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EXONERAÇÃO 10383- DW PELO CORONAVIRUS 

Versão 2 

 

Levando em conta a declaração da Organização Mundial da Saúde, sobre a Emergência 

de Saúde Pública de interesse internacional que constitui o coronavírus, nos permitimos 

informar que, para tickets emitidos no Brasil até 31 de dezembro de 2020 em todos 

os voos AVH, com data de voo  entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020,  

aplicando a legislação local em vigor. Serão exoneradas de acordo com as diretrizes a 

seguir: 

 

• Para tickets emitidos até 31 de janeiro de 2020 com origem ou destino a China com data 

de voo em 2020. 

• Para tickets emitidos até 26 de fevereiro 2020 com origem ou destino a Itália com data de 

voo em 2020. 

• Para tickets emitidos no Brasil até 31 de dezembro de 2020 em todos os voos AVH 

com data de viagem entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 que 

foram afetados em seu itinerário 

 

Conteúdo 

• Aplica-se para alteração de data, voo e rota apenas em pontos comuns para destinos 

operados pela AVH, sem pagamento de penalidade nem diferença tarifária; 

• Se a alteração de rota for solicitada para pontos não comuns aplicará cobrança de 

diferença tarifária; 

• Se o itinerário for afetado de 1º de mar de 2020 a 31 de dezembro de 2020, a 

exoneração por penalidade e diferença tarifária poderá ser permitida até um ano 

após a data original do voo afetado; 

• A alteração de itinerário poderá ser solicitada até um ano após seu voo original 

ou até a validade contábil do ticket original, o que primeiro acontecer; 

• A exoneração não se aplica para mudança de cabine; 

• O valor da tarifa administrativa pode ser descontado, dependendo do canal de 

compra do ticket não voado; 

• Aplica-se para passageiros Noshow dentro das datas de viagem 1º de março de 2020 

até 31 de dezembro de 2020. Se a agência de viagens não puder abrir a reserva para 

realizar alterações no itinerário, consulte o CCE; 

• Se o cliente decidir não viajar e não realizar reembolso consultar a opção de bônus 

oferecido no site www.avianca.com; 

 

 

http://www.avianca.com/
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• É importante 

levar em conta que para esta situação não aplica compensação; 

• As alterações em sua reserva serão permitidas quantas vezes o itinerário for afetado, 

sempre e quando as datas do voo afetado estiverem entre as datas de vigência do 

waiver; 

• Aplica reembolso para tickets emitidos no Brasil, para voos a partir de 1º de março 

de 2020. A penalidade de reembolso será isenta e o prazo de pagamento ao 

passageiro será de até 12 meses a partir da solicitação. 

Aplica para: 

• Reservas de grupos com depósito, sem emissão de tickets; 

• Reservas de grupos com tickets emitidos; 

• Tickets com tarifas comerciais, IT, Corporativas ou privadas; 

• EMD’s compradas por algum conceito de Ancillary; 

• Para tickets resgatados com milhas Lifemiles permite-se a alteração de itinerário ou 

de destino  nos casos em que o ticket se encontrar sem uso; 

• Para tickets com milhas Lifemiles parcialmente usados, será permitido apenas a 

alteração de itinerário; 

• Tickets Não-revenue; 

• Em tickets emitidos em alguma placa do grupo AVH para o OD completo; 

• Em tickets emitidos em conjunto com alguma companhia aérea aliada; 

• Aplica a alteração para o trajeto de ida ou de volta, sempre e quando um dos 

segmentos estiver dentro das datas de exoneração. 

 

Para gerenciar as isenções, consultar o comunicado estabelecido 20201303- Comunicação 

Waiver para AGYs 

 

 

PONTOS COMUNS AVH 

 

Perante uma alteração operacional e a fim de otimizar a rede e ajudar os passageiros a encontrar 

alternativas de reacomodação define-se como pontos comuns as rotas a seguir: 

 

• CTG-SMR-BAQ 

• VUP-RCH 

• MTR-CZU 

• BGA-EJA-CUC 
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• PEI-AXM-MZL

• CLO-PSO

• CLO-TCO

• CLO-PPN

• PSO-PPN

• NVA-FLA

• YYZ-JFK

• BOS-JFK-EWR-IAD

• DFW-IAH LAX-SFO

• ORD-JFK

• MIA-FLL-MCO

• PUJ-SDQ

• TGU-SAP

• SJO-LIR

• GUA-FRS

• GYE-UIO

• GYE-MEC

• SCY-GPS

• VVI-LPB

• MAD-BCN

• GRU-GIG-POA

CONSULTE-NOS


