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INFORMAÇÃO SOBRE MEDIDAS PELO COVID-19 

Versao 27. 29 de julho de 2020  

esta versão é atual e substitui as versões anteriores 

 

 

Tenha em conta que o realçado nesta cor é conteúdo novo ou atualizado nesta versão. 

 

Capítulos:  

 

1. Medidas gerais  

a. Protocolos Avianca, medidas e dúvidas gerais 

b. Medidas de governos, autoridades e aeroportos 

2. Medidas de Proteção a Clientes  

a. Exonerações  

b. Compre com Tranquilidade 

c. Bônus 

d. Perguntas para manejo interno – Compre com tranquilidade 

e. Perguntas para manejo interno – Sobre o bônus e suas condições 

f. Proteção especial a clientes com bilhetes comprados no Brasil  

g. Gerenciamento de grupos afetados   

 

 

Contexto  

Estamos na fase de proteção ao passageiro, depois de suspender temporariamente nossas operações 

devido às medidas tomadas por diferentes governos, que implicam no fechamento de fronteiras e 

aeroportos. 

Dado que o tema está gerando dúvidas nos viajantes preparamos esta guia de perguntas e respostas 

para contribuir à consistência da mensagem (Aplicativo Tripulações, aeroportos, call center, redes 

sociais e vendas). Esta versão exclui perguntas que já não se aplicam, dadas as circunstâncias atuais. 
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Medidas Gerais 

 

Protocolos, medidas e dúvidas gerais  

[Conteúdo atualizado] 

 

1. Que opcoes de alteracoes tenho? [Conteúdo atualizado]  

Se você já tiver uma nova data de viagem definida, poderá gerenciar suas alterações no Avianca.com 

ou na sua agência de viagens. Se você ainda não a possui, e seu voo original estava programado 

para viajar entre 1º de março e 31 de outubro de 2020, você pode se inscrever para receber um 

voucher da Avianca que pode ser usado quando você desejar reagendar a viagem ou até 31 

Dezembro de 2021 neste link.  

 

2. Que canais de atenção estão disponíveis para ajudar os viajantes? 

Você pode encontrar toda a informação sobre as medidas tomadas pela Avianca, as isenções e 

política de flexibilidade ativas, nossos protocolos e mais, em Avianca.com, clicando  no  banner 

superior que diz “Informação importante com relação  ao COVID- 19”, ou a solicitar a Avianca ,  a 

nossa assistente virtual do Facebook Messenger. Além disso, você pode gerenciar a sua reserva em 

Avianca.com na seção Sua Reserva. 

 

Medidas de governos,  autoridades e aeroportos  

3. Que países têm restrições neste momento? 

A lista de países que ativa restrições com relação ao surto do vírus e alcance dessas restrições aumenta 

ou muda constantemente. Por esta  razão recomendamos aos  viajantes consultar periodicamente as 

páginas oficiais do governo ou autoridade de saúde do país que for visitar  para verificar as restrições 

vigentes. No link a seguir vocês também podem consultar:  

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-

coronavirus/ 

 

4. Se viajo de [______] para a Colômbia me deixarão em isolamento/quarentena?  

De acordo com as últimas diretrizes do governo nacional, em respeito à situação excepcional do 

COVID-19:  

• A partir das 00:00 de 23 de março de 2020 nenhum viajante internacional, 

colombiano, residente ou estrangeiro não residente poderá entrar na Colômbia nem fazer 

trânsito.  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pt2topeDeUW6MHo4gD_Dv4mrqtZe_DVNm8vVgpDQ9OlUREtTNzZXWEE0SFBYSjZCMUFKV05CVTkwTCQlQCN0PWcu
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
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• Entre as 00:00 de 17 de março e as 23:59 de 22 de março de 2020 só será permitida 

a entrada para nacionais colombianos, residentes na Colômbia e corpos diplomáticos 

devidamente credenciados no país, quem terão isolamento preventivo obrigatório por 14 

dias. Os passageiros internacionais em conexão deverão ter condições especiais de 

isolamento no aeroporto, que serão coordenadas com a autoridade aeroportuária.  

• Os passageiros com destino para San Andrés, Providência e Santa Catalina não 

poderão entrar na ilha, já que está restringida a entrada de turistas até 30 de maio.  

Recomendamos consultar as páginas oficiais das autoridades migratórias e de saúde dos 

diferentes países para obter mais informação. 

 

5. Se sou colombiano ou residente na Colômbia maior de 70 anos e tenho uma viagem planejada 

poderei fazê-la? 

A partir das 7:00 de 20 de março de 2020 não será permitido o embarque de pessoas de 70 anos ou 

maiores, devido à restrição de isolamento preventivo emitido pelo Governo Nacional. 

 

6. Quando entrou em vigor o fechamento de fronteiras aéreas ordenado pelo Governo da 

Colômbia?  

A medida aplicará a partir da 00:00 hora de 23 de março de 2020.  

 

7. Se o meu destino final não for Colômbia, porém vou em conexão a outro destino internacional, 

o isolamento na Colômbia será exigido para mim?  

Os passageiros internacionais em conexão NÃO poderão viajar para a Colômbia da partir da 00:00 

de 23 de março de 2020. 

 

8. Para El Salvador, pode-se voar neste momento? 

A partir de 18 de março até 1 de maio , o governo de El Salvador ordenou fechar as operações do 

aeroporto Internacional de San Salvador e só continuará em funcionamento para receber transporte 

aéreo de carga e missões humanitárias. 

 

9. Para o Equador, pode-se voar neste momento?  

De acordo com as diretrizes do governo do Equador, a partir de 17 de março à 0:00 até 30 de abril 

às 23:59, não poderão entrar passageiros nacionais nem estrangeiros. 

  

10.  Que outros países geraram esta medida de isolamento?  

A lista de países que ativa restrições com respeito ao surto do vírus e alcance destas restrições 

aumenta ou muda constantemente. Por esta razão recomendamos aos viajantes consultar 

periodicamente as páginas oficiais do governo ou autoridade de saúde  do país que vai visitar  para 

verificar as restrições vigentes. No link a seguir também podem ser consultados aqui. 

 

 

 

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
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11. De que se tratam as medidas adotadas pelo governo do Brasil para proteger os passageiros que 

viram seus itinerários afetados peloCOVID-19?  

O Governo do Brasil anunciou que todo passageiro, cujo itinerário de viagem foi afetado pela 

situação do Covid-19 e sua compra foi feita no Brasil, não é obrigado a pagar uma multa ou uma 

diferença nas tarifas pelas alterações em seu novo itinerário. Esta medida se aplica a bilhetes emitidos 

no Brasil até 31 de dezembro de 2020 em voos da Avianca Holding, com data de viagem entre 1 de 

março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. 

Esta medida inclui uma serie de condicoes especiais que serão detalhadas no subcapítulo “Proteção 

especial para clientes com bilhetes comprados no Brasil.  

Capítulo 2. Medidas de proteção a clientes 

 

Perguntas sobre Isenções  

[Conteúdo atualizado] 

 

1. Quais rotas têm isenções ativas para alterações? 

Atualmente temos isenção ativa para todas as rotas operadas pela Avianca. (ver detalhe na pergunta 

2 deste capítulo). 

 

2. Se tenho um voo programado com destino final ________________ e quero alterar ou cancelar a 

minha viagem, posso fazê-lo? [Conteúdo atualizado] 

Todos os tickets domésticos e internacionais emitidos até 30 de junho de 2020 com data de voo  entre 

1 de março e 31 de outubro de 2020 poderão completar o formulário no site para cancelar seu 

itinerário atual e receber um bônus pelo valor total do ticket ou segmento não voado, que poderá 

alterar até  31 de dezembro de 2021 para programar uma nova viagem com data máxima de voo a 

31 de dezembro de 2021. 

 

▪ Itália: a isenção de penalidade para tickets comprados ou resgatados com milhas de/para a Itália, 

via Avianca, emitidos antes de 26 de fevereiro de 2020 com data de voo em 2020. 

▪ China: a isenção de penalidade para tickets comprados ou resgatados com milhas de/para a 

China, via Avianca, emitidos antes de 31 de janeiro de 2020 com data de voo em 2020. 

 

Além disso, por se tratar de um fator externo, de força maior e situação excepcional não aplica nenhum 

tipo de compensação.  

 

Condições 

• Aplica para alteração de data, voo e rota em pontos comuns, para qualquer destino 

operado pela AVH sem o pagamento de penalidade, nem diferença tarifária para 
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passageiros cuja nova data de voo for até 30 de novembro de 2020. Se a alteração de rota 

solicitada for solicitada para pontos comuns aplicará a cobrança de diferença tarifária. 

• A alteração de itinerário pode gerar diferenças a serem pagas por conceito de tarifa para 

tickets cuja nova data de voo for a partir de 1 de novembro de 2020 e até  31 de dezembro 

de 2021. 

• A alteração de itinerário poderá ser solicitada até  30 de dezembro de 2021, para voar até  

30 de dezembro de 2021. 

• Pode ser descontado o valor da tarifa administrativa dependendo do canal de compra do 

ticket voado. 

• Aplica-se para passageiros ‘No show’ entre 1 de março e 31 de Outubro de 2020. Se a 

agência de viagens não pode abrir a reserva para fazer as alterações de itinerário pode 

ser remitida ao call center. 

• Para esta situação não aplica compensação. 

• Para tickets XS poderão reprogramar o seu itinerário e a alteração deve ser feita 

manualmente no GDS AMADEUS. Para tickets emitidos a partir de 4 de abril a alteração 

pode ser feita pelo ATC. Caso não  processados automaticamente deve ser realizado 

manualmente. 

• Para os outros GDS, podem ser feitas as alterações de tamanho XS manualmente.  

• Quantidade de alterações: Aumentamos a quantidade para os tickets com nova data de 

voo antes de 30 de novembro de 2020 permitindo várias alterações. No caso de 

Agências estão permitidos no máximo 3 alterações. Para todos os tickets 

(independentemente da data da compra e de se foram afetados ou não) o seguinte será 

aplicado: 

o Várias alterações, sem cobrança de diferença tarifária nem de penalidade, se a data 

de voo for  antes de 30 de novembro de 2020 sempre e quando for na mesma 

cabine e em pontos comuns. Se a alteração for feita em pontos incomuns, a 

diferença tarifária deve ser cobrada.  

o Para alterações após 1 dezembro de 2020 e até antes de 31 de dezembro de 2021 

só será isenta a penalidade uma única vez; a partir da segunda alteração, será 

cobrado penalidade por alteração e diferença tarifária. 

o Tudo isto com nova data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021. 

• A exoneração não aplica para alteração de cabine.  

  

 Aplica para:  

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

• Reservas de grupos com tickets emitidos.  

• Tickets com tarifa comerciais, IT, corporativas ou privadas. 

• EMD’s compradas por algum conceito de Ancillary. 

• Para tickets resgatados com milhas LifeMiles é permitido a alteração de itinerário ou de 

destino nos casos em que o ticket estiver sem ser usado.  
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• 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. 

• Se o passageiro demonstrar continuidade de sua viagem de ou para a China ou a Itália 

em um mesmo contrato de transporte ou em contratos de transporte separados, 

independentemente da data de continuidade, deve ser adicionado em um OSI ou 

REMARK o código da isenção “10381-DW” o número da passagem ou do ticket e 

companhia transportadora na reserva, para autogestionar a alteração.  

• Para passageiros que tiverem continuidade por terra sob a Renfe no mesmo ticket, a 

condição está sujeitas a condições da tarifa. 

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

estiver dentro das datas de isenção. 

• Para gerenciar as isenções remeter ao comunicado estabelecido 20201303 - Comunicação 

Waiver para AGYs. 

 

3. Se já comecei a minha viagem para a China, Itália ou um destino internacional operado pela 

Avianca posso fazer alteração de destino para tickets comprados com milhas?  

Não, no caso em que já se tenha iniciado a viagem, só se pode oferecer alteração de itinerário 

cumprindo a condição de mesma classe e mesmo destino.  

 

4. O que vai acontecer com as viagens dos passageiros com destino San Salvador, Colômbia ou 

Equador que, pelas restrições atuais, não podem entrar ao seu país de destino??  

Neste caso são aplicadas as condições da isenção vigente. [Ver pergunta 2 deste capítulo]. 

 

5. Se adquiri um ticket Renfe com vocês também posso alterar sem pagar penalidade? 

Pode mudar sem penalidade o ticket aéreo, mas esta iniciativa não exonera as cobranças que possam 

ser geradas por alterações em serviços de terceiros como a Renfe. 

 

6. Se meu ticket está próximo a vencer pode ser deixado em aberto até que a situação seja 

estabilizada?  

Não, se você não definiu uma nova data de viagem poderá se inscrever e receber um bônus que 

poderá utilizar para um novo itinerário.  

O bônus aplica para os passageiros que estão dentro da reserva, se o ticket foi comprado em nossos 

canais diretos: call center, Avianca.com e pontos de vendas, com trajetos não voados a partir de 1 de 

março e até  31 de outubro de 2020. O bônus deve ser resgatado até  31 de dezembro de 2021, com 

data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021 [Ver pergunta 21, capítulo 2, sobre condições do 

bônus].   
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7 Haverá reembolso para os productos e servicos de Travel Smart que foram afetados pela 

suspensão?    

Sim, será feito o reembolso das ancillaries afetadas pelas suspensões, fazendo a solicitação através do 

Avianca.com. Nota interna: A alternativa de reembolso será oferecida como última opção.  

8 Serao autorizados endossos para outras cias aéreas para datas posteriores a suspensao da 

rota?     

Nao. No momento nao está autorizado, já que os passageiros serão acomodados em voos da Avianca 

holding.   

Perguntas sobre Compre com Tranquil idade 

 

7. Do que se trata a política de Compre com Tranquilidade?  

É uma ação que realizamos para que o cliente possa alterar seu itinerário sem pagar penalidade 

(pode aplicar diferença tarifária) a destinos operados pela Avianca.   

 

8. Para quais tipos de tickets aplica Compre com Tranquilidade? [Conteúdo atualizado] 

A medida aplica para compras/resgates entre 4 de março e 31 de agosto de 2020 em todas as rotas 

internacionais e entre 14 de março  e 31 de agosto  em todas  as rotas domésticas na Colômbia, Peru 

e Equador operadas pela Avianca. O cliente tem a opção de alterar o itinerário sem cobrança de 

penalidade, poderá ser aplicada cobrança por diferença tarifária, para voar até 31 de dezembro de 

2021. 

Além disso, por se tratar de um fator externo, de força maior e situação excepcional não aplica nenhum 

tipo de compensação.  

 

Condições 

• Aplica para tickets emitidos -comprados- em todas as tarifas e para tickets de resgate e 

grupais em voos operados pela Avianca..  

• Para tickets comprados para viajar depois de 30 de junho,  deve ser realizado  a alteração 

de data com 15 dias de pré-aviso à data original do voo. 

• O ticket pode ser deixado em aberto até definir a data de sua viagem. 

• A nova viagem deverá ser completada até  31 de dezembro de 2021 ou até a vigência do 

ticket, o que primeiro ocorrer 

• Se a nova data de viagem for anterior a 31 de novembro de 2020 será isenta a diferença 

tarifária (a não ser que a alteração seja para pontos incomuns). Se a nova data de viagem 

for para depois de 1 de dezembro de 2020, será isenta apenas a penalidade e poderão 

aplicar cobranças por diferença tarifária ou de milhas a ser resgatada. 

• Quantidade de alterações: Aumentamos a quantidade para os tickets com nova data de 

voo antes de 30 de novembro de 2020 permitindo várias alterações. No caso de 
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Agências é permitido no máximo 3 alterações. Para todos os tickets (independentemente 

da data de compra e de se foram afetados ou não) o seguinte será aplicado: 

• Várias alterações, sem cobrança de diferença tarifária nem de penalidade, se a data 

de voo for antes de 30 de novembro de 2020 sempre e quando for na mesma 

cabine e em pontos comuns. Se a alteração for feita em pontos incomuns, a 

diferença tarifária deve ser cobrada.  

• Para alterações após 1 dezembro de 2020 e até antes de 31 de dezembro de 2021 

só será isenta a penalidade uma única vez; a partir da segunda alteração, será 

cobrado penalidade por alteração e diferença tarifária. 

• Tudo isto com nova data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021. 

• Estas medidas não aplicam para os viajantes que apresentarem perdas de conexão.  

 

9. A cobrança de penalidade está totalmente isenta?  

Se a alteração for feita em nossos canais diretos será isenta a tarifa administrativa e penalidade, mas 

poderia ser aplicada a cobrança da nivelação de tarifa.  No caso de você ter comprado seu ticket em 

uma agência de viagens, você deve realizar a alteração com a agência. 

 

10. Com quanto tempo de antecipação posso fazer alterações em tickets comerciais e resgatados 

com milhas? 

Para tickets comprados para viajar após 30 de junho, será permitido realizar a alteração de itinerário 

com 15 dias de pré-aviso à data original do voo operado pela Avianca, e a exceção de não cobrança 

na penalidade só será aplicada uma vez. 

 

11. Que condições aplicam para fazer a alteração? 

• A nova viagem deverá ser completada antes de 31 de dezembro de 2021  ou até a vigência 

original do ticket, o que primeiro acontecer. 

• Se a nova data de viagem for anterior a 30 de novembro de 2020 será exonerada diferença 

tarifária (a não ser que a alteração seja para pontos incomuns). Se a nova data de viagem 

for para depois de 1 de dezembro de 2020, será exonerada apenas a penalidade e poderão 

aplicar cobranças por diferença tarifária ou de milhas a serem resgatadas. 

• Quantidade de alterações: Aumentamos a quantidade para os tickets com nova data de 

voo antes de 30 de novembro de 2020 permitindo várias alterações. No caso de 

Agências é permitido no máximo 3 alterações. Para todos os tickets (independentemente 

da data de compra e de se foram afetados ou não) o seguinte será aplicado: 

• Várias alterações, sem cobrança de diferença tarifária nem de penalidade, se a data 

de voo for  antes de 30 de novembro de 2020 sempre e quando for na mesma 

cabine e em pontos comuns. Se a alteração for feita em pontos incomuns, a 

diferença tarifária deve ser cobrada.  
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• Para alterações após 1 dezembro de 2020 e até antes de 31 de dezembro de 2021 

só será isenta a penalidade uma única vez; a partir da segunda alteração, será 

cobrado penalidade por alteração e diferença tarifária. 

• Tudo isto com nova data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021. 

• Estas medidas não aplicam para os viajantes que apresentarem perdas de conexão.  

 

12. Estas medidas aplicam para todos os viajantes que quiserem alterar seus tickets? 

Não, não aplicam para os viajantes que apresentem perdas de conexão por responsabilidade própria. 

 

13.  ¿Esta isenção é a mesma que está sendo aplicada para viajantes para a Itália, China e destinos 

internacionais operados pela Avianca?  

Não, são dois processos diferentes. A exoneração para passageiros para a Itália, China e destinos 

internacionais operados pela Avianca permanece com as condições e datas especificadas na 

pergunta 2 deste capítulo.  

  

14. Aplica para tickets comprados em Avianca.com?. 

Sim  aplica para alterações no site, de acordo com as condições mencionadas anteriormente: 

• Para tickets comprados para viajar após 30 de junho será permitido realizar a alteração de 

data com 15 dias de pré-aviso à data original do voo operado pela Avianca Holdings. 

• A nova viagem deverá ser completada até 31 de dezembro de 2021 ou até a vigência 

original do ticket, o que primeiro acontecer. 

• Se a nova data de viagem for anterior a 30 de novembro de 2020 será exonerada diferença 

tarifária (a não ser que a alteração seja para pontos incomuns). Se a nova data de viagem 

for para depois de 1 de dezembro de 2020, será exonerada apenas a penalidade e poderão 

aplicar cobranças por diferença tarifária ou de milhas a serem resgatadas. 

• Quantidade de alterações: Aumentamos a quantidade para os tickets com nova data de 

voo antes de 31 de novembro de 2020 permitindo várias alterações. No caso de 

Agências é permitido no máximo 3 alterações. Para todos os tickets (independentemente 

da data de compra e de se foram afetados ou não) o seguinte será aplicado: 

• Várias alterações, sem cobrança de diferença tarifária nem de penalidade, se a data 

de voo for  antes de 30 de novembro de 2020 sempre e quando for na mesma 

cabine e em pontos comuns. Se a alteração for feita em pontos incomuns, a 

diferença tarifária deve ser cobrada.  

• Para alterações após 1 dezembro de 2020 e até antes de 31 de dezembro de 2021 

só será isenta a penalidade uma única vez; a partir da segunda alteração, será 

cobrado penalidade por alteração e diferença tarifária. 

• Tudo isto com nova data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021. 

• Estas medidas não aplicam para os viajantes que apresentem perdas de conexão. 
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Perguntas sobre o bônus   

[Conteúdo atualizado] 

 

15. O que é o bônus? 

É a reserva e/ou ticket com os segmentos pendentes de voar ou cupons pendentes para usar que 

você pode utilizar para uma futura viagem. Isto inclui os ancillaries ou EMDs que você já comprou. 

 

16. O bônus a mesma coisa que um EMD? 

Não. O bônus é a reserva, ticket ou EMDs que você não utilizou pela  situação de emergência  sanitária 

do COVID-19, com base na política de isenções da Avianca..  

 

17. O bônus é um saldo a favor que posso usar para comprar outro ticket com uma rota, data ou 

nome diferente? 

Você pode utilizar o bônus como forma de pagamento para comprar outro ticket com diferente rota 

e/ou data, mas não aplica para alteração de nome.  

 

18. O que acontece com o meu ticket quando aceito o bônus?  

Se converte em um bônus para ser resgatado na compra de tickets, serviços especiais, penalidades, 

bagagem adicional, cobranças por excesso de bagagem e outros produtos e serviços oferecidos 

diretamente pela Avianca. 

 

19. O valor do bônus é 100% do valor do ticket ou algo é descontado? 

O valor do bônus corresponde ao valor do ticket ou segmento sem utilizar, incluindo impostos 

aplicáveis. 

 

20. O que acontece se as condições do ticket não correspondem com as condições do bônus? 

[Conteúdo atualizado] 

As condições do bônus são as mesmas que aplicam à política de isenções e prevalecem essas 

condições sobre as do ticket. Prorrogamos a data de vencimento de tickets para 31  de dezembro  

de 2021  para assim poderem voar até  31 de dezembro de 2021 com base nas condições a seguir: 

• Aplica para todos os voos internacionais e domésticos programados para voar entre 4 de 

março de 2020 e 31 de outubro de 2020, independentemente da data de compra. (Serão 

revisados os prazos desta política de acordo com a evolução das circunstâncias atuais). 

• Deve ser resgatado até  31 de dezembro de 2021, para a compra de tickets com data máxima 

de voo de 31 de dezembro de 2021.  

• Quantidade de alterações: Aumentamos a quantidade para os tickets com nova data de voo 

antes de 30 de novembro de 2020 permitindo várias alterações. No caso de Agências é 

permitido no máximo 3 alterações. Para todos os tickets (independentemente da data de 

compra e de se foram afetados ou não) o seguinte será aplicado: 

• Várias alterações, sem cobrança de diferença tarifária nem de penalidade, se a data de 

voo for  antes de 30 de novembro de 2020 sempre e quando for na mesma cabine e 
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em pontos comuns. Se a alteração for feita em pontos incomuns, a diferença tarifária 

deve ser cobrada.  

• Para alterações após 1 dezembro de 2020 e até antes de 31 de dezembro de 2021 só 

será isenta a penalidade uma única vez; a partir da segunda alteração, será cobrado 

penalidade por alteração e diferença tarifária. 

• Tudo isto com nova data máxima de voo de 31 de dezembro de 2021. 

• Pode ser usado apenas para voos diretos ou em conexão operados pela Avianca, TACA, 

Avianca Equador e/ou Lacsa e também pode ser usado para voos de código compartilhado 

ou interlinha com outra companhia aérea, comprado através dos canais da Avianca.  

• Será emitido pelo valor total do ticket não voado. Pode ser descontado o valor da tarifa 

administrativa dependendo do canal de compra do ticket não voado. 

• Será enviado ao correio eletrônico registrado no formulário nos próximos 20 dias úteis para 

o  correto preenchimento e envio. 

• Não é transferível, endossável, nem reembolsável em dinheiro. 

• A pessoa que a ainda tiver a reserva aberta e decidir não aceitar o bônus poderá fazer 

alterações no site sobre a mesma reserva ou solicitar o reembolso.  

• Se o ticket foi comprado em agências de viagens o cliente deve entrar em contato com o 

agente para programar o seu novo itinerário e/ou receber suporte sobre o seu itinerário atual.   

 

Considerações: 

• Pode ser resgatado na compra  de tickets, serviços especiais, penalidades, bagagem 

adicional, cobranças por excesso de bagagem e outros produtos e serviços oferecidos 

diretamente pela Avianca. 

• No caso de tickets parcialmente utilizados, o bônus corresponderá ao valor da tarifa 

selecionada no momento da compra para o trajeto não utilizado. 

• O bônus aplica para todas as pessoas que estiverem dentro da mesma reserva. 

• Se o valor do bônus for expresso em uma moeda diferente à moeda de resgate, a conversão 

será na moeda local do país de resgate utilizando a taxa de alteração vigente, que aplica para 

a venda de tickets. 

• Aplicam condições e restrições das tarifas dos novos tickets que foram adquiridos. 

• Caso existe um saldo a favor, será emitido um novo bônus a nome do titular original, e será 

regido sob as mesmas condições e vigência do bônus original. Ao cliente lhe será enviado 

um comunicado de como proceder para seu uso. 

• A pessoa em cujo nome é emitido o bônus é responsável por sua segurança e bom uso. A 

Avianca como emissora do bônus não é responsável por sua perda ou uso indevido. 

• Com a emissão do bônus, a solicitação do titular do ticket se torna efetiva a garantia do 

serviço de transporte aéreo do ticket não voado. 

 

21. Como aplica o bônus se minha reserva era de milhas?  

O bônus, como tal, não se aplica aos bilhetes resgatados com milhas; no entanto, um passageiro 

com um bilhete comprado com milhas e com uma data de voo original entre 1 de março de 2020 e 

31 de outubro de 2021 pode solicitar sua alteração através do Call Center ou LiveCHAT (apenas pax 

Diamond e Gold) depois de definir a nova data da sua viagem, para voar até 31 de dezembro de 
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2021. É importante que o passageiro verifique as condições dos bilhetes de milhagem, na seção 

"Flexibilidade para suas alterações com bilhetes resgatados com milhas". 

 

Os bilhetes de milhagem têm os seguintes termos e condições: 

 

Aplica-se a bilhetes emitidos com milhas até 31 de agosto de 2020 com data original do voo entre 

1 de março de 2020 e 31 de outubro de 2020, para reagendar sua nova viagem até 31 de dezembro 

de 2021, sem penalidade e concluir a nova viagem até 31 de dezembro de 2021. 

 

Se a nova data do voo for anterior a 30 de novembro de 2020 e o bilhete não for utilizado, várias 

alterações poderão ser feitas sem cobrança, penalidade ou diferença de tarifa (se estiver na mesma 

rota ou pontos comuns). Você só pode fazer alterações de rota para pontos não comuns, se o bilhete 

tiver menos de um ano e, nesse caso, poderão ser aplicadas taxas pela diferença de tarifa. 

 

Não são permitidas alterações de rota para bilhetes parcialmente usados, independentemente de 

quando a nova data da viagem for ou quando foi emitida. 

 

Essas alterações só podem ser feitas através do Call Center ou do LiveChat (para pax Diamond e 

Gold) 

 

Leve em consideração o seguinte: 

 

Se o bilhete de milhagem não foi utilizado e está há menos de um ano após a emissão, você poderá 

alterar o itinerário (data e hora), alterar o percurso da viagem e solicitar um reembolso de milhas. 

 

Os bilhetes de milhagem não utilizados, mas com mais de um ano de emissão, podem solicitar uma 

mudança de itinerário, mas NÃO PODEM solicitar uma alteração de rota ou reembolso. 

 

Os bilhetes parcialmente utilizados apenas permitem alterar o itinerário (data e hora), não permitem 

alteração de rota ou reembolso. 

 

Os bilhetes de milhagem resgatados com a Avianca não estão sujeitos à disponibilidade da mesma 

classe tarifária que você comprou; Para bilhetes resgatados com as companhias aéreas da Star 

Alliance, a alteração requer disponibilidade na mesma classe que você comprou. 

 

Não há cobrança de taxa de resgate, apenas no caso de você desistir da viagem, o bilhete não ter 

sido usado, ter menos de um ano e o voo menos de 60 dias a partir da data do pedido de reembolso 

 

 

• Cobranças que são aplicadas:  

o Service fee por reemissão (alterações voluntárias) 

o Diferença tarifária  

o Fee de resgate em canais presenciais (exceto para o Diamond) 

• Alterações no ticket AV: permite qualquer alteração independente da disponibilidade da 

mesma classe em que foi emitido. É cobrada a diferença tarifária. 
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• Alterações no ticket Star Alliance: é requerida a existência da mesma classe tarifária em 

que foi emitida a reserva.  

• Condições das alterações em tickets sem serem usados permite: alteração de itinerário 

(data e hora) e rota  desde que o bilhete tenha menos de 1 ano de emissão. Se tiver mais de 

um ano, você só poderá alterar o itinerário, alterar o itinerário ou solicitar reembolso. 

• Condições das alterações em tickets parcialmente usados permite: alteração de itinerário 

(data e hora) nenhuma mudança de rota ou solicitação de reembolso.. 

 

22. ¿Por que meu ticket adquirido com milhas parcialmente usado não permite alteração de rota?  

No momento de resgate do ticket são calculados os impostos e a milhagem requeridos de acordo 

com a origem e destino. Quando a viagem é iniciada, não é possível recalcular os impostos, já que 

eles foram causados. 

23. Posso solicitar um bônus mesmo que meu ticket não cumpra com as condições das  isenções 

ativas? 

Não pode. As condições para solicitar o bônus são as mesmas das isenções ativas. 

 

24. Se meu novo ticket é de um valor diferente ao do bônus o que acontece com o saldo a favor 

ou diferença?  

O saldo a favor seria entregue em um documento chamado EMD (Miscellaneous Document) com o 

valor residual, que pode utilizar para futuras compras de tickets e ancillaries. 

Se o valor do ticket é maior ao do bônus se isentará o bônus e deverá ser usado uma nova forma de 

pagamento para pagar o valor adicional. 

 

25. O que devo fazer se não recebi  o bônus?  

O bônus será enviado para o seu correio eletrônico num prazo máximo de 20 dias úteis. 

 

26. Não quero solicitar o bônus, quero o reembolso do meu ticket. O que devo fazer? [Conteúdo 

atualizado] 

 

TICKETS COMPRADOS NA CO ou COM ORIGEM CO 

• Dentro das datas cobertas pela isenção da COVID-19 (entre março e outubro de 2020) será 

recebido como reembolso um bônus Avianca. Para isso, você pode se inscrever para recebe-lo 

no nosso site. O valor do bônus será o mesmo do valor da sua compra ou segmento não usado, 

incluindo impostos aplicáveis, independentemente das condições tarifárias do seu ticket 

(incluindo tarifas não reembolsáveis). 

 

• Fora das datas cobertas pela isenção da COVID-19 (a partir de 1 de novembro 2020) Recomenda-

se deixar o ticket em aberto sem uso e aguardar até que as definições governamentais mudem, 

seja ampliada a isenção de penalidades que o bônus cobre e definidas mais claramente as 

condições para poder entregar como reembolso o seu bônus Avianca.  
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TICKETS COMPRADOS EM OUTRAS REGIÕES 

• Dentro das datas cobertas pela isenção da COVID-19 (entre março e outubro 2020) convidamos 

os nossos clientes a receberem como reembolso um bônus Avianca, registrando-se no site. O 

valor do bônus será o valor da compra ou segmento não usado, incluindo impostos aplicáveis, 

independentemente das condições tarifárias do seu ticket (incluindo tarifas não reembolsáveis) e 

poderá usá-lo posteriormente para reprogramar sua viagem até 31 de dezembro de 2021, sem 

cobrança de penalidade.  

 

Outra alternativa é deixar o ticket em aberto sem uso, para reprogramar posteriormente a viagem, 

quando tiver uma nova data, até 31 de dezembro de 2021. Se o passageiro não quiser nenhuma 

das opções anteriores, como última opção pode solicitar o reembolso na página de reembolsos 

dentro de avianca.com da sua região. Será o valor total do ticket ou segmento sem ser usado, 

incluindo impostos aplicáveis, independentemente das condições tarifárias. No entanto, neste 

momento devido ao alto volume de solicitações que estamos recebendo por causa da 

contingência mundial da COVID-19, a solicitação poderá levar um tempo em ser resolvida. Neste 

momento não temos um tempo estimado de processamento. 

 

• Fora das datas cobertas pela isenção da COVID-19 (a partir de 1 de novembro 2020) neste 

momento é recomendado deixar o ticket em aberto e aguardar até que as definições 

governamentais mudem, seja ampliada a isenção de penalidades que o bônus cobre e definidas 

mais claramente as condições para poder entregar como reembolso o seu bônus Avianca ou para 

que possa reprogramar a sua viagem sem cobrança de penalidade.  

 

Se fizer questão do reembolso, pode solicitar na página de reembolsos dentro de avianca.com 

da sua região. Isto será feito de acordo com as condições tarifárias do seu ticket. No entanto, 

neste momento devido ao alto volume de solicitações que estamos recebendo por causa da 

contingência mundial da COVID-19, a solicitação poderá levar um tempo em ser resolvida. Neste 

momento não temos um tempo estimado de processamento. 

 

27. Eu aceitei o bônus mas mudei de opinião e quero desistir e solicitar o reembolso. [Pergunta 

nova] 

Uma vez feita a solicitação no site, serão aceitos os termos e condições desse bônus: este não é 

transferível, endossável, nem reembolsável em dinheiro. Neste caso, pode fazer uso do bônus pelo 

valor do seu ticket, reprogramando a sua viagem quando tiver definido uma data, até 31 de dezembro 

de 2021. 

28. No caso em que a contingência seja prorrogada até  o ano que vem, o que vai acontecer com 

o meu bônus se tem uma data de validade?  

A companhia aérea está monitorando constantemente a evolução da pandemia e seus impactos na 

indústria e no turismo global para avaliar a necessidade de implementar novas medidas ou ajustar 

as políticas de proteção vigentes. 
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29. Já solicitei o meu reembolso e ainda não recebi resposta, quando vou recebê-la? 

• Se o seu reembolso foi solicitado em regiões diferentes à Colômbia, informamos que como 

consequência do impacto derivado da situação mundial apresentada pelo surto da COVID-19 e 

o alto número de solicitações que estamos recebendo neste momento, não contamos com um 

tempo estimado para processar a sua solicitação. Se quiser uma solução imediata, convidamos 

você a acessar o link a seguir (dar link https://www.avianca.com/co/es/sobre-nosotros/centro-

noticias/noticias-avianca/terminos-condiciones-bono-avianca/) e receber um bônus da Avianca 

no valor do seu ticket ou segmento sem utilizar, incluindo impostos aplicáveis. Este bônus 

poderá ser resgatado para voar até 31 de dezembro de 2021. É importante mencionar, que o 

bônus é uma excelente opção, você pode usá-lo para resgatar tickets para qualquer destino 

operado pela Avianca, como também para pagar serviços especiais, penalidades e compra de 

bagagem adicional entre outros serviços. 

 

• Se o seu reembolso foi solicitado para tickets comprados na Colômbia ou com origem Colômbia, 

informamos que como consequência do impacto derivado da situação mundial apresentada 

pelo surto da COVID-19 e o alto número de solicitações que estamos recebendo neste 

momento, não contamos com um tempo estimado para processar a sua solicitação. Se quiser 

uma solução imediata, convidamos você a acessar o link a seguir (dar link) e receber um bônus 

da Avianca no valor do seu ticket ou segmento sem utilizar, incluindo impostos aplicáveis. Este 

bônus poderá ser resgatado para voar até 31 de dezembro de 2021. É importante mencionar, 

que o bônus é uma excelente opção, você pode usá-lo para resgatar tickets para qualquer 

destino operado pela Avianca, como também para pagar serviços especiais, penalidades e 

compra de bagagem adicional entre outros serviços. 

 

• Se seu reembolso foi solicitado para tickets comprados na Colômbia ou com origem Colômbia, 

informamos que de acordo ao artigo 17 do decreto 482 de 26 de março de 2020 receberá como 

reembolso um bônus Avianca, que deve solicitar no nosso site e que lhe será enviado num 

período máximo de 20 dias no valor da sua compra ou segmento sem utilizar, incluindo 

impostos aplicáveis. Este bônus poderá ser resgatado para voar até 31 de dezembro de 2021. É 

importante mencionar, que o bônus é uma excelente opção, você pode usá-lo para resgatar 

tickets para qualquer destino operado pela Avianca, como também para pagar serviços 

especiais, penalidades e compra de bagagem adicional entre outros serviços. 

 

Perguntas para manejo interno –  Compre com Tranquil idade 

[Conteúdo atualizado] 

30. Como ficará parametrizado este processo?  

O sistema levantará a parametrização quando o cliente quiser fazer uma alteração. Ficará 

parametrizado na categoria 31.  
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31. Aplica para tickets emitidos apenas no canal direto?    

Aplica em tickets emitidos em todos os canais.  

  

32. ¿Aplica para tickets emitidos pelo AGY e reemitidos em canais diretos?  

Sim. Em todos os canais. 

 

33. Se é realizada uma cotação de alteração e cobrada a penalidade como devo proceder? 

Se cumprir com as condições indicadas não deverão cobrar penalidade (exonerar) e relatar o caso 

para revisão. 

 

34. É permitida a alteração de rota? (Entre Europa e/NAM)  

Se a tarifa adquirida permitir, sim. Aplicaria diferença tarifária. No caso de tickets resgatados com 

milhas, será permitida a alteração de rota sempre e quando não houver iniciado o itinerário (ticket 

sem uso). 

 

35. Terei algum inconveniente com meus Ancillaries se altero a data ou rota? 

É tratado como qualquer alteração de ticket, as condições/processos de ancillaries  não mudam. 

 

36. Os tickets resgatados com Milhas, Milhas Corporativas, tickets Back end e Tour Condutors, 

estarão isentos de penalidade?  

Se são emitidos no período indicado, não terão penalidade 

 

37. Que condições existem em fazer a alteração para um ticket emitido com milhas? [Conteúdo 

atualizado] 

O bônus, como tal, não se aplica aos bilhetes resgatados com milhas; no entanto, um passageiro 

com um bilhete comprado com milhas e com uma data de voo original entre 1 de março de 2020 e 

31 de outubro de 2021 pode solicitar sua alteração através do Call Center ou LiveCHAT (apenas pax 

Diamond e Gold) depois de definir a nova data da sua viagem, para voar até 31 de dezembro de 

2021. É importante que o passageiro verifique as condições dos bilhetes de milhagem, na seção 

"Flexibilidade para suas alterações com bilhetes resgatados com milhas". 

 

Os bilhetes de milhagem têm os seguintes termos e condições: 

 

Aplica-se a bilhetes emitidos com milhas até 31 de agosto de 2020 com data original do voo entre 

1 de março de 2020 e 31 de outubro de 2020, para reagendar sua nova viagem até 31 de dezembro 

de 2021, sem penalidade e concluir a nova viagem até 31 de dezembro de 2021. 

 

Se a nova data do voo for anterior a 30 de novembro de 2020 e o bilhete não for utilizado, várias 

alterações poderão ser feitas sem cobrança, penalidade ou diferença de tarifa (se estiver na mesma 

rota ou pontos comuns). Você só pode fazer alterações de rota para pontos não comuns, se o bilhete 

tiver menos de um ano e, nesse caso, poderão ser aplicadas taxas pela diferença de tarifa. 
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Não são permitidas alterações de rota para bilhetes parcialmente usados, independentemente de 

quando a nova data da viagem for ou quando foi emitida. 

 

Essas alterações só podem ser feitas através do Call Center ou do LiveChat (para pax Diamond e 

Gold) 

 

Leve em consideração o seguinte: 

 

Se o bilhete de milhagem não foi utilizado e está há menos de um ano após a emissão, você poderá 

alterar o itinerário (data e hora), alterar o percurso da viagem e solicitar um reembolso de milhas. 

 

Os bilhetes de milhagem não utilizados, mas com mais de um ano de emissão, podem solicitar uma 

mudança de itinerário, mas NÃO PODEM solicitar uma alteração de rota ou reembolso. 

 

Os bilhetes parcialmente utilizados apenas permitem alterar o itinerário (data e hora), não permitem 

alteração de rota ou reembolso. 

 

Os bilhetes de milhagem resgatados com a Avianca não estão sujeitos à disponibilidade da mesma 

classe tarifária que você comprou; Para bilhetes resgatados com as companhias aéreas da Star 

Alliance, a alteração requer disponibilidade na mesma classe que você comprou. 

 

Não há cobrança de taxa de resgate, apenas no caso de você desistir da viagem, o bilhete não ter 

sido usado, ter menos de um ano e o voo menos de 60 dias a partir da data do pedido de reembolso 

 

a. Cobranças que são aplicadas:  

i. Service fee por reemissão (alterações voluntárias) 

ii. Diferença tarifária  

iii. Fee de resgate em canais presenciais (exceto para o Diamond) 

b. Alterações no ticket AV: permite qualquer alteração independente da disponibilidade 

da mesma classe em que foi emitido. É cobrada a diferença tarifária. 

c. Alterações no ticket Star Alliance: é requerida a existência da mesma classe tarifária em 

que foi emitida a reserva.  

d. Condições das alterações em tickets sem serem usados permite: alteração de itinerário 

(data e hora) e rota  desde que o bilhete tenha menos de 1 ano de emissão. Se tiver mais 

de um ano, você só poderá alterar o itinerário, alterar o itinerário ou solicitar reembolso. 

e. Condições das alterações em tickets parcialmente usados permite: alteração de 

itinerário (data e hora) nenhuma mudança de rota ou solicitação de reembolso.. 

38. Qual é o procedimento no caso de alteração de destino para tickets comprados com 

milhas? 

O procedimento é reembolsar o bilhete com exceção de uma penalidade de re-depósito (de 

acordo com as condições descritas na pergunta 32) e resgatar na nova classe coletando as 

novas milhas, mais impostos e dando uma exceção na taxa de resgate. É importante esclarecer 

que essas alterações de destino podem ser solicitadas apenas para bilhetes que não são 

usados e com menos de um ano a partir da data de emissão..  
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Perguntas para manejo interno - Sobre o bônus e suas condições  

[Conteúdo atualizado] 

39. Como vejo o bônus no sistema?  

O identificador do bônus será o mesmo número de reserva e/ou tickets do PNR original. Não será 

gerado nenhum número adicional para o bônus. O registro e/ou os números de tickets originais 

podem ser usados como mecanismo de pesquisa. 

Também com o código da reserva do passageiro e os tickets / EMDs associados ao passageiro. 

 

40. Dentro da prorrogação de data de vencimento dos tickets, são incluídos os tickets já expirados? 

Os tickets resgatados com milhas podem ser usados após a data de vigência? 

Foi prorrogada a data de vencimento de tickets para 30 de junho de 2020, se houver uma exceção, 

entre em contato com o Call Center da Avianca para que o seu caso específico seja revisado. 

 

41. O bônus pode ser resgatado em trajetos de código compartilhado ou interlinha?  

Os Bônus aplicam para qualquer ticket susceptível de reembolso por parte da Avianca, isto é, tickets 

originalmente emitidos em placas 134, 202, 133, 530, 547.  

Pode ser resgatado em qualquer itinerário dessas placas no momento da reemissão: voos da AV, 

itinerários interlinha com participação da AV, itinerários com codeshare AV marketing. 

42. O que acontece com os clientes aos que não lhes seja aplicado nenhum waiver relacionado com 

COVID-19 e solicitem o bônus?  

Não aplica. Será enviado  um e-mail indicando que a sua solicitação foi recusada porque não 

cumpre com as condições do bônus. 

 

 

43. O que acontece com os tickets reemitidos? O bônus muda?  

Se a reemissão cumprir com as condições do bônus e a política de isenções, é aplicado. 

 

44. O que acontece se o passageiro foi protegido e ticket foi reemitido? 

O passageiro só poderá gerenciar sua viagem nos canais diretos da Avianca. Isto ocorre quando 

o itinerário de um  passageiro passa de um  voo direto para uma  conexão ou vice-versa ou no  caso 

de um  ticket interlinha em conexão com outras companhias aéreas. 

 

45. O que acontece se o passageiro foi protegido e ticket foi revalidado? 

O passageiro pode continuar gerenciando sua viagem no canal onde a compra foi realizada, seja 

diretamente com a Avianca ou com a agência de viagens. 

 

46. O que deve ser respondido para um cliente que, mesmo tendo aceitado o Bônus, solicita o 

reembolso?  

O bônus, conforme indicado  em seus  termos e condições, não reembolsável. Só pode ser 

resgatado em serviços da companhia aérea. Em todo caso, para clientes colombianos que 
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insistirem, de acordo com o Decreto 482 de 2020, a companhia aérea está expressamente 

autorizada a fazer reembolsos com bônus. 

 

47. O que deve ser respondido para um cliente que não aceito o bônus e solicita o reembolso?  

Em reservas emitidas na Colômbia ou originárias na Colômbia, o reembolso é feito através do 

bônus, de acordo  com o Decreto 482 de 26 de março  de 2020,  emitido pelo  Ministério de 

Transporte. Para os países restantes, o reembolso terá o processo normal [você deve tentar 

convencer o passageiro a pedir o bônus]. 

 

48. O que acontece se o novo ticket for de um  valor diferente? Existe  um saldo a favor  do cliente? 

Para esse saldo a favor, um EMD deve ser emitido?  

Maior Valor: É processado com duas formas de pagamento: Ticket em aberto e nova forma de 

pagamento (cash ou cartão de crédito). Da mesma forma como é feito  atualmente para outros 

exchanges (TKT * TKT). 

Menor valor: É emitido o novo ticket e os EMDs de valor residual com o saldo a favor do cliente. 

 

49. O que acontece com os clientes que já tinham registrado o formato para deixar seu ticket em 

aberto? Como obtêm o bônus? 

Eles receberão ou já receberam um correio eletrônico com a informação do Bônus. 

 

50. Se em uma reserva para a qual o bônus foi aceito, algum dos  tickets solicita o reembolso, 

que informação deverá ser fornecida ao cliente?  

O bônus não é reembolsável. É para uso futuro em transporte.. 

 

51. O que acontece com as acreditações e compensações que ainda não foram pagas?  

A equipe de atendimento ao cliente entrará em contato com o passageiro para lhe oferecer milhas 

ou EMD em troca,  devido ao alto tráfego de requerimentos de reembolsos. Isto agilizará a 

resposta ao cliente. 

52. Como aplica o bônus para os Grupos?  

Aplica nas datas, termos e condições descritos na pergunta 22, com os esclarecimentos a seguir:  

a. Para tickets emitidos: aplica o bônus sob as condições de um ticket comercial.  

b. Grupos com pagamento de depósito ou pagamento integral por meio do EMD: não é 

gerado nenhum bônus, mas o EMD pode ser usado como forma de pagamento para novos 

itinerários. Devem entrar em contato:  

i. Grupos emitidos por Agências de viagens com gruposcolombia@avianca.com  ou 

gruposavianca@avianca.com. 

ii. Grupos emitidos pelo call center, com groupdesk@centrosolucionavianca.com     

c. Grupos sem pagamento de depósito nem emissão: pode alterar a data de voo sem 

cobrança de penalidade. 

 

53. Como devo proceder com os clientes que aceitaram e pagaram pela Oferta “Aumente a sua 

experiência”? São preservadas as condições no novo ticket? É feito o reembolso? 

Aumente a sua Experiência é um serviço que só é cobrado aos passageiros que voaram, as ofertas 

mailto:gruposcolombia@avianca.com
mailto:gruposavianca@avianca.com
mailto:groupdesk@centrosolucionavianca.com
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para os voos cancelados foram recusadas. 

 

54. O que acontece com o Ancillary de uma reserva cancelada devido ao COVID-19?  

Os ancillaries ou EMDs ficam em abertos na reserva para uso futuro. A reserva com seus tickets e 

os EMDs ficam em abertos, quando o cliente fizer a alteração deve aplica-los com base  nos  

processos já existentes. 

No site não é implementado ASC Voluntary (Amadeus Service Changer), portanto, devem fazê-lo 

pelo Call Center. 

 

55. O que fazemos com as reservas que não tiverem e-mail?  

Esperaremos que  o cliente entre em contato com a gente   pelo canal  direto. Nos casos  de 

agências  de viagens  eles podem entrar em contato com a agência e incluir o SSR na reserva. 

 

56. Podemos fazer que os tickets tenham data de vencimento 30 de junho de 2021?  

Os tickets foram estendidos para que tenham data de vencimento em 30 de junho de 2021, para fazer 

itinerários até 30 de junho de 2021. 

 

57. Condição: Aplica para tickets com trajetos não voados de 4 de março de 2020 até 31 de outubro 

de 2020, se o voo for posterior a estas datas se cancela sob o processo convencional?    

É manejado sob o processo convencional e aplica nivelação tarifária e penalidade com base nas 

restrições da tarifa.  

 

58. Condição: O Bônus deve ser resgatado até  31 de dezembro de 2021, para a compra de tickets 

com data máxima de voo até 31 de dezembro de 2021.  

A viagem deve ser completada até  31 de dezembro de 2021, pode ser solicitado nesse mesmo dia. 

Sujeito a disponibilidade. 

  

59. Condição: O Bônus será emitido pelo valor total do ticket não voado. Pode ser descontado o 

valor da  tarifa administrativa dependendo do canal de compra  do ticket não voado. Refere-se  

ao processo convencional de Alteração voluntário?  

Sim, o valor da tarifa administrativa é descontado, dependendo do canal de compra do ticket não 

voado. 

 

60. Condição: O Bônus será enviado ao correio eletrônico registrado nos próximos 20 dias úteis. Se 

o passageiro solicitar alteração antes desses  20 dias pode ser tratado , levando em conta que o 

bônus é o ticket? 

Sim, pode ser tratado. 

 

61. Condição: O bônus não é transferível, endossável, nem reembolsável em dinheiro. Se a reserva 

for cancelada, como posso identificar que o bônus foi solicitado? 

As agências de viagens têm acesso às reservas canceladas. No canal direto, executamos um script 

para evitar que as reservas sejam canceladas incluindo um segmento MIS para que tenham acesso 
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a elas. São reconhecidos porque têm um RM, OSI e/ou SSR OTHS que diz: PASSAGEIRO NÃO 

DESEJA REEMBOLSO OPTA POR BÔNUS COVID-19 10381. 

  

62. Como o controle de receitas ou a central de reembolsos identifica a solicitação do bônus? 

Pelos elementos RM, OSI e/ou SSR OTHS que diz: PASSAGEIRO NÃO DESEJA REEMBOLSO OPTA 

POR BÔNUS COVID-19 10381 na reserva do passageiro. 

 

63. Condição: Pode ser resgatado na compra de passagens (…) e outros produtos e serviços 

oferecidos diretamente pela Avianca.  Qual é processo para usar um ticket como forma de 

pagamento para um ancillary? 

Usa-se o processo convencional, é criado um eMD a partir do ticket em aberto e em seguida, é 

usado para emitir o ancillary ou serviço. 

 

64. Condição: Se o valor do bônus for expresso em uma moeda diferente à moeda de resgate, a 

conversão será na moeda local do país de resgate utilizando a taxa de câmbio vigente, que 

aplica para a venda de tickets. Será alterada a moeda original da compra realizada?  

• Se o passageiro fizer através  da  agência de viagens  ficará na  moeda local da  agência de 

viagens. 

• Se o passageiro fizer  em um canal diferente ou em um país diferente, será alterada para 

a moeda original da compra realizada e a conversão é feita pelo sistema com base na taxa 

de câmbio vigente no sistema..  

• Se o passageiro fizer através  da Avianca.com, se a moeda original não for USD, será 

alterada para  a moeda, já que só é emitida em dólares (USD). 

 

65. Nos Bônus, a alteração de nome aplica em tickets com Código Corporativo?  

As solicitações de Alteração de Nome serão permitidas em tickets comerciais identificados com CC 

isento o pagamento de penalidade por transferência de nome, seguindo o processo a seguir:  

Para compras realizadas em CTOs ou aviancacorporate.com, a alteração de nome poderá ser feita 

através do Call Center Corporativo, com verificação prévia do PIN.   

Para compra em Agências de viagens, o cliente corporativo deverá enviar um correio com domínio 

da empresa com cópia ao administrador do programa ou apresentar uma carta timbrada na agência, 

indicando o nome do passageiro atual do ticket aéreo e o novo nome que ficará na reserva. 

 

66. A emissão do Bônus pode ser feita em uma tarifa (tamanho) inferior?  

Não pode. A única exceção é se estiver em Business e a cabine estiver fechada, nesse caso o sistema 

permite que se faça isso no tamanho L.    

Todos os tickets emitidos com Branded Fares poderão realizar alterações no mesmo bundle ou 

superior em qualquer classe. 
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Protecao especial para clientes com bilhetes emitidos no Brasil  

67. De que se tratam as medidas adotadas pelo governo do Brasil para proteger os passageiros 

que tiveram seus itinerarios afetados pelo COVID-19?   

 

O Governo do Brasil anunciou que todo passageiro cujo itinerário de viagem foi afetado pela situação 

do Covid-19 e sua compra foi feita no Brasil, não é obrigado a pagar multa ou  diferença tarifária pelas 

alterações em seu novo itinerário. Esta isenção aplica-se a bilhetes emitidos no Brasil até 31 de 

dezembro de 2020 em todos os voos da AVH, com data de voo entre 1 de março de 2020 e 31 de 

dezembro de 2020. 

Condicoes:  

• Aplica-se para alteracao de data, voo e rota somente em pontos comuns, em detinos 

operados pela AVH, sem cobranca de penalidade nem diferenca tarifária.   

• Se a alteracao for solicitada para pontos nao comuns, se aplicará diferencia de tarifa.  

• Se o itinerario foi afetado entre 1 de mar de 2020 e 31 dez de 2020, se permitirá 

exoneracao por penalidade e diferenca tarifária até um ano depois da data original do voo 

afetado.   

• A alteracao de itinerário poderá ser solicitada até um ano após do voo original ou até a 

validade contábil do bilhete original – o que ocorrer primeiro.  

• Esta exoneracao nao se aplica para mudanca de cabine.  

• Pode-se descontar o valor de uma taxa administrativa, dependiendo do canal de compra 

do billete nao voado.  

• Se o cliente decide nao viajar e nao realizar o reembolso, existe a opcao de adquirir um 

voucher na nossa página web www.avianca.com. O voucher seguirá as mesmas condicoes 

do bilhete original.  

• Es importante tener en cuenta que para esta situación no aplica compensación.   

• Se permitirán cambios en su reserva las veces que tenga afectación el itinerario, siempre y 

cuando las fechas del vuelo afectado estén entre las fechas de vigencia mencionadas.   

• Aplica-se reembolso para bilhetes emitidos no Brasil, para voos a partir de 1 de marco de 

2020. Exonera-se a penalidade do reembolso e o prazo para pagamento será de até 12 

meses a partir da data de solicitacao.  

 

Aplica-se para:  

o Aplica para mudanca de trajetos de ida ou volta, sempre e quando um dos segmentos está dentro 

das datas de exoneracao.  

o Bilhetes emitidos em placas do grupo AVH para o OD completo.   

o Bilhetes emitidos em conjunto com alguma compañía aérea aliada.  

o Bilhetes com tarifas comerciais, IT, Corporativas ou privadas.  

o EMD’s compradas por algum conceito de ancillary.  

o Reservas de grupos com depósito, sem emissao de billhetes.   
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o Reservas de grupos com bilhetes emitidos 

o Para bilhetes emitidos com milhas Lifemiles permite-se mudanca de itinerario ou de destino nos 

casos que o bilhete se encontra sem uso e tenham menos de 1 ano de emitido.  

o Para bilhetes sem uso com mais de 1 ano de emissao, nao se permite mudanca de rota.  

o Para bilhetes com milhas Lifemiles parcialmente utilizados, se permitirá unicamente a mudanca de 

itinerario.  

o Bilhetes no-revenue.  

  

68. ¿Quais as datas atualmente cobertas por essa medida?   [Conteúdo atualizado]  

A medida aplica-se para bilhetes emitidos no Brasil até  31 de dezembro de 2020 em voos da Avianca 

Holding, com data de viagem entre 1 de marco e  31 de dezembro de 2020 e que apresentem 

alteracao em seu itinerario devido a situacao de Covid-19.   

  

69. Até que data o passageiro poderá solicitar a alteracao, sem que se gere penalidade ou 

diferencia de tarifária?  [Conteúdo atualizado]   

 

Se o itinerário afetado for datado entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, a 

isenção de penalidade e diferença tarifárias para pontos comuns poderá ser permitida até um 

ano após a data original do voo afetado. 
 

70. Permite-se mudanca de cabine sem exoneracao e/ou penalidade?    

A exoneracao nao se aplica para mudancas de cabine. 

71. O valor da taxa administrativa pode ser descontado?    

Sim, pode ser descontado o valor da tarifa administrativa, dependendo do canal de compra do 

bilhete nao voado.  

72. O passageiro poderá solicitar reembolso de seu bilhete nao voado?   

O reembolso aplica-se para os bilhetes que foram emitidos no Brasil com voos a partir de 1 de marco 

de 2020 até o vencimento do bilhete ou até a última data da reserva original. É importante ter em 

conta que se exonera a penalidade do reembolso e que o prazo de pagamento ao passageiro é de 

até 12 meses a partir da data de solicitacao.  

 

 Gerenciamento de grupos afetados  

73. Existe alguna penalidade para meus bilhetes de grupo caso eu deseje alterá-los?  

As penalidades são regidas de acordo com o contrato do grupo. Se as datas de emissão e voo estiverem 

cobertas pela política de waiver 10383, o waiver será aplicado. Se o grupo não for coberto pelas datas 

desse documento, serão aplicadas as regras do contrato. 



 

29 de julho de 2020 
Informação exclusiva para canal de Venda Direta e Agências de viagens.  Não é aprovada a distribuição desta informação 

para o cliente final e/ou publicação em canais massivos de comunicação. 

 
74. Quero usar o dinheiro da EMD para um grupo diferente do que havia cotizado inicialmente.  

Esta solicitação se aplica apenas a agências de viagens. A autorização pode ser solicitada através de 

groups.colombia@avianca.com para grupos da COL, gruposeuropa@avianca.com para grupos EUR, para 

a América Central pode ser realizada pelo GroupDesk e para grupos dos restante demais PDVs a solicitação 

pode ser feita através do e-mail groups.avianca@avianca.com. 

Depois que a solicitação for aprovada pela área de Grupos, a agência usará o EMD original como forma 

de pagamento para uma nova reserva. O novo EMD será válido por um ano a partir da data de emissão. 

75. Quero usar minha EMD em outros produtos Avianca diferente de grupos. Posso faze-lo?  

Esta solicitação se aplica apenas a agências de viagens. Você pode enviar a solicitacao para a equipe de 

grupo através de groups.colombia@avianca.com para grupos da COL, gruposeuropa@avianca.com para 

grupos EUR e groups.avianca@avianca.com para grupos dos demais PDVs. Uma vez obtida a autorização 

por escrito, o EMD pode ser usado em outros produtos da Avianca.  

76. Quero ampliar a vigencia da minha EMD de grupos.  

Esta solicitação se aplica apenas a agências de viagens. Você pode enviar a solicitacao para a equipe de 

grupo através de groups.colombia@avianca.com para grupos da COL, gruposeuropa@avianca.com para 

grupos EUR e groups.avianca@avianca.com para grupos dos demais PDVs 

Depois que o pedido for aprovado, a agência usará o EMD original como forma de pagamento para uma 

nova reserva. O novo EMD será válido por um ano a partir da data de emissão. Dessa forma, a validade do 

EMD pode ser estendida. 

77. Quero reembolso da minha EMD 

Se o seu grupo foi vendido na Colômbia ou é de origem COL, exceto se foi vendido na América do Norte 

ou na Europa, de acordo com o artigo 17 do Decreto 482 de 26 de março de 2020, esses depósitos se 

aplicam apenas ao reembolso de serviços prestados pela mesma companhia aérea. Portanto, suas 

alternativas para o uso do EMD são: uso do EMD em grupos futuros, em outros produtos da Avianca e / 

ou extensão da validade do EMD atual, conforme explicado nos pontos anteriores. 

Para depósitos em grupo não cobertos pelo artigo 17 do Decreto 482, de 26 de março de 2020, a 

solicitação pode ser gerenciada através do RTC se o grupo foi inicialmente gerenciado no CTO e no BSP 

Link se o grupo foi inicialmente gerenciado na agência de viagens. 

78. Quero alterar as datas do meu grupo já emitido.  

É viável. A solicitação deve ser gerenciada através dos canais de serviço do grupo. Após o recebimento da 

solicitação, a nova tarifa e disponibilidade do itinerário serão revisadas e o preço do novo grupo será 

enviado por esse mesmo canal. 

Posteriormente, os ingressos podem ser revisados com base no novo itinerário. É importante observar que 

a nova cotação pode ter uma diferença de tarifa; portanto, os ingressos originais devem ser usados como 

pagamento para os novos ingressos. 
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79. Quero alterar datas e nomes para meu grupo já emitido.  

Nesse caso, proceda da mesma maneira que no ponto anterior, pagando adicionalmente a taxa de 

alteração de nome para os tickets revisados. 

80. Quero gerar o bonus do meu bilhete  

Para gerar o bonus, você deve solicitá-lo através do link na declaração que lhe será enviada apenas se você 

for o colaborador do grupo. 

81. Quero fazer o resgate do bonus.  

Para o resgate do título, você deve abordar o canal pelo qual o grupo emitiu. Por exemplo, se seu bilhete 

foi comprado de uma agência de viagens, vá para ele, se foi comprado de um ponto direto (CTO), entre 

em contato com os respectivos e-mails do grupo para um manuseio adequado.  

82. Que acontece se tenho bilhetes de grupo e quero converte-los a uma EMD?  

Esta solicitação se aplica apenas a agências de viagens. Se os bilhetes emitidos tiverem datas de voo dentro 

do período COVID, a solicitação deverá ser gerenciada pelos canais de serviço do grupo. Com a autorização 

da área do grupo, um CTO da Avianca gerará o EMD e enviará a confirmação pelo mesmo canal da 

solicitação. 

83. Tenho um bilhete Tour Conductor (TC), posso solicitar o bonus?  

Não é possível solicitar um voucher para bilhetes do Tour Conductor, mas você pode solicitar um 

reembolso dos impostos aplicáveis.  

FIM 

 

 

 


