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Regras para reembolso e remarcação dos bilhetes - Ethiopian Airlines 

 

Esta política é aplicável para passageiros com documento ET (071), que foram emitidos / a serem emitidos 

(vendidos) antes de 31 de outubro de 2020 para reservas de bilhetes (viagens) iniciando entre 01 de março 

de 2020 ate 31 de dezembro de 2020 devido à Pandemia COVID-19 e ao as seguintes opções estão 

disponíveis. 

Diretrizes gerais para todos os pontos mencionados de 1-4: 

 As taxas de no show e remarcação não serão aplicadas.Somente  para os voos que a ET iniciou a 

operação 

 As taxas de no show e remarcação não serão aplicadas se o voo for suspenso ou a data de retomada 

da operação for reagendada pela ET. A remarcação devera ser sempre no proximo voo disponivel. 

 Sazonalidade se aplica. O passageiro pode usar o bilhete até 31 de dezembro de 2021. A reserva 

deve ser feita de acordo com o RBD no bilhete 

 

 Os bilhetes emitidos com tarifas de baixa temporada serão válidos para viagens em baixa 

temporada 

 Os bilhetes emitidos com tarifas de alta temporada podem ser usados a qualquer momento antes 

de DEZ 2021 

 

Devido à pandemia de COVID-19, apenas os seguintes períodos são considerados como alta estação: 

 

 DEZ 2020 a JAN 2021 

 2021 (JUN, JUL, AUG ) 

 DEZ 2021 
 

Com o objetivo de estimular as vendas , o periodo de Junho, Julho e Agosto de 2020 não será considerada 

alta estação.  

Assim, qualquer passageiro portando um bilhete ET pode viajar pagando as respectivas diferenças 

tarifarias quando aplicaveis desde que haja um voo de passageiros programado. 

 

1. Alterações de data: alterações ilimitadas são permitidas gratuitamente se o voo não tiver 

começado a operação ou se a data de retomada do voo for reagendada pela ET. Se o voo iniciou a 
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operação, a mudança sem cobrança é permitida apenas uma vez. As novas datas de viagem podem 

ser qualquer data anterior a 31 de dezembro de 2021 (ou seja, toda a viagem deve ser concluída 

até 31 de dezembro de 2021). Qualquer diferença de tarifa aérea ou impostos aplicáveis 

resultantes de alterações na classe de reserva e na sazonalidade deverá ser paga. 

 

2. Quando a data da viagem ainda não for definida, mantenha seu bilhete em aberto: o bilhete 

original pode ser mantido com um status de cupom aberto, de acordo com as diretrizes abaixo: 

 

Os bilhetes não utilizados e / ou parcialmente utilizados serão válidos para viagens até 31 de 

dezembro de 2021 (ou seja, a data da viagem deve ser em / antes de 31 de dezembro de 2021). 

Não há necessidade de ligar ou enviar um email para alterar o bilhete, se você tiver uma reserva 

cancelada. Manteremos o bilhete como aberto para viagens, para que você possa agendá-lo 

novamente para viajar até 31 de dezembro de 2021. 

Este bilhete será aceito pelo valor nominal / valor residual como pagamento do novo bilhete para 

qualquer data e número de voo (não aplicável a voos especiais como voos charter, voos de carga 

operando em aeronaves de passageiros). 

 

3. A reeitineração é permitida aplicando as diferenças de tarifas, taxas e impostos, no entanto, as 

taxas de remarcação e no show não serão aplicadas de acordo com as condições do item 1. Todas 

as outras regras tarifárias aplicáveis conforme a data de emissão original do bilhete devem ser 

aplicadas. 

 

Nos casos em que o recálculo resultar em um valor de crédito, nenhum reembolso será permitido. O 

bilhete original será usado como o documento de troca e o tour code  HDQ433B  deve ser usado para o 

documento recém-emitido, seja no campo de tour code ou campo de endosso do bilhete. 

 

4. Reembolsos: devido ao volume significativo de solicitações de reembolso e distanciamento social 

devido à atual situação sem precedentes, infelizmente, o tempo de processamento dos 

reembolsos está demorando muito mais que o normal. Dessa forma as melhores opções são as 

1,2,3 e 4 acima, no entanto, caso os passageiros desejem proceder ao reembolso, as seguintes 

opções são: 

 Os reembolsos solicitados nos casos de cancelamento de voos por parte da companhia 

aerea, atrasos ou interrupção da operação estão isentos das respectivas taxas.  

 Os reembolsos solicitados pelos passageiros de forma voluntaria, onde não houver tido o 

cancelamento dos voos, atrasos ou interrrupção da operação, terão a cobranças das 

respectivas taxas conforme previsto nas regras tarifarias.x 
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 A taxa de no show e a taxa de reembolso não serão aplicadas a qualquer reembolso a ser 

efetuado após 01 de janeiro de 2021. 

 As agências de viagens devem enviar a solicitação de reembolso pelo BSP-Link com a 

observação " HDQ433C ou COVID-19 Pandemic” . 

 Para passageiros diretos (bilhetes comprados diretamente no escritório da ET / GSA e 

compradores on-line dos sites da ET), devem entrar em contato com o escritório da 

Ethiopian Airlines mais próximo para solicitação do reembolso. 

 

A Ethiopian está comprometida em garantir que esses pedidos de reembolso sejam processados 

integralmente após 12 meses a partir da data dos pedidos de reembolso, se um novo voo não tiver sido 

reservado antes dessa data. 

 

 

Bilhetes não reembolsáveis 

 

• A solicitação de reembolso de bilhetes não reembolsáveis e não utilizados estará sujeita à aprovação 

dos respectivos gerentes de área / TSM / diretor GCC / diretor de vendas de ADD / diretor de vendas / 

gerente de ADD. Medida essa exepcional  devido à COVID Pandemic. 

 Bilhetes não reembolsáveis ou parcialmente utilizados não são permitidos para reembolso e serão 

válidos apenas para outras viagens com a ET. Portanto, as opções 1, 2 3 e 4 se aplicam 

 

5. Os bilhetes que expiraram após 01 de março de 2020 serão válidos para viagens excepcionalmente 

devido à pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 
 


