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Procedimento padrão em caso de voos cancelados – independentemente de qualquer Política de Waiver:

§ No geral, você pode remarcar / reemitir os bilhetes de seus passageiros – mantendo a origem e o destino (O&D) - em caráter involuntário

§ Nesses casos, aplicam-se as seguintes adaptações da Política de Irregularidade de Voos :
- Se a classe de reserva original não estiver disponível na data da nova viagem, você poderá remarcar o bilhete para a classe de reserva mais 

baixa disponível – desde que mantenha o passageiro no mesmo compartimento (classe de serviço original). Esta regra só é aplicada em 
reservas com número de voo Lufthansa Group (OS/LH/LX/WK/SN/EW/4U/EN).

- Atualmente, as remarcações não precisam ser concluídas em até 14 dias a partir do cancelamento do voo. Apesar disso, observe que ainda é 
necessário deletar os segmentos ativos e inativos do PNR dentro desse período. Você encontrará mais detalhes na Política de Irregularidade de 
Voos

Observe que:

Em casos de voos cancelados, você pode:

§ Decidir reemitir em caráter involuntário (mantendo O&D) , sem cobrança adicional, ou

§ Solicitar reembolso integral

Um resumo das políticas de waivers vigentes
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§ Dúvidas checar a Política de Waivers no site do eXperts : www.lufthansaexperts.com

http://www.lufthansaexperts.com/


Política de Waiver (TWP 2011)
Bilhetes emitidos até 15 de maio de 2020 – bilhetes não iniciados

Aplicabilidade Data da nova Viagem Data da Reemissão Passageiro terá direiro a uma reemissão sem taxa 
de remarcação

Voos cancelados (involuntário) –
mantendo O&D e 
compartimento

Qualquer data que esteja
disponível no sistema no
momento da reemissão

Até 1 ano após a data de saída
marcada no e-tkt original

§ Não será cobrada diferença - reemitir como NO
ADC

§ Campo endosso: INVOL / nr. do voo / data

§ Não mencione nenhuma TWP no endosso de 
tickets INVOL

Voos cancelados (involuntário) –
alterando O&D ou classe e
Voos não cancelados
(voluntário)

Até 31 de Dezembro de 2021 Até 31 de Janeiro de 2021 § Retarifar O&D original ou novo, sem nenhum 
desconto ou bônus

§ Campo Endosso: TWP2011

§ Dúvidas checar a Política de Waivers no site do eXperts : www.lufthansaexperts.com

http://www.lufthansaexperts.com/


Política de Waiver (TWP 2011)
Bilhetes emitidos até 15 de maio de 2020 – bilhetes parcialmente voados
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§ Dúvidas checar a Política de Waivers no site do eXperts : www.lufthansaexperts.com

Aplicabilidade Data da nova Viagem Data da Reemissão Passageiro terá direiro a uma reemissão sem taxa 
de remarcação

Voos cancelados (involuntário) –
mantendo O&D e 
compartimento

Até 30 de Abril de 2021 Até 1 ano após a data de saída 
marcada no etkt original

§ Não será cobrada diferença - reemitir como NO 
ADC

§ Campo endosso: INVOL / nr. do voo / data

§ Não mencione nenhuma TWP no endosso de 
tickets INVOL

Voos cancelados (involuntário) –
alterando O&D ou classe e
Voos não cancelados
(voluntário)

Até 31 de Dezembro de 2021 Até 31 de Janeiro de 2021 § Retarifar O&D original ou novo, sem nenhum 
desconto ou bônus

§ Alterar ou cancelar os voos antes da partida –
no-show não é permitido

§ Campo Endosso : TWP2011

http://www.lufthansaexperts.com/


Política de Waiver (TWP 2013) ***
Bilhetes emitidos entre 16 de maio e 31 de agosto de 2020 
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Aplicabilidade Data da nova Viagem Data da Reemissão Passageiro terá direiro a uma reemissão sem taxa 
de remarcação

Voos cancelados
(involuntário) – mantendo
O&D e 
classe/compartimento

Qualquer data que esteja disponível
no sistema no momento da reemissão

Até 1 ano após a data de 
saída marcada no etkt
original

§ Não será cobrada diferença - reemitir como NO 
ADC

§ Campo endosso: INVOL / nr. do voo / data

§ Não mencione nenhuma TWP no endosso de 
tickets INVOL

Voos cancelados
(involuntário) – alterando
O&D ou classe

Até 31 de Dezembro de 2021 Até 31 de Janeiro de 2021 § Retarifar O&D original ou novo, cobrar diferença
de tarifa / taxas

§ Campo Endosso: TWP2013

Voos não cancelados
(voluntário)

Até 31 de Dezembro de 2021 A qualquer momento (antes
da viagem original)

§ Retarifar O&D original (ou novo O&D, se 
permitido pela base tarifária original) sem 
nenhum desconto ou bonificação.

§ no-show não é permitido
§ Campo Endosso: TWP2013

*** A TWP 2013 se aplica a voos confirmados com datas de viagem até 30/04/2021
*** Data de saída: considerada aquela que consta no bilhete atual



As regras a seguir, se aplicam em todas as novas reservas / reemissões feitas com base nas Políticas de 
Waiver e na Política de Irregularidades de Voos
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Observe: 

§ Não é permitida a mudança de passageiro ("mudança de nome") 

§ Cancele os voos que não são mais necessários e remova os segmentos inativos (UN) o mais breve possível.
§ Campo de endosso: 

- Para reemissões baseadas nas regras de INVOL:  INVOL / número do voo / data

- Para reemissões baseadas nas Políticas de Waiver (TWP): TWP 2011 ou TWP 2013

- Não mencione nenhuma TWP no endosso de tickets INVOL  e vice-versa.

§ Construção da tarifa:
- Para reemissões baseadas nas regras INVOL,  comece a construção da tarifa com S- (SKCHG)

- Para reemissões baseadas nas Políticas de Waiver, use a construção padrão da tarifa

§ Caso seu passageiro não deseje se beneficiar dessas opções de remarcações flexíveis, você pode iniciar o processo de reembolso, baseando-se na 
regra tarifária original ou de forma involuntária (em casos de voos cancelados). De acordo com o artigo n.3 da Medida Provisória 925, de 18 de 
março de 2020, o prazo máximo para devolução do valor referente a compra de passagens aéreas, poderá ser de até 12 meses.

§ De acordo com a Política de Irregularidades (OS/LH/LX), regras INVOL ou Políticas de Waiver vigentes, você tem autonomia para realizar todas as 
remarcações/ reemissões. Não é necessário solicitar aprovação da Central de Atendimento das companhias aéreas do Lufthansa Group.

§ Em caso em que houver segmentos off-line, é preciso solicitar Código Waiver em nosso Atendimento Preferencial.

!



External

lufthansagroup.comlufthansagroup.comlufthansagroup.com

#WeAreInThisTogether
#WeAreLufthansaGroup

Estamos aqui por você.
Obrigada por confiar em nós.


