
Atualização das regras para inserção de Travel Waiver

A partir de 15 de junho de 2020, todos os códigos de “Travel Waiver” e “Schedule Change”
automáticos informados pela United, devem ser inseridos no campo OSI do PNR, e não mais no
campo endosso dos bilhetes.

Os códigos de waiver devem ser formatados da seguinte maneira, sem espaços adicionais ou
qualquer outra informação, conforme exemplos:

• Schedule Change: OSI UA UASKEDCHG - ou - OSI UA OASKEDCHG

• Travel Waiver: OSI UA 7xxxx (onde xxxx é o código específico de waiver da United)

Entre em contato com o suporte técnico do seu GDS se tiver dúvidas sobre o preenchimento do
campo OSI.

A inserção incorreta ou a falta do código de waiver no campo OSI para bilhetes reemitidos a partir
do dia 6 de julho de 2020 implicará em nota de débito para a agência emissora.

Para waivers gerados através do JETSTREAM ou Solution Center, o procedimento permanece
inalterado sendo necessário inserir o código de waiver no campo endosso dos bilhetes.

IMPORTANTE – PNR de datas passadas ou sem segmentos ativos

Caso seja necessário processar waiver de bilhetes referentes a PNRs de datas passadas ou sem
segmentos de voo ativos, apresentamos uma nova maneira de enviar a mensagem OSI para a
United:

• Visite United Jetstream Booking and Ticketing Guidelines

• Preencha os campos indicados para localizar o PNR, digitando o nome do passageiro, o código
localizador original ou o número do bilhete, o PCC / OfficeID e o IATA onde foi criada a reserva
original.

• Selecione o código de waiver aplicável na lista e pressione "Apply waiver". Isso enviará a
mensagem OSI para a United. Um link para este site está localizado na página “Booking and
Ticketing Guidelines” no United Jetstream.

• Depois que a mensagem OSI é enviada, você pode seguir seu processo padrão para reemitir o
bilhete.

Para PNRs de grupo, entre em contato com a United.
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