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Pronta Referência COVID-19  
Guia da politica de Flexibilidade voos a curto 

prazo    

Cliente é tem direito a: 

 

Manter o crédito a partir da data de 

cancelamento do bilhete, em vez da data 

de emissão do bilhete. 

 

Ou 

 

Fazer uma alteração com isenção de 

penalidade. A alteração é permitida até a 

data máxima do sistema. Caso haja 

diferença tarifária, deverá ser aplicada. 

 

Aplicam-se regras de reembolso normais 

Domestico  

A data de embarque do primeiro trecho determina a política de flexibilidade a ser cumprida. 

Até 31 Mar 20 
Entre  

1 Abr a 30 Jun 20 

Internacional  

Aplica-se as regras 

normais da tarifa 

Sim 

Cliente tem direito a: 

 

Manter o crédito a partir da data de 

cancelamento do bilhete, em vez da data de 

emissão do bilhete 

 

Ou 

 

Fazer uma alteração com isenção de 

penalidade.  A alteração é permitida até 12 

meses a contar da data de emissão do bilhete 

ou do primeiro segment voado. 

 

Nenhuma cobrança adicional se aplica dentro 

da mesma cabine nos voos da NZ; a classe de 

reserva correta deve ser usada para os setores 

voados com OAL. 

 

Ou  

 

O reembolso é permitido quando a viagem for 

suspensa por uma restrição de viagem imposta 

pelo governo, independentemente da rota ou do 

governo que emite a restrição.  

 

Nota: Todos os bilhetes internacionais 

comprados entre 5 e 31 de março têm 

alterações ilimitadas sem cobrança da diferença 

de tarifa. Qualquer diferença de tarifa se aplica a 

viagens após 30 de junho de 20. 

Viagens antes de 30 Jun 2020  

Quando é a data da viagem? 

O cliente deseja alterar um bilhete Doméstico ou 

Internacional?  

19 March 2020 v3 

Não 

Cliente tem direito a: 

 

Manter o crédito a partir da data de 

cancelamento do bilhete, em vez da data de 

emissão do bilhete 

 

Ou 

 

Fazer uma alteração com isenção de 

penalidade.  A alteração é permitida até 12 

meses a contar da data de Emissão do bilhete 

ou do primeiro segment voado. 

Nenhuma cobrança adicional se aplica dentro 

da mesma cabine nos voos da NZ; a classe de 

reserva correta deve ser usada para os setores 

voados com OAL. 

  

  

Aplicam-se as regras de reemvbolso normais 

 

Nota: Todos os bilhetes internacionais emitidos 

entre 5 a 31 de março têm alterações ilimitadas 

sem cobrança de diferença de tarifa. Qualquer 

diferença de tarifa se aplica a viagens após 30 

de junho de 20. 

Aplica-se as regras 

normais da tarifa 

Sim 

Não 
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Tipo de bilhete retido Crédito quando estiver 
fora dos prazos aceitáveis 
de alteração 

Reembolso quando estiver 
fora dos prazos aceitáveis 
de alteração 

Notas  

Prazos de alteração aceitáveis 
• Doméstico: Mesmo dia, a menos que a alteração seja de 4 horas ou mais 
• Tasman: Mesmo dia 
• Pacific Islands: +- 1 dia 
• Long-haul: +- 1 dia 

Schedule change por motivo de força maior, por exemplo devido a um evento climático, evento de saúde pública (incluindo epidemia / pandemia), fechamento 
de aeroportos ou instalações, emergências médicas, greve, ato terrorista, restrições governamentais, regionais ou locais, mudança na lei. 

Totalmente reembolsável Sim Sim O cliente comprou uma tarifa que 
permite reembolso total, 

independentemente do motivo da 
alteração. 

Parcialmente reembolsável (aplicação de 

penalidades ao reembolso)  

Sim Sim, deduzindo taxa de penalidade O cliente comprou uma tarifa que 
permite reembolso parcial, 

independentemente do motivo da 
alteração. 

Non – refundable  Sim Não Como o evento está fora do controle da 
Air NZ, aplicam-se regras de reembolso 

normais 

Schedule change planejado, por exemplo, devido a requisitos de engenharia padrão, a ações de greve do staff, entre outras coisas dentro do controle da Air 
New Zealand. 

Totalmente reembolsável Sim Sim Como o evento está dentro do controle 
da Air NZ, as regras normais de 

reembolso não se aplicam Parcialmente reembolsável (aplicação 
de penalidades ao reembolso)  

Sim Sim 

Non – refundable  Sim Sim 

Política de schedule change longo prazo 


