
Resposta COVID-19

Como trocar o vôo?

Realizar modificações através do GDS /NDC
Em qualquer vôo que esteja dentro das condições de flexibilidade, as agências poderão realizar as mudanças diretamente no GDS. Para vôos 
emitidos através do NDC, as agências precisam selecionar a opçao NDC de  Serviagencias. 

Agências

Modificar a reserva através do gerencie sua reserva
Se o cliente quiser modificar a data de seu vôo, deverá ser feito através de um formulário (os seus voos > reservas > acesso ao 
formulário) ou entre em contato com sua agência para fazer isso.

Clientes

Reservas codificadas com SSR-CLID que 
incluam o código E9 no seu fare basis

Para facilitar que o valor dos bilhetes 
de passageiros corporartivos fiquem 
a disposição das empresas, a Iberia 
automatizou o processo fazendo que 
a cada 5 dias as empresas recebam 
um e-mail com a relação dos 
bilhetes cancelados de seus 
funcionários com o saldo ficando 
disponível para posterior utilização 
através da agência de viagem.

Todos os bilhetes emitidos com base tarifária de Tour 
Operadora

Os clientes que adquiriram um pacote 
de viagens com uma agência, que 
inclua uma tarifa de tour operadora da 
Iberia não poderão obter  o valor 
referente a tarifa de tour operadora. A 
cada 5 (cinco) dias a agência Tour 
Operadora receberá um e-mail 
indicando a lista de bilhetes 
cancelados de seus clientes e os 
valores ficarão acumulados em um 
montante para posterior utilização nas 
emissões de sua agência. 

Todos os bilhetes emitidos com base tarifária de 
Grupos

Deverão contatar a Iberia atraves da 
área de mensagens do Iberiaagencias 
ou atraves do email destinado ao 
mercado brasileiro. 

Clientes Corporativos Cliente Tour Operadora Clientes de Grupos

Casos específicos

Aqueles vouchers usados pelos clientes em iberia.com que venham de bilhetes 
emitidos pela Agência, serão contabilizados como receita gerada para o acordo de 
incentivos que a Agência tenha com Iberia.

Receitas Aências de Viagem

Para as Agências

Deverá introduzir o código 
durante o processo de compra
O voucher ou bono terão aplicação 
imediata. Qualquer saldo ficará disponível 
no voucher para outras compras 
posteriormente.

PASSO  4

AVSD8

Você poderá aproveitar 
todos os destinos de nossa 
malha aérea, incluindo voos 
code share
Pelo menos um trecho deverá ser 
operado pela Iberia, Iberia Express ou Air 
Nostrum.

PASSO  3

O cliente receberá um 
código do voucher/bono no 
e-mail registrado
Alguns dias depois, você receberá um 
voucher/bono que poderá ser resgatado 
para compras de voos até 31 de março de 
2021.

PASSO  2

O cliente ou agência podem 
solicitar o voucher/bono 
através do Iberia.com
A Iberia ira identificar o valor pago pelo 
seu voo gerando um código com o saldo 
do valor do seu bilhete.

PASSO 1

AVSD8

Como solicitar um voucher/bono com o valor do bilhete?

Solução para clientes e agencias

Nos preocupamos com a segurança de nossos passageiros
Enquanto não se comunicar o contrário, os passageiros poderão voar seguindo as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias de separação de pessoas. Com a 

finalidade de respeitar a máxima separação possível entre passageiros, agora poderão escolher seus assentos sem custo adicional. Solicitamos que evitem escolher 

assentos juntos aos já ocupados. Durante o embarque, se julgarmos necessário, o pessoal da Iberia distribuirá os assentos para encontra esta separação

Seu voo irá operar normalmente?

Sim

Sim, irá operar Não, está cancelado Não sei

Não, eu quero reservar

As autoridades desaconselham viajar salvo por razões 
inadiáveis. 
Qualquer passageiro pode consultar a disponibilidade e 
condições da malha aérea Iberia nos canais habituais de 
venda como iberia.com, nosso aplicativo ou sua Agência 
de viagens.

Se um voo foi cancelado, o cliente receberá uma 
comunicação da Iberia. Além disso, poderá consultar o estado 
de seu voo ma gestão da reserva ou através da nossa página 
das últimas notícias: https://www.iberia.com/es/ultima-
hora-de-nuestros-vuelos/  

Iremos facilitar aos clientes e agências da Iberia a 
possibilidade de solicitar um voucher/bono ou 
troca do bilhete de forma autogestionável e 
flexível para poder garantir o melhor serviço.

Tem uma reserva com a Iberia?


