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Política Geral 

Política 

Os Termos e Condições da Política Global de Isenção de Viagem Covid-19 se aplicam 
e podem ser encontrados em nosso site. O não cumprimento destes Termos e 
Condições pode resultar em uma ADM. 

Elegibilidade 

1. Esta Política Global de Isenção de Viagem Covid-19 se aplica a todos os bilhetes 
618 e 629 que se enquadram os seguintes critérios:  
i.Emitido em ou antes de 15 de março de 2020; ii.Para viagens originais com início 
em ou entre 24 de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2020; e 
iii. Para viagens em voos da SIA, SilkAir ou de nossas companhias aéreas parceiras em 
codeshare 
(referido como "Bilhete elegível"). 
2. Esta política também se aplica a: 
i. bilhetes em que o período de validade expirou; e 
ii. bilhetes nos quais um passageiro viajou em um ou mais voos do bilhete, mas não 
completou o itinerário completo do bilhete ("Bilhetes Parcialmente utilizados"), 
desde que o bilhete cumpra as condições estabelecidas no parágrafo 1 acima. 
3. Os passageiros que foram afetados por cancelamentos de voos da SIA e da SilkAir 
são elegíveis, mesmo que a data de emissão do bilhete e / ou as datas da viagem não 
atendam aos critérios desta política.  

Opções 
disponíveis 

O passageiro que possui o bilhete das condições destacadas acima pode cancelar sua 
reserva existente e escolher entre as seguintes opções, sujeito aos Termos e 
condições desta política: 
1. Remarcação flexível com créditos de voo e receba créditos de bônus de US $ 50 a 
US $ 350 por bilhete; 
2. Reembolsar o valor não utilizado do ticket. 

OPÇÃO 1: APROVEITE REMARCAÇÃO FLEXÍVEL COM CRÉDITOS DE VOO OU BÔNUS 

Características 
principais 

1. Use créditos de voo para reservar novamente até 2 itinerários 
2. Aplicar créditos de voo bônus durante a reemissão do bilhete  



  

Créditos de voo 
1. Os créditos de voo são calculados na forma de um bilhete aberto e seu valor é 
equivalente à tarifa e impostos não utilizados do bilhete. 
2. Créditos de voo de um bilhete qualificado podem ser usados para  a compra do 
bilhete (tarifa e impostos) de até 2 itinerários remarcados. 
3. Os itinerários agendados devem ter a conclusão da viagem em / antes de 30 de 
junho de 2021. 
4. Os créditos de voo podem ser usados para remarcar em qualquer destino, RBD e 
datas de voo, em qualquer voo SQ, MI ou em code-share. 
5. Os créditos de voo só podem ser usados em / antes de 30 de junho de 2021. 
6. Quaisquer créditos de voo não utilizados expiram em 30 de junho de 2021 e não 
são reembolsáveis. 
7. Os créditos de voo não são combináveis e intransferíveis. 
8. Se houver mais de um passageiro em um PNR, os Créditos de Voo serão retidos em 
nome de cada passageiro no PNR, na forma de bilhetes abertos individuais. 

  

Bônus  
9.Os bônus serão concedidos aos passageiros que optarem por remarcar 
usando seus créditos de voo, para uso em viagens em / antes de 30 de junho de 
2021. 
10. Os bônus serão aplicados ao primeiro itinerário remarcado somente. 
11. Os  Bônus serão concedidos com base na cabine com a maior reserva 
classe do bilhete elegível. 
12. Os bônus não são estritamente reembolsáveis. 
13. Os Bônus por Bilhete Qualificado são os seguintes: 
uma. Classe Econômica: USD 50 
b. Classe Econômica Premium: USD 70 
c. Classe Executiva: USD 140 
d. Primeiro / Suítes: USD 350 
14. Os seguintes bilhetes não são elegíveis para créditos de voo de bônus: 
a.Bilhetes emitidos em tarifas para crianças com desconto para crianças 
b. Bilhetes emitidos em tarifas infantis com desconto infantil 
c. Bilhetes parcialmente utilizados 

  

Créditos de voo residuais 
15. Créditos de voo residuais são retidos na forma de 
um EMD (RSVR EMD: RFIC = 'D', RFISC = '996'). 
16. O RSVR EMD só pode ser reembolsado se um novo bilhete for emitido 
para a segunda viagem de pax. Consulte a seção sobre como isso pode ser feito. 
17. Os créditos residuais de voo não são combináveis e intransferíveis.  



  

Aplicação de créditos de voo e bônus 
Por favor, consulte a Seção 2 para Aplicação 
18. No momento da remarcação do novo itinerário, o bônus 
(se aplicável) deve ser aplicado primeiro ao custo total do novo 
itinerário. Isento de taxas aplicáveis de cancelamento ou no show. 
19. Nos casos em que os Créditos de Vôo retidos forem suficientes para cobrir o 
custo do 
novo itinerário de voo (ou o custo do saldo do novo itinerário de voo, se o 
Crédito de vôo de bônus é aplicável), todo o custo do novo voo 
itinerário (ou o custo total do novo itinerário, conforme o caso) 
pode ser) será deduzido dos Créditos de Vôo. Qualquer valor restante 
("Créditos Residuais de Vôo") podem ser usados para compensar o custo de 
um segundo itinerário. 
20. Onde os créditos de voo (juntamente com qualquer bônus) retido em nome do 
passageiro é insuficiente para cobrir os 
custos totais do novo itinerário para esse passageiro, o passageiro 
pagará pelos complementos do novo itinerário. 
21. O passageiro receberá um novo bilhete quando os créditos de voo são usados 
para reservar novamente um novo itinerário. Todas as condições tarifárias do novo 
bilhete, incluindo qualquer tarifa aplicável, 
taxas de remarcação, condições de reembolso e / ou taxas de cancelamento  
serão aplicadas a esse novo ticket. 

OPÇÃO 2: REEMBOLSO 

CONDIÇÕES 

1. Créditos de um bilhete elegível, quando totalmente não utilizado ou parcialmente 
não utilizado, reembolsável ou não reembolsável. 
2. Reembolsar a tarifa não utilizada completa e os impostos do bilhete, com isenção 
de 
taxas de cancelamento e No show.   

APLICAÇÕES 

1. Recupere o ticket aberto e processe o reembolso 
2. Isenção de taxas aplicáveis de cancelamento e não comparência 
3. Digite o código de isenção SQ939 / 20 na caixa / local do código de isenção de 
reembolso  

 

 

2. APLICAÇÃO PARA CRÉDITOS, BÔNUS OU CRÉDITOS RESIDUAIS 

 

 

Durante a Reemissão:  

 

1. Crie uma nova reserva com o itinerário preferido do passageiro, para concluir a viagem 

em / antes 30 de junho de 2021. 

2. Preço do novo itinerário 

3. Deduzir o valor de créditos de bônus aplicável da tarifa e ajustar manualmente a tarifa 

4.  Comparando a tarifa ajustada com o valor pago pela pax na compra do bilhete original 

a) Colete a ADC se a tarifa ajustada for maior que a tarifa do itinerário original (cenário 1) 

b) Não é necessário ADD / RSVR EMD se a Tarifa Ajustada for igual à Tarifa do Itinerário 

Original (Cenário 2) 



c) Emitir valor residual EMD (RSVR EMD) para saldo residual para uso na 2ª viagem se a 

tarifa ajustada é menor que a tarifa do itinerário original (cenários 3 e 4) 

Example: Bônus = USD 70 

 

Cenário 
Tarifa do bilhete 

original 
1ª nova 

tarifa (USD) 

Tarifa Ajustada 
(USD) (Menos o 
valor do Bônus) 

Valor 
adicional  

Valor 
residual 
(EMD) 

1 

Nova tarifa é superior a tarifa 
original + crédito de bônus 
i.Ajuste da tarifa 
ii.Coletar ADC 

1,000 1,200 1,130 130 N/A 

2 
Nova tarifa igual à tarifa 
original + crédito de bônus 
i.Ajuste da tarifa 

1,000 1,070 1,000 0 N/A 

3 

Nova tarifa = Tarifa original 
i.Ajuste da tarifa 
ii.Emita o valor residual EMD 
para os restantes 

1,000 1,000 930 0 70 

4 

Nova Tarifa <Tarifa Original + 
Crédito de Bônus 
i.Ajuste da tarifa 
ii.Emita o valor residual EMD 
para os restantes 

1,000 770 700 0 300 

 

5. Reemitir o bilhete descontando o valor das multas  

6. Insira COVID 19 USD XXX [valor de crédito de bônus] na caixa de endosso do ticket. 

7. Coletar diferença de tarifa se houver  

8. Se houver uma tarifa e / ou redução de impostos, emita um EMV RSVR para qualquer 

saldo residual, com COVID 19 618XXXXXXXXXX [ingresso original Covid-19 no] inserido 

na caixa de endosso do EMD. 

9. A comissão final reivindicada será a diferença entre o bilhete original e o reemitido. 

 

 

Durante a reserva da segunda viagem (se aplicável) 

Para utilizar os créditos residuais de voo para uma segunda viagem, 

 

1. Crie uma nova reserva com o segundo itinerário preferido do passageiro, para 

conclusão da viagem em / antes de 30 de junho de 2021. 

2. Emita um novo bilhete e receba o pagamento integral. Na caixa de endosso do ticket, 

insira COVID 19 USD XXX [valor de RSVR EMD] 618XXXXXXXXXX [número de RSVR 

EMD] 

3. Processe o reembolso do RSVR EMD e digite 618XXXXXXXXXX [nº da passagem da 2ª 

viagem] no campo do código de isenção do pedido de reembolso. O valor a reembolsar 

é o seguinte:  

a) Se o valor completo do RSVR EMD for usado, devolva o RSVR EMD integralmente 

(Cenário 3) Se parte do valor RSVR EMD for usado, insira o valor residual na taxa 

de penalidade (ou seja, para perder o saldo residual) e reembolsar o valor 

restante do RSVR EMD(Cenário 4) 



4. Na medida do possível, verifique se a emissão do bilhete na Pt 2 e o reembolso do 

RSVR EMD são feitos no mesmo período de relatório do BSP. 

 

Cenário 
Valor 

Residual EMD 
(USD) 

2º NOVO 
ITINERÁRIO - 
TARIFA USD 

TOTAL 
TARIFA PAGA 

(USD) 

Taxa de 
penalidade 
de EMD de 

valor residual 
mediante 

reembolso  

Valor residual 
(EMD) 

Reembolsado 

1 

A tarifa do novo itinerário 
é superior ao valor residual 
da EMD 100 300 300 0 100 

2 

A tarifa do novo itinerário 
é menor que o valor 
residual da EMD 300 200 200 100 200 

 


