
 

                                                 
 

United 
Última atualização da Cia 

27/02/2021 

Todos os destinos 

Validade do bilhete estendida até 31 de março de 2022. 

Destinos afetados 

Voos de e para: Todos os destinos  

Situação: Redução de 90% na operação durante o mês de abril. Mudanças disponíveis a partir de 

22/03/2020. 

Tipo do bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida 

Período emissão do bilhete 

Até 31/03/2022 

Alterações permitidas 

Apenas 1 

Período embarque 

 Bilhetes totalmente não utilizados: a validade será estendida para viagens iniciadas até 31 de março de 2022. 
Uma vez iniciada a viagem, ela deve ser concluída em até 12 meses a partir da data da viagem de ida. O novo 

bilhete estará sujeito às regras da 

nova tarifa e à cobrança de diferença tarifária, caso haja. 

 Bilhetes parcialmente utilizados: a viagem deve ser concluída dentro de 12 meses da data da viagem de ida ou 
dentro da regra da tarifa (o que vencer primeiro). 

Os bilhetes comprados em 1º de abril de 2021, ou posteriormente, terão validade de 12 meses a partir da data 

de emissão do bilhete. 

Realizar nova viagem até 
Nova data de embarque deve ser até 31/12/2020 ou até 12 meses após a data original de emissão do bilhete, 

o que acontecer primeiro 

Data da nova viagem não definida 

12 meses a partir da data da compra. 

Multa de alteração de itinerário 

Sem multa, sujeito às diferenças de tarifas e vigência da passagem. 

Multa de alteração da data 

Sem multa, sujeito às diferenças de tarifas e vigência da passagem. 

Permite reembolso integral 

Permite remarcação e crédito. Para outras opções, entre em contato com os canais oficiais da agência de 

Viagens. 

 



Destinos internacionais 

Destinos afetados 
Situação: Viagens internacionais interrompidas por mais de 6 horas ou cancelada devido à ações 

governamentais. 

Tipo do bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida 

Período emissão do bilhete 

De 03 a 31/03/2020. 

Alterações permitidas 

1 

Período embarque 

Até 30/04/2020 

Realizar nova viagem até 

12 meses a partir da data da emissão do bilhete 

Multa de alteração de itinerário 
Sem multa, sujeito às diferenças de tarifas e vigência da passagem. Ou manterá um crédito de viagem igual 

ao valor do bilhete original que pode ser utilizado para qualquer voo e/ou destino por 12 meses a partir da 

data da emissão. 

Multa de alteração da data 
Sem multa, sujeito às diferenças de tarifas e vigência da passagem. Ou manterá um crédito de viagem igual 

ao valor do bilhete original que pode ser utilizado para qualquer voo e/ou destino por 12 meses a partir da 

data da emissão. 

 


	United
	Última atualização da Cia
	27/02/2021
	Todos os destinos
	Destinos internacionais



