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Situação 
A United mantém a sua operação diária para Houston durante o mês de julho. 

 

Bilhetes emitidos até 02/03/2020. 

Embarques de 03/03 a 31/05/2020. 

Destinos afetados 
Todos. 

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

Período emissão 
Em ou antes de 02/03/2020. 

Alterações permitidas 
1 

Período de embarque 
De 03/03 a 31/05/2020. 

Realizar nova viagem até 
Até 24 meses a partir da data de emissão da passagem original. 

Prazo para remarcação 
O novo bilhete deve ser reemitido dentro de 24 meses a partir da data original do bilhete. 

Multa alteração de data 
Sem multa. Se a nova tarifa for de menor valor, um valor residual poderá ser emitido. Se o novo 
bilhete for uma tarifa mais alta, o cliente pagará apenas a diferença da tarifa. 

Permite reembolso integral 
Permite remarcação e crédito, para verificar outras opções de reembolso, entre em contato com 
os canais oficiais de atendimento da agência. 

 

Bilhetes emitidos até 02/03/2020. 

Embarques de 01/06 a 31/12/2020. 

Destinos afetados 
Todos. 



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

Período emissão 
Em ou antes de 02/03/2020. 

Alterações permitidas 
1 

Período de embarque 
De 01/06 a 31/12/2020. 

Realizar nova viagem até 
Até 24 meses a partir da data de emissão da passagem original. 

Multa alteração de data 
Sem multa. Se a nova tarifa for de menor valor, um valor residual poderá ser emitido. Se o novo 
bilhete for uma tarifa mais alta, o cliente pagará apenas a diferença da tarifa. 

Prazo para remarcação 
O novo bilhete deve ser alterado ou cancelado até 31/12/2020*. 

(*) Se um bilhete não for alterado ou cancelado até 31/12/2020, a penalidade será aplicada. 

Permite reembolso integral 
Permite remarcação e crédito, para verificar outras opções de reembolso, entre em contato com 
os canais oficiais de atendimento da agência. 

 

Isenção viagem. Bilhetes emitidos entre 03/03 e 

31/07/2020. 

Destinos afetados 
Todos. 

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

Período emissão 
Entre 03/03 e 31/07/2020 

Alterações permitidas 
1 

Realizar nova viagem até 
Até 24 meses a partir da data de emissão da passagem original.* 
(*) Bilhetes emitidos a partir de 01/04/2020 possuem validade de 12 meses a partir da data de 
emissão. 

Multa alteração de data 
Sem multa. Se a nova tarifa for de menor valor, não haverá reembolso ou resíduo da diferença de 
tarifa. Se o novo bilhete for uma tarifa mais alta, o cliente pagará apenas a diferença de tarifa. 

Permite reembolso integral 
Permite remarcação e crédito, para verificar outras opções de reembolso, entre em contato com 
os canais oficiais de atendimento da agência.  
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