
                                                 
Aerolineas Argentinas 

Última atualização feita pela Cia 

31/03/2021 

COMUNICADO DA COMPANHIA  

A presente política substitui as anteriores e é aplicada para 

tickets emitidos até 15 de abril de 2021 inclusive. 
As condições desta política não se aplicam a tickets emitidos para voar em voos especiais realizados até 31 de agosto 

de 2020. 

Tipo de bilhete 

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

Período de emissão 

Até 15/12/2021 

Alterações permitidas 

Apenas 1 

Período de embarque 

A viagem deve estar finalizada em sua totalidade até 15/12/2021 

Caso saiba a data da nova viagem 

Deverá estar finalizada antes de 15/12/2021. 

Multa alteração de data 

 Sem diferença de tarifa, sempre que se respeite a temporada do ticket original.  

 Sem cobrança de penalidade em todos os casos. 

 As mudanças de datas permitidas por esta política sem diferença de tarifa e nem cobrança de penalidade, em 

classe Econômica, em voos operados por AR (1000/1950), deverão ser reservados sempre na classe 

especifica. Para maiores informações, consute os canais oficiais da agência de Viagens. 

Prazo de remarcação 

Exceção para COVID: A validade dos tickets com a data de início da viagem entre 01 de janeiro e 31 de 

outubro de 2020, será de 12 meses a partir da data do primeiro cupom de voo ainda quando estes não tenham 

sido iniciados. Sem importar a data da emissão. Para maiores informações, entre em contato com os canais 

oficiais da agência de Viagens. 

Permite alteração de itinerário sem multa: 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária se houver. 

Reembolso integral: 

http://coronavirus.cvccorp.com.br/comunicados/comunicados.htm


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

Viagens. 
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