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Voos domésticos. 

Tipo de bilhete 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 
Voos no período de 01/03 a 31/07/2020 (mesma regra vale para voos compreendidos entre 01/08 

a 30/09/2020) 

Realizar nova viagem até 
A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de 

inventário. 

Crédito 

Poderá cancelar e reter saldo como crédito válido para o mesmo passageiro, para voar em até 1 
ano contado a partir da data do primeiro voo original. Pode ser usado para novo trecho 

(reiteração), já que, por ocasião da reemissão, incidirá diferença tarifária (se houver). 

Multa alteração de data 

Sem multa nem diferença tarifária. 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa nem diferença tarifária. 

 

Voos internacionais para Argentina, Bolívia, Chile, Peru, 

Paraguai e Uruguai. 

Destinos afetados 

Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. 

Tipo de bilhete 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 

Voos no período de 01/03 a 31/08/2020 (mesma regra vale para voos compreendidos entre 01/09 
e 31/12/2020) 



Realizar nova viagem até 

A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de 
inventário. 

Crédito 
Poderá cancelar e reter saldo como crédito válido para o mesmo passageiro, para voar em até 1 
ano contado a partir da data do primeiro voo original. Pode ser usado para novo trecho 
(reiteração), já que, por ocasião da reemissão, incidirá diferença tarifária (se houver). 

Multa alteração de data 

Sem multa. Será cobrada diferença tarifária quando a alteração da data for da baixa temporada 
para a alta temporada (meses de julho, dezembro, janeiro e feriados, incluindo véspera e dia 

seguinte ao feriado). 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária. 

 

Voos internacionais para República Dominicana, Equador, 

México, Suriname e EUA. 

Destinos afetados 

República Dominicana, Equador, México, Suriname e EUA. 

Tipo de bilhete 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 
Voos no período de 01/03 a 31/08/2020 (mesma regra vale para voos compreendidos entre 01/09 

e 31/12/2020) 

Realizar nova viagem até 

A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de 
inventário. 

Crédito 

Poderá cancelar e reter saldo como crédito válido para o mesmo passageiro, para voar em até 1 
ano contado a partir da data do primeiro voo original. Pode ser usado para novo trecho 

(reiteração), já que, por ocasião da reemissão, incidirá diferença tarifária (se houver). 

Multa alteração de data 
Sem multa. Será cobrada diferença tarifária quando a alteração da data for da baixa temporada 
para a alta temporada (meses de julho, dezembro, janeiro e feriados, incluindo véspera e dia 
seguinte ao feriado). 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária. 
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