
  

Brasil – Contingencia COVID-19 

 

Gerencia de Ingresos (CSC) Página 1 

Prezado Passageiro. 

Informação Importante MP 1024/2020 atualiza a lei 14.034/2020: (Fechamento de fronteiras e 
cancelamentos de voos durante a pandemia sem opção de acomodação): 
 

 Para todo documento adquirido entre 18/03/2020 E 31/10/2021 ou para todo documento 
comprado antes de 18/03/2020 com data de voo entre 18/03/2020 e 31/10/2021 para 
processos de desistências involuntárias: 

 
1. Solicitação da Reemissão até 31/10/2021: Reemissão do bilhete para nova data sem 

cobrança de penalidades contratuais (multa) e sem cobrança de diferença de tarifa 
desde que seja respeitada a mesma cabine. A viagem deve ser finalizada em até 12 
meses da data da reemissão; 

 
2. Solicitação Voucher de crédito até 31/10/2021: Voucher no mesmo valor do documento 

emitido com prazo de utilização para compra de nova passagem de até 18 meses; 
 

3. Solicitação de Reembolso até 31/10/2021: Processamento de reembolso integral no 
prazo até 12 (doze) meses, com prazo contado a partir da data da viagem 
originalmente contratada. 

 

 Para todo documento adquirido entre 18/03/2020 e 31/10/2021 ou para todo documento 
comprado antes de 18/03/2020 com data de voo entre 18/03/2020 e 31/10/2021 para 
processos de desistências voluntárias: 

 
 

1. Solicitação da Reemissão até 31/10/2021: Reemissão do bilhete para nova data sem 
cobrança de penalidades (multa) e cobrando a diferença de tarifa, se houver; 

 
2. Solicitação Voucher de crédito até 31/10/2021: Voucher no mesmo valor do documento 

emitido com prazo de utilização para compra de nova passagem de até 18 meses; 
 

3. Solicitação de Reembolso até 31/10/2021: Processamento de reembolso no prazo até 
12 meses, com prazo contado a partir da data da viagem originalmente contratada. 
Devido contingência COVID-19, todos os reembolsos serão processados com 5% 
(cinco por cento) de penalidade, sem possibilidade de reembolso integral. 

 
 

 Informação importante para solicitações de Reembolso passageiro direto: 
 
1. Solicitado exclusivamente através do e-mail amreembolso@aeromexico.com; 
2. O tempo de resposta será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir 

da data que o CAAV recebe a solicitação; 
3. Em caso solicitação de reembolso em até 24h da data de emissão do bilhete, o tempo 

de resposta será de 7 (sete) dias, contados a partir da data que o CAAV recebe a 
solicitação; 

4. Em casos de bilhetes emitidos no Brasil, o reembolso será autorizado mesmo que a 
regra da tarifa informe que é “não reembolsável”. 


