Nós nos preocupamos com
você e seus passageiros

1

Caring for your safety and well-being throughout
every touchpoint of your travel journey

Para obter atualizações adicionais sobre alertas de
viagem existentes, visite saleslink.aa.com
All areas

Ticket
counter

Cleaning all
high-contact
surfaces under
our control
multiple times a
day

Using
stanchions, and
turning off some
computers and
kiosks to provide
separation

Security

Lounges

Working with
airport and
government
authorities to
carry out our
protocol for
cleaning

Flagship First
Dining, Flagship
Lounges and
most Admirals
Clubs are
temporarily
closed

For additional information, please visit
our dedicated Coronavirus Travel Update page or our Newsroom.

Gate and
boarding area

Preflight

Using tools to
provide gatearea separation
and a touchless
boarding
experience

Every aircraft
receives an EPAapproved and
hospital-grade
disinfectant
cleaning daily

Onboard
seating
Passenger
numbers limited
on every flight
through May;
refraining from
assigning 50% of
Main Cabin
middle seats

Inflight
Masks will be
required*,
PPE/sanitizer
will be provided
and limited food
and beverage
offered
Accurate as of May 6, 2020

*all traveling customers will be required to wear a face covering or mask while onboard as of May 11

Cuidando de você a bordo
Pulverização de última geração
Filtragem de ar de alta eficiência na
separação de partículas (HEPA)
Uso de desinfetante aprovado pela
Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (EPA) em todas as áreas

Práticas de limpeza aprimoradas
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Visualização rápida da políticas da American Airlines para a COVID-19
Os voos para o destino foram suspensos?

Suspensão de serviço

•
•

Siga a Política de Redução/Suspensão de Serviço (em inglês) no SalesLink
Suspensões atuais: Pacífico Sul, Ásia, Europa/Oriente Médio e Américas/Caribe

O bilhete sofreu alteração de programação de voo?

•
•

Alteração de programação de voo

2 de junho de 2020

Siga a Política de alteração de programação de voo (em inglês) no SalesLink
Reservas (PNR) devem estar em status UN, WK, UC ou NO para se qualificar para política de alteração de programação de voo, caso
contrário as regras de tarifa de bilhete ou a política de isenção devem ser aplicadas (dependendo das datas de compra e de viagem)

•
•
•

Tarifas flexíveis
Detalhes podem ser encontrados em Notícias para agências (em inglês) no SalesLink
Aplica-se a bilhetes comprados de: 1º de março,a 30 de junho de 2020
Com datas de viagem: Qualquer data (*bilhetes com viagem original de 1º de março a 30 de setembro de 2020 qualificam-se para a
Isenção de flexibilidade global)

Bilhetes comprados antes de
30 de junho de 2020
Aplica-se a bilhetes AA e a bilhetes reservados e
emitidos em estoque 001 e comercializados pela AA
Para bilhetes de inventário OA, siga as políticas OA
Para reservas sem bilhete emitido, aplicam-se as
políticas baseadas na data de emissão do bilhete

•
•

Política: 1 isenção de taxa de alteração por regra de tarifa
Bilhetes da Econômica Básica emitidos após 1º de junho de 2020 não estão incluídos nesta oferta. Verifique as regras de
tarifas para alterações de itinerários e taxas aplicáveis.

Isenção de Flexibilidade Global
•
•
•
•

Detalhes podem ser encontrados em Alertas de viagem (em inglês) no SalesLink
Aplica-se a bilhetes (bilhetes da Econômica Básica incluídos) com datas originais de viagem de: 1º de março a 30 de setembro
de 2020
Ou bilhetes não usados com vencimento entre: 1º de março a 30 de setembro de 2020
Política: Estendida a validade do bilhete até 31 de dezembro de 2021 + 1 isenção de taxa de alteração

Clientes corporativos
•

Todos os clientes corporativos, incluindo Business Extra ou OnBusiness, também terão uma alteração de nome gratuita em
qualquer bilhete comprado até 30 de junho de 2020, e é possível combinar essa oferta com isenções qualificáveis (os bilhetes
devem conter um CART/ número Business Extra, JBID ou número OB válidos na caixa de tour code). Para compras de 1º a 30 de
junho, as tarifas da Econômica Básica não se qualificam.

Aplicam-se regras e política normais de bilhetes
•
•

Aplica-se a bilhetes comprados antes de 30 de junho de 2020 com viagem fora do intervalo compreendido entre 1º de março e 30
de setembro de 2020, e a bilhetes comprados após 1º de julho de 2020
Selecionar Referência da agência (em inglês) no SalesLink para Alertas de viagem aplicáveis

Para obter as informações de viagem mais recentes da American Airlines, visite:
Nossas páginas exclusivas de atualizações de viagem sobre o coronavírus:
https://www.aa.com.br/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp?locale=pt_BR
https://www.exploreamerican.com/globalsales/ (em inglês)

Central de notícias da American Airlines: http://news.aa.com/coronavirus/ (em inglês)
Para obter atualizações adicionais sobre alertas de viagem existentes, visite saleslink.aa.com

CENTRAL DE SUPORTE DE VENDAS – SSC (Duvidas e informações gerais): american.support.la@aa.com ou
Tel: 3004-5000 (digite 1/ 3/5 + IATA c/ 7 dígitos – Das 08h às 21h00 (diariamente)
CENTRAL DE RESERVAS:

Brasil- Tel: 3004-5000
Horario de atendimento atual – 08h00 – 21h00 (seg a sexta) e 08h00 – 18h00 (finais de semana)
EUA – 800-433-7300 – Atendimento 24 horas.

Visite nosso site: www.aa.com.br

Estamos aqui para você
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