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Política de Reembolso e Alteração

Cancelamento do vôo O vôo da Emirates é cancelado para uma data específica ou a rota é suspensa por um período contínuo.

Proibição de Viagem Onde houver uma notificação explícita do Governo que proíba a viagem a partir do ponto de origem ou destino da viagem.

Conselho de Viagem Existe aconselhamento do Governo contra viagens não essenciais, mas nenhuma proibição de viagens.

Processo de Visto / Quarantena Processo de visto que exija visita a uma embaixada / consulado OU quarentena obrigatória na origem ou destino.

Passageiro não consegue chegar ao aeroporto Países com bloqueio do Governo e passageiros que  não conseguem chegar ao aeroporto.

Alterações

Alterações e reemissões são permitidas com renúncia à diferença de taxa de reemissão e tarifa em qualquer RBD dentro da mesma cabine, para um vôo 

alternativo ou de/para um destino da EK mais próximo na mesma região em que os vôos da EK operam

Se o passageiro desejar remarcar / reemitir para outra região, não será cobrada nenhuma taxa; no entanto, a diferença de tarifa (se houver) precisará ser 

cobrada

Por Favor continue a usar o código  “ROGW006  DUE COVID-19”

Mantenha o seu bilhete:
O bilhete original pode ser mantido com um status de cupom aberto por 760 dias a partir da data de emissão do bilhete original

Este bilhete será aceite pelo valor total ou residual como pagamento de um novo bilhete para qualquer data / vôo.

Alterações e reemissões são permitidas com isenção da diferença da taxa de reemissão e tarifa em qualquer RBD dentro da mesma cabine, para um vôo 

alternativo ou de / para um destino da EK mais próximo na mesma região em que os vôos da EK operam

Se o passageiro desejar remarcar / reemitir para outra região, não será cobrada nenhuma taxa de reemissão; no entanto, a diferença de tarifa (se houver) 

precisará ser cobrada 

Por favor continue a usar o código “ROGW006  DUE COVID-19” 

A parte não utilizada do bilhete pode ser reembolsada integralmente, sem penalidade, após 12 meses a partir da data original de emissão, se um novo

voo não tiver sido reservado antes dessa data.
Reembolso & No-show:

Para cancelamentos de voos, proibições e bloqueios de viagens que impedem viagens, parte não utilizada do bilhete é elegível para reembolso sem penalidade. Atrasos no
processamento podem ser aplicados devido à atual lista de pendências

Cenários que afectam bilhetes emitidos até 31 Julho 2020 com pelo menos um cupom 

com partida programada para antes ou até 30 de Novembro  2020
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