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Prezados agentes de viagens, 

 

Segue guia atualizado, do Departamento de Reembolsos do Grupo Aeroméxico (GAM), o qual será 

de grande utilidade, pois de forma rápida e concisa você poderá consultar o procedimento de 

solicitação e autorização para reembolsos. 

A informação contida dentro deste guia, está sujeita a mudanças, revisões e atualizações por parte 

de Grupo Aeroméxico a qualquer momento. 

Todas as solicitações de reembolso de bilhetes correspondentes a Aeroméxico (AM) expedidos por 

qualquer agência de viagens, deverão ser solicitadas exclusivamente através do portal BSPLink. 

O tempo de resposta por parte do Centro de Atenção de Agências de Viagens (CAAV) para a atenção 

e resolução referentes à solicitação de reembolso via BSPLink será de sete (7) dias úteis, contados 

a partir da data que a solicitação é recebida. 

É importante que os dados e valores informados pela agência de viagens na solicitação de 

reembolso via BSPLink, se realizem de forma correta e completa para evitar demora e rejeições. 

Em casos de bilhetes emitidos no Brasil, o reembolso será autorizado mesmo que a regra da tarifa 

informe que é “não reembolsável”. Para estes casos a AM reterá como penalidade 5% (cinco por 

cento) do valor da tarifa, exceto quando a regra da tarifa permita o reembolso sem penalidade. O 

passageiro terá direito ao reembolso integral se solicitar dentro do prazo de 24 horas após emissão.  

Em caso de exceção à regra, quando o reembolso é permitido por doença ou morte, deve-se anexar 

à solicitação de reembolso, o documento oficial que comprove o motivo do ocorrido (só serão aceitos 

os arquivos em formato PDF). Para certidão de óbito, serão aceitas somente as emitidas pelo 

governo correspondente com o formato oficial além dos selos e assinaturas que amparem o caráter 

legal da certidão. Para atestado médico será indispensável que estejam expedidos em papel 

timbrado da instituição médica na qual o paciente recebeu atendimento, dentro do mesmo deve ser 

descrito o procedimento realizado pelo paciente, bem como haver uma justificativa do impedimento 

da viagem, e deverá conter o carimbo com os dados do medico como CRM, o nome do médico, 

nome e dados do hospital. 

Em caso de alterações involuntárias feitas pela companhia aérea, pode ser solicitado o reembolso 

em qualquer momento respeitando a validade do bilhete (um ano após a emissão) e a legislação 

local. 

Por nenhum motivo se reembolsarão bilhetes com mais de um ano de validade a partir da data de 

emissão. Todos os reembolsos de bilhetes deverão ser solicitados com pelo menos quinze (15) dias 

úteis de antecedência da data de vencimento. 

Qualquer caso que não se encontre contemplado dentro deste escrito será resolvido pela equipe do 

CAAV seguindo a lógica previamente estabelecida e as legislações do país de origen da venda. 
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Perguntas e respostas frequentes: 

1 - Aeroméxico reembolsa valor parcial? 
Sim, o reembolso parcial é permitido. A agência de viagens deve  informar o valor exato a 
ser reembolsado no “campo de tarifa”, caso o valor informado não esteja correto, a 
solicitação não será aceita. Aeroméxico não efetua o cálculo desse valor. 
 
2 - É permitido o reembolso só das taxas de embarque? 
Sim, é permitido reembolso só das taxas, cobrando a multa de reembolso de 5%. 
 
3 - Em algum caso, não será cobrada a taxa administrativa? 
Somente para reembolsos solicitados até 24 horas após emissão do bilhete. 
 
4 - No caso de "no show" a penalidade será descontada do valor do reembolso? 
Sim, a penalidade "no show" é de USD200  e será descontada do valor a ser reembolsado. 
 
5 - A taxa de câmbio do reembolso será a mesma taxa de câmbio utilizada na emissão do 
bilhete? 
Sim, a taxa de câmbio de reembolso é igual ao da data de emissão do bilhete. 
 
6 - A agência de viagens deve alterar o “status” do bilhete no GDS, após a solicitação do 
reembolso? 
Não, o “status” do bilhete é alterado pelo CAAV (Centro de Atenção de Agências de 
Viagens). 
 
7 - Serão aceitas solicitações de reembolso via GDS? 
Não, todas as solicitações de reembolsos devem de ser feita via BSPLink. 
  

 8 - É possível reembolso integral devido emissão em duplicidade? 
Considera-se que um bilhete é duplicado, quando os bilhetes sejam a cópia exata um do 
outro, quer dizer que tanto a data de emissão, os destinos, as datas de voo, os horários de 
voo, a tarifa base, a forma de pagamento e a quantia sejam idênticos, em caso de algum 
dado se encontrar diferente, as regras da tarifa serão revisadas e se atuará conforme o que 
as mesmas permitam. Caso a solicitação de reemboslo seja feita até 24 horas após a 
emissão, será feito reembolso integral, caso tenha expirado este periodo, serão cobradas 
taxas administrativas de USD50 ou seu equivalente em reais. 
 
9 - Qual a função do Departamento AM Aclaraciones?  
AM Aclaraciones é um e-mail de auditoria de regularização de ADM, se a ADM foi gerada 
por Leila Alves, o caso poderá ser verificado diretamente com ela. 
 
10 - Em casos com mais de uma forma de pagamento, como sabemos o valor que deverá ir 
para cada? 
O valor de cada forma de pagamento deverá ser verificado no próprio bilhete. 
 
11 - Taxas YR e YQ são reembolsáveis? 
A YR ou YQ serão reembolsadas somente se estiverem junto com a tarifa e será cobrada a 
multa de 5% da tarifa. 
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12 - Deve-se somar essa Multa de “no show” com a penalidade de reembolso? 
A multa de reembolso e de “no show”, se houver, sempre serão cobradas no ato do 
reembolso. 
 
13 - Aeroméxico autoriza reembolso integral dentro dos 7 dias da emissão do Bilhete? 
O reembolso dentro dos 7 dias é somente aplicando a multa de 5% do valor da tarifa, o 
reembolso integral deverá ser solicitado até 24 horas após emissão do bilhete. 
 
14 - Exceções de reembolso integral é em até 24horas da emissão e deve-se ter 
antecedência de 7 dias da data da viagem, ou independe da data de voo? É necessária 
alguma autorização por parte da companhia aérea antes de prosseguirmos? 
O reembolso integral é autorizado dentro das 24 horas após a emissão do bilhete, 
independente da data da viagem. A solicitação deve ser solicitada diretamente no BSPlink. 


