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Passagem eletrônica (e-ticket)

A passagem eletrônica é um registro no sistema de reservas da companhia aérea que contém
todas as informações sobre o voo, o viajante e a forma de pagamento.

O passageiro que adquire uma passagem eletrônica recebe no e-mail somente uma cópia da
passagem eletrônica, que contém o código localizador da reserva. A passagem propriamente
dita é um conjunto de informações eletrônicas armazenadas num computador na base de dados
da companhia aérea. Desde 01 de junho de 2008, todas as companhias aéreas membros da
Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), emitem passagens eletrônicas.

A única maneira de veri�car se o passageiro que se apresenta para o voo é a pessoa a quem a
passagem eletrônica foi emitida é veri�cando os dados apresentados na reserva com os dados
do documento de identi�cação. Por isso, é importante viajar portando um documento desse
tipo, com foto.

Muitas das vezes no check-in das linhas aéreas se pede o código localizador da reserva que o
passageiro recebe por e-mail no momento em que con�rma a reserva. É fundamental ter esse
número com você.

Após veri�car a passagem eletrônica durante o check-in, o passageiro recebe o cartão de
embarque que lhe permite entrar no avião.

*** ATENÇÃO! Em julho de 2016, o sistema de checagem de segurança nos aeroportos
brasileiros se tornou mais minucioso e demorado. Portanto, recomendamos que os passageiros
cheguem ao aeroporto e passem pela segurança ainda antes.
PARA VOOS NACIONAIS: chegue duas (2) horas antes do voo.
PARA VOOS INTERNACIONAIS: chegue três (3) horas antes do voo.
Não corra o risco de perder seu voo!

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Como reservar assentos / poltronas?
O embarque
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:

  

 

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não
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