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I. Quy định về MCO 

Trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc vé là loại được hoàn, Văn phòng Aeroflot sẽ xuất MCO có giá trị tính theo 

các chặng chưa sử dụng bao gồm cả phí và thuế với nội dụng “For further transportation/paid ancillaries only” 

đến trước 31/12/2020, nếu thỏa mãn các điều kiện sau: 

1. Vé có thời gian xuất vé trước 30/4/2020 

2. Các chặng chưa sử dụng có chuyến bay khởi hành từ sau 05/3/2020 (Không bao gồm khởi hành từ 

Trung Quốc/Hongkong hoặc nội địa Liên Bang Nga) 

 

Nếu vé xuất trước 30/4/2020, sau đó được đổi sau 30/4/2020 thì áp dụng mục II phía dưới. 

 

Các vé xuất mới từ 01/5/2020 thì áp dụng điều kiện vé, không sử dụng MCO 

 
MCO được sử dụng trong vòng 3 năm tính từ ngày khởi hành nhưng chưa thực hiện, MCO được dùng để 
chi trả cho các chi phí: Vận chuyển hành khách, phí đổi theo quy định vé, hành lý quá cước trên các chuyến 
bay của PJSC Aeroflot. 
 
Xuất vé và dịch vụ sử dụng MCO chỉ được thực hiện tại Văn phòng Aeroflot, giá mới được áp dụng chính 
sách giảm giá Fare (không bao gồm thuế/phí) như sau: 
- Giảm 25% nếu vé ban đầu xuất loại Flex fare 
- Giảm 15% nêu vé ban đầu xuất có chuyến bay bị hủy 
Giảm giá không được cộng gộp trừ trường hợp vé trẻ em dưới 12 tuổi 
 
MCO được xuất đúng TÊN HÀNH KHÁCH của vé gốc và chỉ sử dụng cho HÀNH KHÁCH trên vé gốc 

 

II. Quy định đổi vé: 

A) Đổi vé:  

Đại lý đổi vé miễn “phí đổi” 2 lần: 

1. Lần 1: Đổi sang chuyến bay có thời gian bay trước ngày 31/12/2020, cùng hành trình, cùng hạng đặt 

chỗ, cùng FARE brand, cùng KHOANG hành khách: MIỄN PHÍ 

(KHOANG hành khách: Economy chỉ đổi sang Economy, Comfort chỉ đổi sang Comfort, Business chỉ đổi 

sang Business 

FARE brand: SAVER chỉ đổi sang SAVER, CLASSIC chỉ đổi sang CLASSIC, FLEX chỉ đổi sang FLEX 

INVOLUNTARY MOWZDSU 031053/MAY20 trong phần endorsement) 

2. Lần 2: Đổi sang chuyến bay có thời gian bay bất kỳ, cùng hành trình, cùng hạng đặt chỗ, cùng FARE 

brand, cùng KHOANG hành khách: MIỄN PHÍ 

Hoặc  

Đổi sang hành trình khác, ngày bất kỳ với phí chênh lệch theo quy định vé. 

 

Hạng khuyến mại PROMO được đổi sang SAVER hoặc LITE hoặc BASE fare với phí chênh lệch 

 

Trong lần đổi 1, thời hạn vé mới được gia hạn đến 30/4/2021, nếu chuyến bay bị hủy, thời hạn vé cũ 

sau 30/4/2021 thì theo thời hạn vé cũ 

Trong các trường hợp khác, thời hạn vé mới là 30/4/2021 hoặc thời hạn theo điều kiện vé nếu sau 

30/4/2021 

Các lần đổi tiếp theo cần tuân thủ điều kiện vé 



 

B) Sử dụng giá trị vé còn lại 

Đại lý có thể xem xét cách sử dụng giá trị vé còn lại bằng việc Đổi sang vé mới (có hành trình bất kỳ, 

ngày khởi hành bất kỳ, loại vé bất kỳ), tuy nhiên giá trị vé mới cần lớn hơn hoặc bằng giá trị còn lại của 

vé 

Khi đổi vé mới, giá mới được áp dụng chính sách giảm giá Fare (không bao gồm thuế/phí) như sau: 
- Giảm 25% nếu vé ban đầu xuất loại Flex fare 
- Giảm 15% nêu vé ban đầu xuất có chuyến bay bị hủy 

Giảm giá không được cộng gộp trừ trường hợp vé trẻ em dưới 12 tuổi 
Vé đổi được thực hiện bới đại lý. 

 




