Menor Desacompanhado
Você sabia que a Turkish Airlines transporta milhares de passageiros menores desacompanhados dos seus
queridos responsáveis, com segurança, a cada ano, para que eles aproveitem suas viagens?

Quem pode viajar desacompanhado?
Passageiros menores que celebraram seu sétimo aniversário no dia ou antes do dia da viagem, que ainda não
completaram 11 anos, e que têm a permissão** de seus pais ou responsáveis legais para viajarem
desacompanhados.

Antes do voo






Para que as crianças viajem desacompanhadas, todas as reservas de todos os voos devem estar
confirmadas.
Viagens de crianças desacompanhadas estão sujeitas à permissão de seus pais ou responsáveis
legais e um Formulário de Autorização deve ser preenchido por estes.
Há um balcão de check in dedicado no Aeroporto de Istambul, Ataturk, para crianças que viajam
desacompanhadas. Em outros aeroportos, os viajantes mirins têm prioridade.
Pessoal autorizado acompanhará o menor desacompanhado através de procedimentos de passagem
por controles de segurança, áreas de espera de passageiros e portões de embarque, até que a criança
embarque no avião.
Passageiros menores desacompanhados são embarcados na aeronave por pessoal autorizado e
entregues aos comissários chefes.

Durante o voo


Os números de assentos de passageiros menores desacompanhados são escolhidos para os
assentos que estão próximos à tripulação de cabine. Com isso garante-se que eles possam viajar sob
a supervisão e controle da tripulação de cabine durante o voo.

Na chegada




Passageiros menores desacompanhados são entregues pelo chefe de cabine aos funcionários de
solo da estação de chegada, em troca do Formulário de Autorização assinado.
Pessoal autorizado está a cargo de conduzir todas as transações na estação de chegada, tais
como controle de passaporte, alfândega e liberação da bagagem.
Menores desacompanhados são entregues somente às pessoas declaradas no Formulário de
Autorização em troca de suas assinaturas, após conferência de seus nomes e sobrenomes em um
documento com foto.

** Verificar sobre documentação de autorização com o Juizado de Menores ou Embaixada/Consulado Brasileiro mais próximo de
sua localidade.

