Vigente até 31/03/2016
Seguros e Assistências

Válido a partir de 01/04/2016

Gold

Platinum

Incluído

Incluído

Até US $250.000
de cobertura para
transporte comum

Até US $500.000
de cobertura para
transporte comum

US $1,500

US $ 2,500

Incluído

Incluído

Assistência 24 horas oferece, no mundo inteiro, assistência 24
horas para comunicação de cartões perdidos e roubados,
substituição emergencial de cartão e adiantamento emergencial
de dinheiro através de uma ligação gratuita.

Gold

Platinum

Incluído

Incluído

N/A

Até US $500.000
de cobertura para
transporte comum

N/A

N/A

N/A

Incluído

N/A

Portadores de cartão,seus Cônjuges
ou Companheiros(as) e Filhos
Dependentes estão cobertos por até
31 dias consecutivos.Despesas
médicas: até US $25.000 (€30.000
em Territórios
Schengen), outros benefícios
disponíveis em limites diferentes.

N/A

N/A

N/A

Cobertura mundial
de até US $75.000
por até 31 dias
consecutivos

N/A

Incluído

Até US $100
por ocorrência
(US $200 por
12 meses)
2 eventos

N/A

Até US $200
por ocorrência
(US $400 por
12 meses)

N/A

Até US $200
por ocorrência
(US $400 por
12 meses)

N/A

Assistência 24 horas oferece, no mundo inteiro, assistência 24

MasterSeguro de Viagens fornece cobertura mundial de

seguro contra morte acidental, perda de membros ou paralisia
quando estiver viajando em uma Empresa de Transporte Comum,
se os bilhetes foram comprados com o cartão MasterCard
qualificado. Também existe a opção “Viagem Segurada” contra
morte acidental, 24 horas por dia.

**Seguros e Assistências

horas para comunicação de cartões perdidos e roubados,
substituição emergencial de cartão e adiantamento emergencial
de dinheiro através de uma ligação gratuita.

MasterSeguro de Viagens fornece cobertura mundial de

seguro contra morte acidental, perda de membros ou paralisia
quando estiver viajando em uma Empresa de Transporte Comum,
se os bilhetes foram comprados com o cartão MasterCard
qualificado. Também existe a opção “Viagem Segurada” contra
morte acidental, 24 horas por dia.

Proteção de Bagagem oferece cobertura para despesas
Perda de bagagem (USD 50,00Kg)

Serviços de Assistência de Viagem oferecem informações

prévias sobre o local de destino, indicações médicas e jurídicas em
caso de emergência, localização de bagagem perdida e muito
mais.

Despesas médicas por Acidente ou doença súbita

Serviços de Assistência de Viagem oferecem informações

US $4,000

US $500

Despesas odontológicas
US $300

Despesas com medicamentos
Serviço de Entrega de Remédios em caso de emergência
MasterSeguro de Automóveis cobertura para danos ao carro
alugado causados por colisão, roubo, incêndio acidental e
vandalismo quando o portador do cartão aluga um veículo usando
o seu cartão MasterCard qualificado e recusa qualquer seguro
(CDW/LDW) oferecido pela Locadora de Automóveis.
Serviço de Concierge oferece assistência pessoal, incluindo
reservas de restaurantes, viagens, hotéis e entretenimento.
Proteção de Preço se o portador do cartão encontra um preço
mais baixo para algo que foi comprado com um cartão
MasterCard Gold no prazo de 30 dias após a compra, o cliente
poderá ser elegível a receber o reembolso da diferença.

Proteção de Compra fornece proteção em caso de perda

decorrente de roubo ou dano acidental de itens cobertos nos
primeiros 30 dias a contar da data da compra (indicado no recibo
da loja).

Garantia Estendida dobra os termos da garantia original do
fabricante ou da marca da loja por até 1 ano completo para a
maioria dos itens comprados.
A compra coberta deve ter um período de garantia mínimo de 3
meses, sem exceder um período de garantia máximo de 3 anos.

**Para mais detalhes e condições de uso acesse:
www.mastercard.com.br

incorridas com o atraso ou a perda de bagagem, e também
oferece assistência especializada para encontrar a bagagem
perdida. Este benefício complementa além do benefício oferecido
pela empresa de transporte comum.

prévias sobre o local de destino, indicações médicas e jurídicas em
caso de emergência, localização de bagagem perdida e muito
mais.

Portadores de cartão,seus Cônjuges
ou Companheiros(as) e Filhos
Dependentes estão cobertos por até
MasterAssist Plus reembolsa despesas médicas, convalescença
31 dias consecutivos.Despesas
em hotel, custos de viagem de emergência da família, entre
médicas: até US $25.000 (€30.000
outros.
em Territórios
Schengen), outros benefícios
disponíveis em limites diferentes.

Incluído

Incluído

Cobertura mundial
de até US $50.000
por até 31 dias
consecutivos

Cobertura mundial
de até US $75.000
por até 31 dias
consecutivos

N/A

Incluído

Até US $100
por ocorrência
(US $200 por
12 meses)
2 eventos

N/A

Até US $200
por ocorrência
(US $400 por
12 meses)

N/A

Até US $200
por ocorrência
(US $400 por
12 meses)

N/A

Serviço de Entrega de Remédios em caso de emergência
MasterSeguro de Automóveis cobertura para danos ao carro

alugado causados por colisão, roubo, incêndio acidental e
vandalismo quando o portador do cartão aluga um veículo usando
o seu cartão MasterCard qualificado e recusa qualquer seguro
(CDW/LDW) oferecido pela Locadora de Automóveis.

Serviço de Concierge oferece assistência pessoal, incluindo
reservas de restaurantes, viagens, hotéis e entretenimento.

Proteção de Preço se o portador do cartão encontra um preço
mais baixo para algo que foi comprado com um cartão
MasterCard Gold no prazo de 30 dias após a compra, o cliente
poderá ser elegível a receber o reembolso da diferença.

Proteção de Compra fornece proteção em caso de perda

decorrente de roubo ou dano acidental de itens cobertos nos
primeiros 30 dias a contar da data da compra (indicado no recibo
da loja).

Garantia Estendida dobra os termos da garantia original do

fabricante ou da marca da loja por até 1 ano completo para a
maioria dos itens comprados.
A compra coberta deve ter um período de garantia mínimo de 3
meses, sem exceder um período de garantia máximo de 3 anos.

