Até 30/09/2016
**Seguros e Assistências

A partir de 01/10/2016
Gold

Platinum

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 para
0800‐891‐3679 Brasil.

**Seguros e Assistências
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 para
0800‐891‐3679 Brasil.

Gold

Platinum

Incluído

Incluído

Seguro Viagem ‐ Transporte Público

Viagem Nacional
até R$ 665.000

Viagem Nacional e Internacional até Seguro Viagem ‐ Morte em Transporte Público
U S$ 500.000
autorizado

N/A

Viagem Nacional R$ 1.330.000
Internacional até U S$ 500.000

Invalidez Permanente Total ou Parcial ‐ Transporte
Público

Viagem Nacional
até R$ 665.000

Viagem Nacional e Internacional até Invalidez Permanente Total ou Parcial ‐ Transporte
U S$ 500.000
Público

N/A

Viagem Nacional R$ 1.330.000
Internacional até U S$ 500.000

Invalidez Permanente Total ou Parcial

Viagem Nacional
até R$ 5.300

N/A

Seguro de acidentes durante a viagem ‐ Morte ou
Invalidez Permanente Total ou Parcial

N/A

N/A

Despesa de Funeral em Viagem

Viagem Nacional
até R$ 5.300

N/A

Despesa de Funeral em Viagem

N/A

N/A

N/A

N/A

Perda de bagagem

N/A

N/A

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Perda de bagagem
Serviços de Assistência de Viagem oferecem informações
p
ç
prévias
sobre o local de destino,, indicações
médicas e jjurídicas
em caso de emergência, localização de bagagem perdida e
muito mais.

Seguro de emergência Médica Internacional

Serviços de informação em Viagem oferecem informações

"SEMI"

reembolsa despesas médicas e odontológica de emergência,
prorrogação de estadia em caso de urgência , reorno do
segurado,acompanhamento em caso de hospitalização
prolongada, e muito mais.

Entrega de Remédios em caso de emergência Serviço

N/A

Serviços de Assistência médica até
US$50.000 ; Serviços de
Hospedagem e Transporte até
US$100.000

N/A

N/A

cobre até o valor de
mercado do veículo.

cobre até o valor de
mercado do veículo.

Seguro de Veículo de Locadora 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 Visa Gold ou Visa Platinum 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.

Entrega de Remédios em caso de emergência Serviço

N/A

Serviços de Assistência médica até
US$50.000; Traslado de corpo e
sanitário US$ 100.000; Prorrogação
de estadia e acompanhamento em
caso de hospitalização US$ 2.500;
Remoção Médica USD25.000.

N/A

N/A

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

cobre até o valor de
mercado do veículo.

cobre até o valor de
mercado do veículo.

Seguro de garantia estendida original dobra os termos da

N/A

Cobertura de até um total de
US$5.000 por incidente e até um
máximo de US$10.000 por conta
cartão, por período de 12 meses.

Proteção de Compra fornece proteção contra danos, roubos

N/A

Cobertura de até US$5.000 por
incidente e até um máximo de
US$10.000 por conta cartão, por
período de 12 meses.

Proteção de Preços Basta pagar a totalidade do custo do

N/A

Cobertura de até US$ 500 por item
(máximo de US$2.000 por conta do
Portador a cada período de 12
meses. Limite de quatro pedidos de
reembolso por tipo de item por
Portador a cada período de 12
meses.

Cobertura de até US$ 500 por item
(máximo de US$2.000 por conta do
Portador a cada período de 12
meses. Limite de quatro pedidos de
reembolso por tipo de item por
Portador a cada período de 12
meses.

Proteção de Preços Basta pagar a totalidade do custo do
produto com o Cartão Visa Platinum e, se no prazo de 30 dias a
partir da data de compra, o mesmo produto for encontrado em
um anúncio impresso ou internet (exceto em sites de leilão)
por um preço no mesmo país e dentro de 100km do local de
compra onde o produto foi adquirido, a diferença do valor será
reembolsada.

"SEMI"

reembolsa despesas médicas e odontológica de emergência,
prorrogação de estadia em caso de urgência , reorno do
segurado,acompanhamento em caso de hospitalização
prolongada, e muito mais.

Limite máximo de indenização do
seguro será de até US$5.000 ( por
evento) ou até um máximo de
USD10.000 ( no caso de eventos
ocorridos no período de até um
ano).

Proteção de Compra fornece proteção em caso de perda
decorrente de roubo ou dano acidental de itens cobertos nos
primeiros 45 dias a contar da data da compra especificada no
extrato de conta corrente ou fatura do cartão.

Seguro de emergência Médica Internacional

Seguro de Veículo de Locadora cobertura para danos ao

Seguro de garantia estendida original 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.

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

N/A

Incluído

garantia original do fabricante em até 1 ano completo para
artigos elegíveis adquiridos integralmente com o cartão Visa
Gold ou Platinum. A compra coberta deve ter um período de
garantia por escrito, mínima de 3 meses, sem exceder um
período de garantia máximo de 3 anos.

Valor da nota fiscal de aquisição do
produto até o limite de US$ 5.000
por acúmulo de Incidentes por conta
do portador por ano.

Até o limite máximo de US$1.000
ou furtos qualificados até 45 dias após a contar da data da
por conta do PORTADOR a cada
compra especificada no extrato de conta corrente ou fatura do
período
í d d
de 12 meses.
cartão.

produto com o Cartão Visa Gold ou Platinum e, se no prazo de
Até o limite máximo de US$ 400 por
30 dias a partir da data de compra, o mesmo produto for
encontrado em um valor mais barato em um anúncio impresso conta do PORTADOR a
ou internet (exceto em sites de leilão) por um preço no mesmo cada período de 12 meses
país e dentro de 100km do local de compra onde o produto foi
adquirido, a diferença do valor será reembolsada.

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

N/A

Limite máximo de indenização do
seguro será de até US$5000 ( por
evento) ou até um máximo de
USD10.000 ( no caso de eventos
ocorridos no período de até um
ano).

Incluído

A Visa não é provedora dos seguros. Seguros oferecidos pela AIG Seguros do Brasil S.A – CNPJ/MF nº 33.040.981/0001‐ 50 aos portadores dos Cartões Visa. Os portadores de cartão devem emitir os Bilhetes de Seguro conforme regras de cada produto.
0800‐891‐3679.
A adesão é opcional e somente terão cobertura os eventos ocorridos APÓS à emissão do Bilhete.
ilhete. Consulte termos, condições, limitações e exclusões no portal http://www.visa.com.br/portaldebeneficios. Central de Atendimento VISA: 0800
89 3679.
Ouvidoria AIG: 0800 724 0219. Nome do Representante: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 316551.765/0001‐43. Seguro Viagem: Processo SUSEP 15414.900762/2015‐16; Seguro de Garantia Estendida Original: Processo SUSEP
15414.900511/2014‐42; Compra Protegida: Processo SUSEP 15414.901487/2015‐40; Bens custeados através do cartão segurado (seguro de veículo de locadora): Processo SUSEP: 15414.900423/2016‐11. O registro destes planos na SUSEP não implica,
por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O seguro viagem não é seguro saúde! LEIA ATENTAMENTE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OBSERVANDO SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, BEM COMO O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO CONTRATADO PARA CADA COBERTURA.

