
 

Seguro de locação de veículos 
Benefícios Básicos 
 

AVISO:   Este documento é um resumo da apólice e se destina a ser distribuído em sua 
totalidade aos Portadores do Cartão. Se um emissor utiliza trechos desde material para 
distribuir aos Portadores do Cartão deve fazê-lo por conta própia assumindo todos os 
riscos. 

 
 
Os portadores de cartão Visa  com este benefício podem obter o Seguro de locação de veículos, 
se essa cobertura for fornecida pelo emitente do cartão, sem custo adicional, todas as vezes que 
alugarem um carro usando seu cartão Visa.  O portador do cartão deve recusar o seguro 
Collision Damage Waiver (CDW/LDW) ou cobertura similar oferecida pela empresa de locação 
de veículos.  A cobertura é oferecida pelo American International Group Inc. (AIG). 
 

 
Elegibilidade 
Para ser elegível para esta cobertura de seguro o portador do cartão precisa: 

 Usar o cartão Visa fornecendo a cobertura para reservar e pagar pelo custo total do 
aluguel do carro.   

 Todos os motoristas autorizados a operar o veículo alugado de acordo com o contrato de 
locação do veículo são cobertos.  

 O portador do cartão deve usar o cartão Visa para iniciar e completar a transação de 
locação do veículo.  

 Nenhuma outra pessoa que não o portador do cartão ou outros motoristas autorizados 
terão qualquer direito legal ou equivalentes, direito à indenização ou direito à reclamação 
de processos de seguro e/ou danos sob ou resultantes desta cobertura. 

Se o portador do cartão for incapaz se recusar a cobertura da empresa de locação de veículos, a 
cobertura será “secundária” à cobertura da empresa de locação de veículos e ele será 
responsável por qualquer lacuna entre a cobertura da empresa de locação de veículos e os 
danos pelos quais o portador do cartão é responsável. 

Cobertura 
 O seguro de locação de veículos da AIG cobre os portadores dos cartões Visa até o valor em 
dinheiro real do veículo, o custo dos reparos ou substituição do veículo alugado enquanto tal 
veículo estiver de posse do portador do cartão.  

Os custos específicos a seguir estão incluídos na apólice: 

 Danos devido à colisão 

 Roubo do veículo e despesas relacionadas. 

 Despesas devido a vandalismo. 

 Perda devido a incêndio acidental enquanto a responsabilidade recair sobre o portador 
do cartão. 

 



 

Os custos específicos a seguir não estão incluídos nesta apólice [este é um resumo das 
exclusões; as exclusões completas estão incluídas na apólice no arquivo da Visa 
International]. 

 Qualquer obrigação assumida pelo portador do cartão sob outros contratos. 

 Lesão de qualquer pessoa ou danos a qualquer objeto que esteja dentro ou fora do 
veículo alugado. 

 Perda ou roubo de pertences pessoais. 

 Responsabilidade pessoal. 

 Despesas assumidas, dispensadas ou pagas pela empresa de locação de veículos ou 
pela seguradora dela. 

 O custo da cobertura de seguro adquirida através da empresa de locação de veículos. 

 A operação e os custos do veículo contrários aos termos do contrato de locação de 
veículos. 

 As perdas resultando de atos intencionais, ou perdas resultando da admissão de culpa 
por parte do motorista, sendo levado a juízo ou considerado culpado por um tribunal de 
justiça por estar sob influência de drogas ou substâncias intoxicantes, ou como resultado 
de atividades ilegais ou contrabando. 

 Desgaste gradual e natural devido ao uso normal ou a problemas mecânicos. 

 Perdas resultantes de qualquer tipo de hostilidade (incluindo guerra, invasão, rebelião ou 
insurreição). 

 Confisco pelas autoridades. 

 Veículos que não se encaixam na definição dos veículos cobertos. 

 Para contratos de locação excedendo 31 dias não há cobertura após o 31.o dia. 

 Leases e mini-leases. 

 
O que acontece se a empresa de locação de veículos insistir que o portador do cartão 
compre o seguro dela? 
O portador do cartão deve pedir ao representante da empresa de locação de veículos para ligar 
para a Central de Atendimento Visa no número de discagem gratuita designado para o país ou a 
cobrar de qualquer país do mundo.  A Central de Atendimento Visapoderá fornecer uma 
confirmação da cobertura.  O portador do cartão também pode obter um “certificado de 
cobertura" do emitente antes da viagem. 
 
Quando e onde a cobertura está em vigor? 
Este seguro está em vigor quando o portador do cartão Visa aluga um veículo coberto e o 
emitente do cartão Visa fornece a cobertura.  Essa cobertura está disponível 24 horas por dia e 
permanecerá em vigor enquanto o veículo estiver de posse de qualquer motorista designado no 
contrato. A cobertura cessará assim que o carro alugado for retornado à Empresa de Locação de 
Veículos.  Os veículos alugados por períodos superior da 31 dias não serão cobertos a partir do 
31.o dia.   
 
Que tipo de cobertura de seguro é fornecida? 

Esta cobertura é uma cobertura "principal”.  Se o portador do cartão for incapaz de recusar a 
cobertura da empresa de locação de veículos, a cobertura será “secundária” à cobertura da 



 

empresa de locação de veículos e ele será responsável por qualquer lacuna entre a cobertura da 
empresa de locação de veículos e os danos pelos quais o portador do cartão é responsável. 

 
Quais veículos são cobertos? 
A maioria dos veículos são cobertos, incluindo: 
 

 A maioria dos carros de luxo como, por exemplo, BMW e Mercedes-Benz.  
 

 Algumas minivans projetadas para o transporte de no máximo oito passageiros e usadas 
exclusivamente para o transporte de passageiros como, por exemplo, Dodge Caravan, 
Plymouth Voyager e Chevrolet Lumina.  
 

 Jeeps (4 x 4) desde que eles não sejam dirigidos fora das estradas mantidas pelo 
governo.   Alguns exemplos do último são Jeep Renegade e Suzuki Samurai 

 
Se o portador do cartão tiver qualquer dúvida relacionada a um veículo específico, ele deverá 
ligar para a Central de Atendimento Visa. 
 
Carros alugados não cobertos 
Os carros alugados não cobertos incluem: 
 

 Carros e exóticos como, por exemplo, Aston-Martin, Bentley, Bricklin, Daimler, 
DeLorean, Excalibur, Ferrari, Jensen, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche e Rolls-
Royce. 
 

 Automóveis muito antigos (com mais de 20 anos, ou que não são mais fabricados nos 
últimos 10 anos). 
 

 Caminhões, motocicletas, ciclomotores, bicicletas motorizadas, limusines e veículos 
recreacionais. 
 

As reservas de aluguel de carro feitas através do Programa  Visa Rewards são cobertas? 
Sim, desde que um Contrato de Locação de Veículo válido e certificado tenha sido emitido para 
o portador do cartão, e que toda a transação seja debitada no cartão Visa elegível do portador 
para pagar os impostos e outras despesas adicionais. 
 
O que o portador do cartão fará no caso de um acidente ou roubo? 
Se o portador do cartão se envolver em um acidente ou o veículo alugado for roubado, ele 
deverá ligar para a Central de Atendimento Visaimediatamente.  Um representante responderá a 
todas as perguntas do portador do cartão ou do representante da empresa de locação de 
veículos e enviará ao portador do cartão um formulário de declaração de sinistro. 
 
A empresa de locação de veículos poderá exigir que o portador do cartão pague pelos danos 
com o cartão Visa.  Se isso acontecer, a empresa seguradora reembolsará o portador do cartão 
diretamente pelo valor coberto após a reclamação ter sido processada. 
 
É exigido que o portador do cartão notifique a Central de Atendimento Visapor telefone dentro de 
30 dias após o acidente ou o roubo.  O número de discagem gratuita ou o número de discagem a 
cobrar em todo o mundo está disponível.  Não fazer isso poderá resultar na negação da 
cobertura do seguro.  
 
Do que o portador do cartão precisa da empresa de locação de veículos a fim de enviar a 
declaração de sinistro? 
Assim que o acidente ocorre ou o portador do cartão devolve o veículo alugado, ele deverá 
solicitar o seguinte da empresa de locação de veículos: 



 

 Uma cópia do Relatório do Acidente e um formulário de aviso de sinistro preenchido 
indicando os custos pelos quais o portador é responsável. 

 Uma cópia do contrato de locação do veículo inicial e final (frente e verso). 

 Uma cópia da estimativa do reparo e fatura final do reparo. 

 Se disponível, duas fotografias do veículo mostrando os danos. 

 Para reclamações de sinistro incluindo as despesas de “perda de uso” pela empresa de 
locação de veículos, uma cópia do Registro de Utilização Diária para o período da perda, 
se disponível. 

 Uma cópia do Relatório da Polícia (se houver). 

 
Como a reclamação de sinistro é enviada? 
O portador do cartão deve notificar o incidente a Central de Atendimento Visadentro de 30 dias 
após o acidente ou roubo. 
 
O portador do cartão dentro do período de tempo estabelecido no formulário de reclamação de 
sinistro deverá preencher e assinar o formulário e enviá-lo acompanhado de: 

 Uma cópia do recibo de venda mostrando que o aluguel total do veículo foi reservado e 
pago com o cartão Visa do portador fornecendo esta cobertura. 

 Toda a documentação que o portador do cartão receber da empresa de locação de 
veículos (consulte a lista sob a seção "O que o portador do cartão precisa da 
empresa de locação de veículos a fim de enviar a reclamação de sinistro?") deverá 
ser enviado dentro do período de tempo estabelecido no formulário de reclamação de 
sinistro para: 

Claims Administrator 
VLAC Auto Rental Insurance Program 
PO Box 72047  
Richmond, VA 23255  

 
Após o portador do cartão relatar o dano ou o roubo, a reclamação de sinistro permanecerá 
abertura durante um período de 12 meses após a data da perda. Durante esse período, o 
portador do cartão deve suportar a reclamação conforme exigido.  Nenhum pagamento será feito 
até que o Claims Administrator tenha recebido toda a documentação necessária em seus 
escritórios. 
 
O que mais o portador do cartão deve fazer? 
Em circunstâncias normais, a reclamação de sinistro será paga dentro de 15 dias da data em 
que o Claims Administrator receber toda a documentação exigida.  Entretanto, assim que a 
reclamação de sinistro for paga, todos os direitos contra qualquer pessoa em conexão com o 
dano ou roubo serão transferidos para o Fornecedor do Seguro. 
 
Isso significa que o Fornecedor do Seguro terá o direito de levar a juízo por sua própria conta no 
nome do portador do cartão.  O portador do cartão auxiliará o Fornecedor do Seguro de todas as 
formas, conforme razoavelmente solicitado pelo Fornecedor do Seguro, a fim de ajudá-lo a 
exercer quaisquer direitos ou recursos que o Fornecedor do Seguro possa ter, incluindo a 
execução de todos os documentos exigidos pelo Fornecedor do Seguro para levar a juízo em 
nome do portador do cartão. 
 
Cláusulas Gerais do Programa  
O portador do cartão fará o seu melhor para evitar ou reduzir qualquer perda ou dano à 
propriedade segurada sob este programa. Favor ter em mente que o Fornecedor do Seguro não 
aplicará essa cláusula de modo não razoável para evitar qualquer reclamação de sinistro.  Se o 



 

portador do cartão fizer qualquer reclamação de sinistro falsa ou fraudulenta em qualquer 
aspecto, ele não mais terá direito aos benefícios dessa proteção, nem ao pagamento de 
qualquer reclamação feita sob esta apólice. Esse seguro está sujeito aos termos e condições 
descritos e inclui certas restrições, limitações e exclusões.  
 
Essa descrição de cobertura não é um contrato de seguro e tem por objetivo ser uma declaração 
informativa geral da cobertura tornada disponível pela Visa International para a América Latina e 
a Região do Caribe. 
 
No caso de qualquer discrepância entre a apólice e a descrição do programa, a apólice terá 
predominância. Esta apólice está nos arquivos nos escritórios da Visa International, América 
Latina e Região do Caribe. 
 
 
Se você precisar enviar uma reclamação de sinistro ou tiver perguntas referentes a este 
programa, entre em contato com o Administrador de Reclamaçãoes , 24 horas por dia, 365 dias 
por ano em lacbenefits@mondialusa.com ou ligue par ao número de telefone de atendimento ao 
cliente no verso do seu cartão Visa. 
 
 
Temos a premissa de cancelar ou recusar a renovação de qualquer cobertura de seguro aos 
portadores do cartão Visa. Se o fizermos, o emitente do cartão fornecerá notificação aos 
portadores do cartão com pelo menos 60 dias de antecedência. Se a Empresa Seguradora não 
renovar ou cancelar qualquer cobertura fornecida aos portadores do cartão Visa, os portadores 
do cartão serão notificados pelos menos 60 dias antes da data de expiração da apólice. No caso 
de uma cobertura substancialmente similar se tornar efetiva sem interrupção, tal notificação não 
será necessária. O Seguro de Locação de Veículos continuará a ser aplicado aos aluguéis que 
estavam em vigor antes da data do cancelamento ou não renovação, desde que todos os demais 
termos e condições de cobertura sejam atendidos. 

 

As cláusulas completas pertencentes a este plano de seguro estão contidas na apólice no 
arquivo da Visa International, América Latina e Região do Caribe.  Se uma declaração na 
descrição da cobertura e em qualquer cláusula da apólice diferir, a apólice localmente admitida 
emitida na jurisdição onde o seu cartão Visa tiver sido emitido terá predominância.  O Plano é 
sobrescrito por: 
 

País Empresa 

Argentina La Meridional Compañía Argentina de Seguros, S.A. 

Bolívia 
+
 Bisa Seguros y Reaseguros 

Brasil Chartis Seguros Brasil S.A. 

Chile Chartis Chile Compañia de Seguros S.A. 

Colômbia Chartis Seguros Colombia S.A. 

Ecuador AIG Metropolitana Compañía de Seguros y Reaseguros 

El Salvador Chartis Seguros El Salvador S.A. 

Guatemala Chartis Seguros Guatemala S.A. 

Honduras American Home Assurance Company 

Jamaica American Home Assurance Company 

México AIG México Seguros Interamericana, S.A. de C.V. 

Panamá National Union Fire Insurance Company of Pittsburg, PA 

Paraguai Chartis Chile Compañia de Seguros S.A. 

Perú Chartis Chile Compañia de Seguros S.A. 

Porto Rico Chartis Insurance Company – Puerto Rico 

Uruguai Chartis Seguros Uruguay S.A. 

mailto:lacbenefits@worldaccess.com


 

País Empresa 

Venezuela C.A. de Seguros American International 

Outros países New Hampshire Insurance Company 

 
As empresas subscreventes descritas (exceto aquelas marcadas com +) são empresas membro 
do American International Group  (AIG) 70 Pine Street, New York, NY 10005. 
 
As empresas membro da AIG fornecem seguro na forma de resseguro para qualquer empresa 
não membro listada.   
 
Se você precisar enviar uma reclamação de sinistro ou tiver perguntas referentes a este 
programa, entre em contato com o Claims Administrator, 24 horas por dia, 365 dias por ano em 
lacbenefits@mondialusa.com ou ligue par ao número de telefone de atendimento ao cliente no 
verso do seu cartão Visa. 

 
FAVOR OBSERVAR:  Os benefícios descrito acima não se aplicam a todos os cartões Visa 
International.   Favor verificar com o seu banco se a cobertura se aplica ao seu cartão Visa.  

 

Cartões do Cliente Área de cobertura Cartões comerciais Área de cobertura 

Visa Classic USA & Canada***** Visa Business Credit**** EUA e Canadá* 

Visa Gold Américas & Caribe Visa Business Debit EUA e Canadá* 

VISA Platinum Mundial** Visa Purchasing*** EUA e Canadá* 

Visa Signature Mundial** Visa Corporate EUA e Canadá* 

Visa Infinite Mundial**   

 
* A cobertura é limitada ao Canadá e a 50 estados dos Estados Unidos da América. Os aluguéis 
nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos e Porto Rico não são cobertos. 
 
** A cobertura inclui o país de residencia. 
 
***Aplicáveis somente para os cartões Purchasing usados para despesas de viagens. 
 
**** Aplicáveis somente para os pacotes do Visa Business Credit 3 e 4. 
 
*****Cobertura opcional, não é básica.  A cobertura é limitada ao Canadá e a 50 estados dos 
Estados Unidos da América. Os aluguéis nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos e Porto Rico não 
são cobertos. 
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