


AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento é destinado unicamente a você em sua capacidade como participante dos arranjos de 
pagamento instituídos pela Visa no Brasil. Aceitando este documento, você reconhece que a informação 
contida aqui (a "Informação") é confidencial e sujeita a restrições de confidencialidade contidas nos 
regulamentos operacionais da Visa e/ou outros acordos de confidencialidade, que limitam o uso da Informação. 

Você concorda em manter a Informação confidencial e em não usá-la para nenhum propósito além de sua 
capacidade como cliente da Visa e membro do sistema de pagamentos da Visa. A Informação pode apenas ser 
disseminada dentro de sua organização conforme seja necessário, de forma a permitir sua participação no 
sistema de pagamento da Visa. 

A Informação pode constituir informação material não-pública pelas leis federais de títulos e valores dos 
Estados Unidos e comprar e vender ações da Visa Inc. de posse de informação não-pública pode constituir 
uma violação das leis federais dos Estados Unidos. 

AVISO LEGAL
Os prazos indicados nessa apresentação são estimados e podem sofrer alterações.



SOBRE OS SEGUROS E 

ASSISTÊNCIAS OFERECIDAS PELA VISA

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.  

Para os seguros Viagem e de Garantia Estendida Original a emissão do Bilhete de Seguro Anual é obrigatória. A adesão é opcional e 
somente terão cobertura os eventos ocorridos APÓS a emissão do Bilhete, conforme as condições de cada seguro. Para estes e os demais 
produtos, consulte termos, condições, limitações e exclusões no portal visa.com.br/portaldebeneficios. Central de Atendimento VISA: 0800-891-
3679 ou visa.com.br/portaldebeneficios. SAC AIG (Central 24h): 0800 726 6130 / SAC AIG - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala 
(Central 24h): 0800 724 0149 / Ouvidoria AIG (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 724 0219 / Ouvidoria AIG - Atendimento a Deficientes 
Auditivos e de fala (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. 

Seguro Viagem: Processo SUSEP 15414.900762/2015-16; Seguro de Garantia Estendida Original: Processo SUSEP 15414.900511/2014-42. 
Bens custeados através do cartão segurado(Seguro para Veículo de Locadora) / Proteção de Compras/ Proteção de Preço/ Perda e Roubo 
(Roubo em Caixa Eletrônico):  Processo SUSEP: 15414.900240/2017-78. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da 
autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Atenção: 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.

O Programa Visa Concierge é administrado pela Ten Serviços de Concierge do Brasil Ltda. e atenderá as solicitações conforme 
disponibilidade. Pedidos absurdos, inadequados ou que atentarem contra a moral, a ética ou a lei serão recusados. Este programa é 
disponibilizado de forma gratuita para o portador, mas é de responsabilidade do portador dos Cartões Visa Platinum ou Visa Infinite arcar com 
os custos dos serviços e produtos comercializados por terceiros e buscados pelo portador por meio do Visa Concierge, tais como diárias de 
hotel, passagens aéreas, ingressos para shows e eventos e entrega de documentos, bens e serviços.

O Programa Lounge Key é desenvolvido e administrado por Lounge Key Inc. (“LKI”). Os serviços disponíveis variam de acordo com os lounges 
que participam do programa. Para acesso aos Termos e Condições do Programa estipulados pela LKI, acesse o site 
www.loungekey.com.br/visainfinitebrasil. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Proteção 
de Preço

Proteção 
de compras

Seguro de Garantia 

Estendida Original

COMPRAS



PROTEÇÃO DE PREÇO

BENEFÍCIO

Reembolsa a diferença de preço 

caso o mesmo produto (número, 

modelo, ano e fabricante) seja 

encontrado a um preço menor 

ao preço pago com o cartão Visa, 

num anúncio impresso ou Internet

REQUISITOS BÁSICOS

Pagamento integral da 

compra com o cartão Visa

Não é necessária a emissão 

do bilhete de seguro

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS

Cobertura válida até 30 dias após a data da compra

Sinistro deve ser aberto até 4 dias após ter 

encontrado o mesmo produto por um preço menor

Para anúncios de Internet, não serão válidas 

comparações para itens encontrados em sites de leilão.

Para anúncios impressos, cópia do anúncio  

publicado ou postado após a data da compra, que 

apresenta o preço inferior ao originalmente pago

Compensação pela diferença de preço até o valor 

listado, por item e por conta ao ano

A oferta do produto com o preço inferior deve 

estar dentro de 100km do local da compra em 

que o produto foi adquirido

A oferta do produto com o preço inferior deve estar no 

mesmo país onde o item foi originalmente comprado.



PROTEÇÃO DE COMPRAS

BENEFÍCIO

Na compra de um produto 

elegível, em caso de roubo ou 

danos físicos acidentais, sua 

Proteção de Compra irá consertá-

lo ou compensar o valor do item, 

até o limite estipulado.

REQUISITOS BÁSICOS

Pagamento integral da 

compra com o cartão Visa

Não é necessária a emissão 

do bilhete de seguro

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS

Cobertura válida até 45 dias 

da data da compra

Apresentação do Boletim de 

Ocorrência  em até 24 horas 

posteriores ao incidente

Foto do item danificado

Compensação de valor não inclui 

frete ou custo de envio



SEGURO DE GARANTIA 

ESTENDIDA ORIGINAL

Estende em até 12 (doze) meses, 

o período de garantia gratuita 

oferecida por escrito pelo 

fornecedor dando aos produto 

adquiridos a extensão da garantia 

original por igual período

Pagamento integral do bem 

adquirido com o cartão Visa 

válido

Emissão do bilhete de seguro 

anual antes ou logo após a 

compra ou antes do fim da 

garantia do fornecedor

O produto deve ter uma garantia 

do fornecedor com no mínimo 

3 meses e no máximo de 3 anos

Por exemplo: A garantia original 

do fornecedor é de 18 (dezoito) 

meses, o seguro de Garantia 

Estendida Original amplia esse 

prazo por mais 12 (doze) meses

A comunicação do sinistro, deverá 

ser imediatamente após a 

constatação do defeito

BENEFÍCIO REQUISITOS BÁSICOS

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS



Emergência           
Médica 
Internacional

Seguro de Morte ou Invalidez 
em transporte Público 
autorizado

Seguro 
Acidental em 
viagens

Digital 
Medical 
Assistance

VIAGEM
Saúde



EMERGÊNCIA MÉDICA 

INTERNACIONAL

Compensação e/ou assistência 

em casos de acidentes ou 

emergências médicas durante 

viagens internacionais

Ter pago a passagem com um 

cartão Visa elegível ou ter pago 

as taxas de embarque com Visa, 

no caso da emissão da passagem 

com pontos

Emissão do bilhete de seguro 

anual antes da viagem

Viagens internacionais com 

até 60 dias consecutivos

Cônjuge/companheiro(a) ou 

Dependente Econômico, não 

precisam estar viajando juntos 

para estarem segurados

BENEFÍCIO REQUISITOS BÁSICOS

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS



SEGURO ACIDENTAL 

EM VIAGENS

Cobertura em caso de morte 

acidental ou invalidez permanente 

causada por acidente pessoal 

durante a viagem segurada

Ter comprado uma passagem 

nacional ou internacional com um 

cartão de crédito VISA emitido no 

Brasil

Emissão do bilhete de seguro 

anual antes da viagem

Cobertura para viagens nacionais 

e internacionais de até 60 dias 

de duração

O cônjuge/Companheiro(a) e 

Dependentes Econômicos não 

precisam viajar com o titular do 

cartão para serem considerados 

segurados

A cobertura é ativada assim 

que o segurado desembarcar da 

embarcação de transporte comum 

no destino final de viagem 
(conforme designado no bilhete) e expirar assim 

que o segurado embarcar uma embarcação de 

transporte comum para retornar (perna de ida e 

volta no bilhete).

BENEFÍCIO REQUISITOS BÁSICOS

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS



SEGURO DE MORTE OU INVALIDEZ EM 

TRANSPORTE PÚBLICO AUTORIZADO

Cobertura em caso de Morte 

Acidental e Invalidez Permanente 

ocorridas em Transporte Público 

Autorizado

Pagamento integral das 

passagens do transporte público 

autorizado com o cartão Visa 

válido

Emissão do bilhete de seguro 

anual antes da viagem

Transporte Público Autorizado 

é qualquer meio de transporte terrestre, 

marítimo ou aéreo operado sob licença 

válida para o transporte pago de 

passageiros. Não se incluem nesta definição 

o transporte individual de passageiros, como 

exemplo, táxis ou veículos de aluguel, além 

de meios de transporte sem fiscalização, 

como embarcações, e também transporte 

fretado, ou particular, como aeronaves 

e helicópteros

Cobertura para viagens nacionais e 

internacionais de até 60 dias de duração

O cônjuge/Companheiro(a) e 

Dependentes Econômicos não precisam 

viajar com o titular do cartão para serem 

considerados segurados

BENEFÍCIO REQUISITOS BÁSICOS

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS



DIGITAL MEDICAL ASSISTANCE

A solução de experiência digital para a assistência do Seguro 
de Emergência Médica Internacional.

DIGITAL MEDICAL ASSISTANCE OFERECE

Em caso de emergência médica fora do seu país de residência, se 
seus sintomas forem de baixa complexidade e gravidade, você pode 
optar por ter uma consulta médica virtual, sem ter que ir 
fisicamente a um centro médico.

Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana

Profissionais médicos certificados

Conecte-se com qualquer dispositivo habilitado para vídeo*

*Para Android e Iphone necessário download do aplicativo



Bagagem

Cartão e Saque 
Emergencial

Viagem

Serviço de 
Informação 
em Viagem

VIAGEM
Conveniência

Veículo de 
Locadora



SEGURO PARA VEÍCULO 

DE LOCADORA

Seguro protege veículo alugado 

em casos de danos por colisão, 

roubo, vandalismo e acidentes 

totais ou parciais, também cobre 

bens comprados com o cartão 

VISA que estiverem dentro do 

veículo em caso de roubo dentro 

do período de aluguel

Pagamento da reserva do veículo 

deve ser 100% paga com cartão 

Visa elegível

Cliente deve recusar os seguros 

(CDW/LDW) oferecidos pela 

locadora no momento da reserva

Essa proteção cobre locações de até 

31 dias de duração 

Cobertura válida mundialmente inclusive 

no país de origem

Prazo máximo para abertura de sinistro 

30 dias da data do acidente

Não é necessária a emissão 

do bilhete de seguro

Cobertura para portador e todos 

os motoristas registrados no contrato 

de locação de veículo

Não cobre seguro aos terceiros

Roubo ou Furto Qualificado de bens, 

comprados com o cartão segurado, 

ocorrido dentro do veículo alugado, na 

guarda da pessoa segurada: USD 

303(1) R$ 1.000,00 (2)

BENEFÍCIO REQUISITOS BÁSICOS

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS



BAGAGEM

ATRASO

Benefício 

Proteção em casos de atraso de bagagem quando suas malas 

estiverem sob responsabilidade de uma transportadora 

comum registrada. Essa proteção tem início após a quarta hora 

de atraso e compensará o cliente para cobrir despesas de higiene 

pessoal e artigos de vestuário que precisaram ser comprados por 

conta do atraso da bagagem.

Requisitos básicos

Ter comprado uma passagem nacional ou internacional

com um cartão de crédito visa emitido no brasil;

Emissão do bilhete de seguro anual antes da viagem;

Cobertura para viagens nacionais e internacionais

de até 60 dias de duração;

Essa proteção cobrirá todos os caminhos de uma viagem, 

exceto o retorno para casa;

Prazo de até 30 dias da data do incidente para abrir o sinistro;

Cobertura válida desde que sob responsabilidade da companhia

transportadora, devidamente comprovado através 

da apresentação do relatório comprobatório de dano 

(PIR – Property Irregularity Report);

Cobertura complementar a indenização paga pela 

empresa de transporte.

PERDA E ROUBO

Benefício 
Cobertura em caso de extravio, roubo, furto, destruição 

do volume total da bagagem durante viagem.

Requisitos básicos
Ter comprado uma passagem nacional ou internacional

com um cartão de crédito visa emitido no brasil;

Emissão do bilhete de seguro anual antes da viagem;

Informações adicionais
Cobertura para viagens nacionais e internacionais 

de até 60 dias de duração;

Cobertura válida para bagagem que esteja sob responsabilidade

de Transporte Público Autorizado, devidamente comprovado

através da apresentação do relatório comprobatório de dano 

(PIR – Property Irregularity Report);

Cobertura complementar a indenização paga pela empresa

de transporte;

Essa proteção cobrirá todos os caminhos de uma viagem.

Informações adicionais



VIAGEM

ATRASO DE EMBARQUE CANCELAMENTO DE 
EMBARQUE

PERDA DE CONEXÃO AÉREA

Benefício

 Reembolsa as despesas com serviços de viagem pagas 

antecipadamente caso seja impedido de iniciar a viagem 

planejada.

Requisitos básicos

 Ter comprado uma passagem nacional ou internacional do 

um Transporte Público Autorizado com um cartão de crédito 

visa emitido no Brasil;

 Emissão do bilhete de seguro anual antes da viagem;

Informações adicionais

 Cobertura para viagens nacionais e internacionais de até 60 

dias de duração;

 Cancelamento de viagem devido a:

 Morte, acidente pessoal ou enfermidade grave 

do titular do cartão, companheiro 

de viagem ou membro da família imediata;

 Recebimento de notificação em juízo 

improrrogável para o Segurado;

 Declaração de uma autoridade sanitária competente 

deixando o Segurado em quarentena, desde que a 

declaração seja posterior à contratação da viagem 

e/ou serviços turísticos.

Benefício

 Cobertura de Atraso de Embarque pode reembolsar as 

despesas com hospedagem e alimentação incorridas 

por atraso do transporte aéreo, rodoviário ou marítimo, 

até o limite do capital segurado contratado para esta 

garantia, caso a empresa transportadora, em Viagem 

Segurada, sofra atraso de quatro horas ou mais.

Requisitos básicos

 Ter comprado uma passagem nacional ou 

internacional do um Transporte Público Autorizado 

com um cartão de crédito visa emitido no Brasil;

 Emissão do bilhete de seguro anual antes da viagem;   

Informações adicionais:

 Cobertura para viagens nacionais e internacionais de 

até 60 dias de duração;

 Válidos para atrasos de empresas de transporte 

regular e autorizada;

 Apresentação de documento da empresa de 

transporte comprovando o atraso;

 Viagem atrasada ou interrompida devido a falha ou 

ruptura mecânica repentina ou imprevista de 

equipamentos de embarcações comuns, mal tempo, 

greve ou conflitos trabalhistas que atrasam uma 

chegada ou saída programada;

 Exclui atrasos devido a riscos conhecidos do público 

antes do início da viagem e despesas cobertas pela 

transportadora comum ou qualquer outra entidade.

Benefício

 Cobertura por Perda de Conexão Aérea garante o reembolso 

de despesas com hospedagem, compra de bilhete aéreo e 

alimentação até o limite do capita segurado em caso de Perda 

de Conexão do transporte aéreo, de forma que fique 

impossibilitado de chegar ao seu destino final no horário 

originalmente pretendido.

Requisitos básicos

 Ter comprado uma passagem nacional ou internacional do um 

Transporte Público Autorizado com um cartão de crédito visa 

emitido no Brasil;

 Emissão do bilhete de seguro anual antes da viagem;

Informações adicionais

 Cobertura para viagens nacionais e internacionais 

de até 60 dias de duração;

 Cobertura válida a partir da apresentação

do documento da empresa transportadora 

atestando os motivos pela perda de conexão;

 Cobertura complementar a indenização paga 

pela empresa de transporte;

 Válido para todos os caminhos de uma viagem, 

mesmo quando  retornando para casa.



CARTÃO E SAQUE EMERGENCIAL

Em diversos países do mundo, o portador do Cartão Visa tem direito 
de solicitar um novo cartão em caso de perda/roubo ou ainda realizar 
um saque emergencial.

O que determina os prazos de entrega do novo cartão 
e do recebimento do saque é o produto escolhido pelo 
cliente.



SERVIÇO DE INFORMAÇÃO EM VIAGEM

ANTES DA VIAGEM

Informações 
gerais sobre o 
destino

Informações sobre 
visto, passaporte

Informações sobe 
vacinas 
e requisitos necessários 
para viagem ao destino

Localização de ATM 

Cobertura Global 
em todos os 
produtos 



Sala Vip

VLHC

Concierge

Free Valet

LIFESTYLE



Com o cartão Visa Infinite, o cliente Visa tem acesso a 

mais de 850 salas vips  do programa Lounge Key em 

aeroportos ao redor do mundo.

Basta ter um cartão Visa Infinite válido, cadastrar-se no 

site e buscar as salas participantes.

SALA

VIP



VISA
LUXURY

O Visa Luxury Hotel Collection é uma seleção de hotéis 

mundiamente famosos feita para que os clientes Visa 

Platinum e Visa Infinite possam aproveitar os melhores 

benefícios de seus cartões em uma experiencia única. 

HOTEL 

COLLECTION



VISA
CONCIERGE

O Visa Concierge é um serviço de assistente pessoal 

para ajudar os clientes Visa Platinum e Visa Infinite 

com pedidos e serviços que podem ser comprados com 

o cartão Visa em qualquer lugar do mundo, desde reserva 

de voos e indicações de restaurates até compras 

de presentes e itens difíceis de encontrar.

O LIFESTYLE MANAGER 

DA VISA AO SEU DISPOR



FREE

VALET

Uma seleção de shopping centers onde os 

portadores dos cartões Visa possuem 

o serviço de Valet gratuito. Isso é comodidade 

e praticidade no seu dia a dia.

SHOPPING



FREE

VALET

Uma seleção de restaurantes onde os 

portadores dos cartões Visa possuem 

o serviço de Valet gratuito. Isso é comodidade 

e praticidade no seu dia a dia.

RESTAURANTES

APP DISPONÍVEL



Portal de
Benefícios

DIGITAL

Digital 
Medical 
Assistance



PORTAL DE 

BENEFÍCIOS

Todos os clientes Visa tem acesso ao Portal de 

Benefícios que disponibiliza em um só lugar todas 

as informações sobre os benefícios do seu 

cartão



DIGITAL MEDICAL 

ASSISTANCE

Em caso de emergência médica fora do seu 

país de residência, se seus sintomas forem de 

baixa complexidade e gravidade, você pode 

optar por ter uma consulta médica virtual, 

sem ter que ir fisicamente a um centro médico.



PACOTES

DÉBITO E CLASSIC GOLD PLATINUM INFINITE

SERVIÇOS

Central de Atendimento Visa

Substituição emergencial de cartão/ saque Emergencial

Portal de benefícios

Serviço de informação de viagem

COMPRAS 

Seguro Proteção de Preço •

Seguro Proteção de Compra •

Seguro de garantia estendida original •

VIAGEM

Seguro para veículo de locadora •

Seguro viagem – Morte e invalidez em transporte público autorizado • •

Atraso de Bagagem • • •

Perda e Roubo de bagagem • • •

Perda de conexão aérea • • •

Seguro de atraso de embarque • • •

Seguro de Cancelamento de viagem • • •

Seguro acidental em viagem (Morte e invalidez) • • •

Seguro de emergência médica Internacional (DMHO) • •

ESTILO DE VIDA

Site dedicado • •

Visa Concierge • •

Visa Luxury Hotel Collection • •

Sala Vip - Lounge Key -

Sala Vip - Priority Pass • • •

(1) Limite segurado válido por conta por ano (2) Limite segurado válido item (3) Limite Segurado válido para viagens internacionais (4) Limite Segurado válido para viagens nacionais



PACOTES AFFLUENT

PLATINUM INFINITE

SERVIÇOS

Central de Atendimento Visa

Substituição emergencial de cartão/ saque Emergencial

Portal de benefícios

Serviço de informação de viagem

COMPRAS 

Seguro Proteção de Preço 

Seguro Proteção de Compra

Seguro de garantia estendida original 

VIAGEM

Seguro para veículo de locadora

Seguro viagem – Morte e invalidez em transporte público autorizado

Atraso de Bagagem •

Perda e Roubo de bagagem •

Perda de conexão aérea •

Seguro de atraso de embarque •

Seguro de Cancelamento de viagem •

Seguro acidental em viagem (Morte e invalidez) •

Seguro de emergência médica Internacional (DMHO)

ESTILO DE VIDA

Site dedicado

Visa Concierge

Visa Luxury Hotel Collection

Sala Vip - Lounge Key -

Sala Vip - Priority Pass •

(1) Limite segurado válido por conta por ano (2) Limite segurado válido item (3) Limite Segurado válido para viagens internacionais (4) Limite Segurado válido para viagens nacionais



QUEM ESTÁ SEGURADO PELOS 
BENEFÍCIOS DOS CARTÕES VISA? 

Cônjuge/

Companheiro* Dependentes 

econômicos**

Portador

*Cônjuge/Companheiro: pessoa ligada ao PORTADOR por vínculo 
matrimonial ou de união estável, nos termos da lei aplicável em vigor. 

**Dependentes Econômicos: para fins deste programa consideram-se como 
dependentes econômicos filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos ou, 

em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para  o 
trabalho; filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 

2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, 
que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial. 



COBERTURA

E é importante 

se atentar aos 

países que não 

estão cobertos 

pelos benefícios 

Sudan
Cuba

North Korea 

Crimea

Syria

Iran



VISA CLASSIC
SOBRE O 

CARTÃO

Pode ser utilizado para 

compras internacionais, 

tanto via internet quanto em 

estabelecimentos físicos

Aceito em milhões de 

estabelecimentos comerciais 

em diversos países e territórios

Permite saque em moeda local 

em mais de 1 milhão de caixas 

automáticos credenciados à rede 

Visa/Plus espalhados pelo mundo



VISA GOLD
SOBRE O 

CARTÃO Garante diversos seguros nas 

compras em viagens 

nacionais em internacionais 

Aceito em milhões de 

estabelecimentos comerciais 

em diversos países e territórios

Permite saque em moeda local 

em mais de 1 milhão de caixas 

automáticos credenciados à rede 

Visa/Plus espalhados pelo mundo

Reconhecido por clientes e 

estabelecimentos comerciais, é o 

mais bem posicionado da 

categoria no mercado



VISA PLATINUM
SOBRE O CARTÃO

Aceito em milhões 

de estabelecimentos 

comerciais em diversos países

Oferece maior linha 

de crédito

Garante benefícios de 

Viagem exclusivos

Assistente pessoal à sua 

disposição 24 horas

Permite saque em moeda local 

em mais de 1 milhão de caixas 

automáticos credenciados à 

rede Visa/Plus espalhados pelo 

mundo

Ofertas especiais em hotéis, 

restaurantes, entretenimento, 

serviços e compras em geral 



VISA INFINITE
SOBRE O 

CARTÃO

Aceito em milhões 

de estabelecimentos 

comerciais em diversos países

Garante benefícios de 

viagem exclusivos

Mais segurança 

para suas compras

Assistente pessoal à sua 

disposição 24 horas

Permite saque em moeda local 

em mais de 1 milhão de caixas 

automáticos credenciados à 

rede Visa/Plus espalhados pelo 

mundo

Ofertas especiais em hotéis, 

restaurantes, entretenimento, 

serviços e compras em geral 



COBERTURA

VISA CLASSIC VISA GOLD VISA PLATINUM VISA INFINITE

SERVIÇOS

Central de Atendimento Visa 24 x 7 24 x 7 24 x 7 24 x 7

Substituição emergencial de cartão/ saque Emergencial 1 dia 1 dia 1 dia 24 horas

Portal de benefícios Sim Sim Sim sim

Serviço de informação de viagem Sim Sim Sim sim

COMPRAS 

Seguro Proteção de Preço • R$1.320,00 (1)(2) R$1.650,00(1) / R$6.600,00(2) R$13.200,00 (1)(2)

Seguro Proteção de Compra • R$3.300,00 (1)(2) R$16.500,00(1) / R$33.000,00(2) R$33.000,00(1) / R$66.000,00(2)

Seguro de garantia estendida original • R$3,300(2) / R$16,500(1) R$16,500(2) / R$33,000(1) R$16,500(2) / R$82,500(1)

VIAGEM

Seguro para veículo de locadora • Até USD 90,000 (3) / R$297.000,00 (4) * Até USD 90,000 (3) / R$297.000,00 (4) 
Até USD 90,000 (3) / 

R$297.000,00 (4)

Seguro viagem – Morte e invalidez em transporte público autorizado • •
USD 500,000(3) / 

R$1,330,000(4)

USD 1,500,000(3) / 

R$3,990,000(4)

Atraso de Bagagem • • • USD 600(3) / R$1.600(4)

Perda e Roubo de bagagem • • • USD 3,000(3) / R$8.000(4)

Perda de conexão aérea • • • USD 300(3) / R$800(4)

Seguro de atraso de embarque • • • USD 300(3) / R$800(4)

Seguro de Cancelamento de viagem • • • USD 3,000(3) / R$8.000(4)

Seguro acidental em viagem (Morte e invalidez) • • • USD 50,000(3) / R$133,000(4)

Seguro de emergência médica Internacional (DMHO) • • USD 50.000 (3) USD 100.000 (3)

ESTILO DE VIDA

Site dedicado • • www.visa-platinum.com www.visa-Infinite.com

Visa Concierge • • Mundial Mundial

Visa Luxury Hotel Collection • • Mundial Mundial

Sala Vip - Lounge Key - Sim

Sala Vip - Priority Pass • • • Opcional

(1) Limite segurado válido por conta por ano (2) Limite segurado válido item (3) Limite Segurado válido para viagens internacionais (4) Limite Segurado válido para viagens nacionais



Gabriela Buckup
Cardholder Experience

Flavio Meirelles Aguiar
Produtos

11 99998-0273

gbuckup@visa.com

11 97247-8569

flaguiar@visa.com


