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MASTERCARD® GLOBAL SERVICEMT 

Este é um serviço sem custo adicional, com assistência em todo o mundo e à 

disposição em tempo integral para atender às suas necessidades, seja qual for o 

momento. 

O MasterCard
®
Global Service

MT
 dá a você acesso aos seguintes serviços:  

Aviso de Perda/Roubo de Cartão: você pode dar aviso de perda ou roubo de cartão e 

iniciar o processo de cancelamento e troca de seu cartão. 

Cartão Substituto de Emergência: você pode obter rapidamente a troca de seu cartão 

perdido ou roubado, em qualquer parte do mundo. O cartão é entregue até o dia 

seguinte nos Estados Unidos e no prazo de 2 dias úteis em quase todos os outros 

países. 

Adiantamento de Dinheiro para Emergências: caso seu cartão tenha sido perdido ou 

roubado, você pode solicitar um adiantamento de dinheiro para emergências. O valor 

principal do adiantamento é debitado diretamente da sua conta corrente. 

Localização de Caixas Automáticos: para saber a localização de um caixa automático 

mais perto, basta ligar para a MasterCard® Global ServiceMT. 

Telefones: 

Atendimento no exterior: 

EUA / Canadá 1-800-307-7309 

Outros Países: 

Chamadas a cobrar para EUA 1-636-722-7111 

Brasil: 

0800-891-3294 
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País Telefone 

África do Sul 0800-990418 

Alemanha 0800-819-1040  

Anguilla 1-800-307-7309 

Antigua e Barbuda  1-800-307-7309 

Argentina 0800-555-0507  

Aruba  800-1561 

Austrália 1800-120-113 

Áustria 0800-21-8235  

Bahamas  1-800-307-7309  

Bahrain 800-087  

Bélgica 0800-1-5096 

Barbados 1-800-307-7309  

Bermuda 1-800-307-7309 

Bolívia 800-10-0172 

Bonaire 001-800-307-7309  

Brasil 0800-891-3294 

Canadá  1-800-307-7309 

Chile 1230-020-2012  

China 10-800-110-7309*  

Chipre 080-90569 

Colômbia 01-800-912-1303 

Costa Rica  0-800-011-0184 

Curaçao  001-800-307-7309 

Dinamarca 8001-6098 

Dominica 1-800-307-7309 

Espanha 900-97-1231 

Estados Unidos 1-800-307-7309 

Filipinas  1-800-1-111-0061 

Finlândia 08001-156234 

  

País Telefone 

Ilhas Virgens Norte 

Americanas  
1-800-307-7309 

Indonésia  001803-1-887-0623 

Irlanda 1-800-55-7378 

Israel  1-800-941-8873 

Itália 800-870-866 

Jamaica 0800-307-7309 

Japão 00531-11-3886 

Liechtenstein 0800-89-7092 

Luxemburgo 0800-2-4533 

Malásia 1-800-804594 

México  001-800-307-7309 

Mônaco 0-800-90-1387 

Montserrat  1-800-307-7309 

Nova Zelândia 0800-44-9140 

Noruega 050-12697 

Panamá 001-800-307-7309 

Polônia  0-0800-111-1211 

Portugal  0800-8-11-272 

Porto Rico 1-800-307-7309 

Reino Unido 0800-96-4767 

República da Coréia 0079-811-887-0823 

República Dominicana 1-800-307-7309 

Saba 1-800-307-7309 

Samoa Americana 1-800-307-7309 

St. Eustatius 1-800-307-7309 

St. Maarten 1-800-307-7309 

St. Kitts-Nevis  1-800-307-7309 

Saipan (N. Marianas) 1-800-307-7309 
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França  0-800-90-1387 

Grécia 00-800-11-887-0303 

Granada  1-800-307-7309  

Guam  1-800-307-7309 

Guatemala 1-800-999-1480 

Holanda 0800-022-5821 

Hong Kong 800-96-6677 

Hungria 06/800-12517** 

Ilhas Cayman 1-800-307-7309 

Ilhas Virgens Britânicas 1-800-307-7309 

 

San Marino 800-870-866 

Singapura 800-1100-113 

Suécia 020-791-324 

Suiça 0800-89-7092 

Taiwan 00801-10-3400 

Tailândia 001-800-11-887-0663 

Trinidad and Tobago  1-800-307-7309 

Turquia  00-800-13-887-0903 

Turks and Caicos  01-800-307-7309 

Vaticano  800-870-866 

Venezuela 0800-1-002902 

 

 

MASTERSEGURO DE VIAGEMMT 

Seguro automático e sem custo adicional de até US$ 500 mil sempre que as passagens 

forem compradas integralmente com o cartão Santander Style Platinum MasterCard e 

a duração da viagem não ultrapassar 31 dias.  

Oferece cobertura ao cônjuge e filhos dependentes*. Adicionais maiores de 18 ou 25 

anos estão inclusos no seguro, desde que as passagens sejam compradas 

integralmente com seu próprio cartão. 

Esse benefício é válido somente durante o translado, desde que esteja viajando em 

uma empresa de transporte comum. 

*Filhos dependentes: possuam o nome do portador de cartão, incluindo filhos adotivos 

e enteados, com idade entre zero e 18 anos, ou de 25 anos de idade, caso estejam 

cursando uma instituição de ensino superior credenciada, que sejam solteiros e 

residam com o portador de cartão e sejam primordialmente mantidos e sustentados 

pelo Segurado. 
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MASTERSEGURO DE AUTOMÓVEISMT 

Este seguro oferece cobertura nos casos de perdas ou danos a veículos alugados, 

enquanto você estiver fora do seu país de residência. Para aproveitar os benefícios, 

basta pagar o valor integral do aluguel do veículo com o seu Santander Style Platinum 

MasterCard.  

Veja as coberturas:  

Danos físicos causados ao veículo alugado por colisão ocorrida (o veículo pode estar 

em movimento ou estacionado); 

Encargos de locação que venham a ser cobrados pela locadora enquanto o veículo 

estiver sendo consertado;  

E quaisquer perdas ou danos causados ao veículo alugado, como danos causados pelo 

automóvel a outros objetos, roubo, atos de vandalismo, incêndio acidental e danos 

físicos provocados por chuva de granizo, raios, enchente e outras causas relacionadas 

a condições do tempo 

Valor da cobertura: 

Se ocorrer perda total do veículo, será efetuado pagamento somente do valor real à 

vista do veículo. O seguro cobre veículos com preço de varejo sugerido pelo fabricante 

no valor de até US$ 75 mil. 

Quem está assegurado:  

Os portadores do Santander Style Platinum MasterCard e os indicados no contrato de 

locação do veículo como motoristas autorizados. 

Validade do seguro: 

O seguro só será válido se o período do contrato de aluguel não exceder a 31 dias. 
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O seguro não cobre:  

Qualquer sinistro ocorrido quando o usuário ou motorista autorizado infringir o 

contrato de locação; 

Dano a qualquer pessoa ou objeto, dentro ou fora do veículo alugado; 

Responsabilidades pessoais ou de aspectos pessoais; 

Pneu estourado ou danos no pneu ou aro ocorridos independentemente de danos ou 

furto do veículo e de vandalismo no veículo alugado. 

Veículos cobertos:  

Todos os veículos terrestres automotores com quatro rodas; 

A cobertura é fornecida para vans somente se elas forem padrão, com equipamento 

padrão e projetadas para uma capacidade máxima de até nove (9) passageiros; 

Carros de luxo ou exóticos que se enquadram dentro das definições acima estão 

cobertos com um valor máximo de benefício de US$ 75 mil. 

Serviços de Assistência de Viagem 

Como um portador de cartão Platinum MasterCard você pode confiar nos Serviços de 

Assistência de Viagens quando estiver fora de casa. Os Serviços de Assistência de 

Viagens é o seu guia para muitos serviços importantes que você possa precisar quando 

estiver viajando. Os Benefícios são projetados para assisti-lo e seu Cônjuge e filhos 

dependentes quando você estiver viajando a 100 milhas (160 km) ou mais da sua casa. 

Isto é tranquilizador, especialmente quando você visita um lugar pela primeira vez e 

não fala o idioma. 

Favor lembrar-se que os Serviços de Cobertura de Viagens não é cobertura de seguro e 

que você será responsável pelos honorários cobrados por profissionais ou serviços de 

emergência requisitados dos Serviços de Assistência de Viagens (por exemplo, faturas 

médicas ou jurídicas). Os portadores de cartão recebem os benefícios de seguro 

enquanto estiverem em uma Viagem Coberta através do MasterAssist Plus. Este 
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benefício pode reembolsar você por despesas relativas a tratamento médico (Favor 

consultar a seção MasterAssist Plus neste guia para informações adicionais). 

 

Quem Está Coberto: 

Portadores de Cartão Platinum MasterCard, seu Cônjuge e Filhos dependentes, se 

estiverem viajando juntos ou separados. 

 

Onde o Serviço Está Disponível: 

Em geral, a cobertura se aplica em todo o mundo, mas há exceções. 

Podem-se aplicar restrições a regiões que possam estar envolvidas em conflito 

internacional ou interno ou naqueles países e territórios onde a infra-estrutura 

existente é considerada inadequada para garantir o serviço. Você poderá entrar em 

contato com os Serviços de Assistência de Viagens antes de embarcar numa Viagem 

Coberta, a fim de confirmar se os serviços estão disponíveis no destino ou destinos aos 

quais está se dirigindo. 

 

Eis o Tipo de Serviços que Você Recebe: 

 

Assistência de Viagens: 

Antes de começar sua viagem, os Serviços de Assistência de Viagens fornece 

informações sobre os requisitos para a viagem, inclusive documentação (vistos, 

passaportes), vacinas ou taxas de câmbio de moedas. A taxa de câmbio fornecida 

poderá divergir da taxa que os emissores usam para as transações com seu cartão. 

As informações sobre as taxas de câmbio para itens cobrados no seu extrato poderão 

ser obtidas através da instituição financeira que emitiu seu cartão. 

 

No caso de perda ou roubo de seu bilhete de viagem, passaporte, visto ou papéis de 

identidade necessários para retornar para casa, os Serviços de Assistências de Viagens 

fornecerá assistência para a restituição dos mesmos, contatando a polícia local, 

consulados, companhias aéreas e outras entidades apropriadas. 
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No caso de perda ou roubo da passagem aérea para retornar para casa, será 

providenciada uma passagem para o transporte. 

 

Se você tem uma viagem de emergência e precisa de dinheiro, os Serviços de 

Assistência de Viagens podem providenciar a transferência de até USD 5.000 da conta 

de um membro da família, amigo ou comercial. 

 

Favor notar que este serviço não fornece mapas ou informações relativas a condições 

de estradas. 

 

Assistência Médica: 

Fornece uma rede global de indicações de clínicos gerais, dentistas, hospitais e 

farmácias. 

 

Fornece ajuda com renovação de receitas em farmácias locais (sujeito às leis locais). 

 

No caso de emergência, os Serviços de Assistência de Viagens marcará uma consulta 

com um clínico geral. Além disso, a equipe médica dos Serviços de Assistência de 

Viagens manterá contato com a equipe médica local para monitorar sua condição.  

 

Se você estiver hospitalizado, podemos providenciar a transmissão de mensagens para 

a sua casa, transferi-lo para outro estabelecimento se for necessário, ou ter um 

membro da família ou amigo do seu lado se você estiver viajando sozinho (às custas do 

portador de cartão). 

 

Se a equipe médica dos Serviços de Assistência de Viagens determinar que não há 

estabelecimentos de tratamento adequados disponíveis no local em caso de acidente 

ou doença, os Serviços de Assistência de Viagens arranjarão para que você seja levado 

para um hospital ou para o estabelecimento mais próximo capaz de lhe fornecer um 

tratamento adequado. 
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Se ocorrer uma tragédia, nós o assistiremos para conseguir organizar a viagem para 

você e seu acompanhante(s). 

 

Indicação de Profissionais da Área Jurídica: 

Fornece indicações de profissionais da área jurídica em inglês, português, ou espanhol 

ou consultas nas embaixadas apropriadas e consulados com respeito a sua situação. 

 

Fornecerá assistência em transferências de até USD 5.000 em dinheiro da conta de um 

membro da família, amigo ou comercial para cobrir honorários legais ou pagar fiança. 

Não há custo para os serviços indicação; entretanto, os honorários legais e fianças são 

de sua responsabilidade. 

 

Para perguntas ou para contatar os Serviços de Assistência a Viagens, ligue para 1-800-

MC-ASSIST ou para o número de discagem gratuita do MasterCard Global ServiceTM 

em seu país ou ligue a cobrar para os Estados Unidos no número 1-636-722-7111. 

 

MASTERASSIST® PLUS 

O MasterAssist® Plus é um pacote de serviços que torna sua viagem ao exterior muito 

mais tranqüila e segura. Para usufruir dos benefícios, basta que você compre 

integralmente o valor das suas passagens internacionais com o seu Santander Style 

Platinum MasterCard. 

Confira o que o MasterAssist® Plus proporciona: 

Ressarcimento de Despesas Médicas: 

Ocorrendo algum acidente ou doença no decorrer da viagem, você não precisa se 

preocupar. Basta acionar o MasterCard Global ServiceTM que o MasterAssist® Plus 

paga as suas despesas em até US$ 25 mil e até US$ 25 mil para seus familiares. 
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Veja as coberturas: 

Despesas de diagnóstico, tratamento ou cirurgia. 

Despesas hospitalares, anestesia, medicamentos, exames e serviços laboratoriais, 

acomodações e refeições; 

Despesas de uso de rádio e isótopos radioativos, oxigênio, transfusão de sangue, 

respiradores, suprimentos terapêuticos e serviços de ambulância terrestre; 

Tratamento odontológico de lesões em dentes naturais sadios, respeitado o máximo 

de US$ 100,00 por dente. 

Remoção Médica de Emergência: 

O MasterAssist® Plus paga suas despesas em até US$ 50 mil, se uma doença ou lesão 

qualificada resultar na necessidade da remoção médica de emergência, desde que 

esteja viajando a uma distância de 160 quilômetros ou mais da sua residência. 

Uma cobertura completa, incluindo os serviços médicos, materiais utilizados durante a 

sua locomoção e o meio de transporte mais adequado para o seu conforto e a sua 

saúde. 

Repatriação de Restos Mortais: 

Em caso de falecimento, a uma distância mínima de 160 quilômetros da residência, os 

parentes contam com toda a assistência necessária. O MasterAssist® Plus reembolsa 

em até US$ 25 mil as despesas com o translado de repatriação, incluindo 

embalsamento, cremação, caixões funerários e transporte. 

Recuperação em hotel: 

Se você for hospitalizado e precisar permanecer em observação em um hotel para se 

restabelecer após receber alta do hospital, o MasterAssist® Plus ressarce as despesas 

com diárias, desde que esteja viajando a uma distância mínima de 160 quilômetros de 

sua residência, em até US$150,00 por dia, por até 5 dias. 
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Custos de Viagem Emergencial de Familiar e/ou acompanhante: 

Se precisar, o MasterAssist® Plus leva alguém da família ou um acompanhante3 para 

perto de você. No caso de estar viajando sozinho e necessitar de hospitalização por 

mais de 5 dias, o MasterAssist® Plus cobre as despesas com passagem aérea de ida e 

volta, além das diárias do hotel, até US$ 150,00 por dia, para que um parente ou 

acompanhante, escolhido por você, possa acompanhar o tratamento por até 5 dias. 

Procedimentos para ter acesso ao programa: 

Em caso de emergência durante a viagem, você deve ligar para a Central de 

Atendimento Master Global Service do país onde se encontra antes de tomar qualquer 

providência. 

No Brasil, ligue para 0800 725 2025 

Nos EUA, ligue para 1-800-307-7309 

Em outros países, ligue a cobrar para 1-636-722-711 

Certificado Schengen: 

Com cobertura de até US$ 25 mil por pessoa para qualquer tipo de emergência 

médica, seu cônjuge e seus filhos dependentes*, estão automaticamente cobertos em 

todo o mundo (ou 30 mil Euros em países da União Européia). 

Para isso é necessário que você solicite o certificado de Schengen até 7 dias úteis antes 

da viagem, entrando em contato com a MasterCard Global Service. 

*Filhos dependentes: possuam o nome do portador de cartão, incluindo filhos adotivos 

e enteados, com idade entre zero e 18 anos, ou de 25 anos de idade, caso estejam 

cursando uma instituição de ensino superior credenciada, que sejam solteiros e 

residam com o portador de cartão e sejam primordialmente mantidos e sustentados 

pelo Segurado. 

Validade de 30 dias a contar da data de embarque do cliente. 
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Serviços de Concierge 

O Serviço de Concierge é um serviço exclusivo de auxílio a reservas de jantar, compra 

de ingressos para eventos, organização das férias de seus sonhos, coordenação de seus 

negócios no mundo inteiro, localização de itens difíceis de serem achados assim como 

compra e entrega desses presentes. O custo das mercadorias ou serviços é faturado 

em seu cartão Platinum MasterCard. 

 

Quem Se Qualifica? 

Portadores do cartão Platinum MasterCard, seu cônjuge e filhos dependentes. 

 

Onde os serviços estão disponíveis? 

Os serviços estão disponíveis em todo o mundo (algumas restrições se aplicam) 

 

Pode haver restrições em regiões que estejam envolvidas em um conflito internacional 

ou interno, ou nos países e territórios onde a infra-estrutura existente seja 

considerada inadequada para garantir o serviço. Você poderá contatar o serviço de 

Concierge antes de iniciar uma viagem, a fim de confirmar se os serviços estão 

disponíveis ou não em seu(s) destino(s). 

 

Eis o tipo de serviço que você recebe: 

O Serviço de Concierge o auxiliará com os seguintes serviços: 

 

Assistência Geral: 

> Locação de veículos e limusine 

> Localização de lojas de varejo/de especialidades 

> Pesquisa e comparação de produtos 

> Serviço Interno de Indicações de Especialidades 

> Serviço de Indicações de Especialidades 

> Informações Culturais: O Concierge lhe fornecerá informações sobre eventos e 

atrações locais e/ou no exterior, tais como concertos, teatro e eventos esportivos. O 

Concierge também lhe fornecerá informações sobre seu destino antes da viagem, 

incluindo informações culturais essenciais, como protocolo e etiqueta. 
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> Indicações e Reservas de Restaurantes: O Concierge permite acesso a toda a rede de 

restaurantes para jantares especiais nacionalmente ou quando em viagem ao exterior. 

Se estiver procurando aquele restaurante especial com vista panorâmica para um 

jantar extraordinário, o Concierge pode indicar a instalação apropriada e auxiliá-lo com 

reservas, quando estiverem disponíveis. O Concierge o auxiliará com informações 

sobre restaurantes, tais como, localização, tipo de cardápio, horário de 

funcionamento, traje exigido, faixa de preço e opções gerais de menu. 

> Informações e Organização de Entretenimento: O Concierge pode auxiliá-lo com 

indicações de ingressos para ópera, balé, teatro, concertos, eventos esportivos e 

museus. Se as informações não forem suficientes, o Concierge pode auxiliá-lo 

providenciando os ingressos. 

> Indicações e Organização de Serviços Comerciais: Enquanto você estiver viajando, 

um parceiro do Concierge pode ajudá-lo, fornecendo interpretação de emergência ou 

indicações de tradutores, locação de equipamento comercial (como computador ou 

celular) e informações culturais essenciais, como protocolo e etiqueta. 

> Indicações de Campos de Golfe: O Concierge lhe fornecerá informações e indicações, 

bem como o horário de funcionamento dos campos de golfe públicos e semi-privados 

localizados nas principais cidades. 

> Informações e Assistência de Atividades de Lazer: 

> Excursões e passeios panorâmicos 

> Informações sobre esportes recreativos 

> Indicações de academias de ginástica 

> Indicações de Presentes e Serviços de Organização: 

> O Concierge lhe fornecerá indicações e organizará a compra de arranjos florais, 

balões, cestas de presentes e embalagens, assim como idéias de presentes 

diferenciados específicos para suas necessidades.  

> Indicações e organização podem ser fornecidos em viagens domésticas ou 

internacionais. 

> Artigos Difíceis de Encontrar: O Concierge o ajudará a localizar artigos difíceis de 

encontrar, tais como livros de edição esgotada, objetos de arte e especialidades. O 

Concierge pode organizar a entrega desses itens no destino de sua preferência. 
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Custos dos Serviços Fornecidos: 

> A maioria dos serviços são oferecidos a você gratuitamente. Entretanto, de acordo 

com as circunstâncias e dependendo da natureza do serviço requisitado, o Serviço de 

Concierge poderá ter que adiantar o pagamento em seu nome, sujeito à sua 

aprovação. Neste caso, o pagamento adiantado e as taxas de entrega associadas 

deverão ser reembolsadas ao Serviço de Concierge através de débito na sua Conta, 

sujeito a aprovação do seu banco emissor. Se a aprovação da cobrança não for 

garantida pelo banco emissor, a cobertura do pagamento ou adiantamento de 

dinheiro não serão fornecidos. 

> Você será responsável por todos os custos e despesas relativas ao seu pedido. Todas 

as despesas serão debitadas, em alguns casos antes da compra, em sua conta de 

cartão, independente do sucesso da busca ou seu aceite dos bens e serviços 

providenciados em seu nome. 

> O Concierge pedirá sua autorização antes de providenciar um serviço; em alguns 

casos poderá ser necessária autorização por escrito. 

> Quando os bens ou serviços são comprados em seu nome: 

> Os itens serão comprados ou entregues de acordo com os regulamentos nacionais e 

internacionais. 

> Você é, em todos os momentos, responsável pela alfândega e pagamento de taxas e 

formalidades. 

> O Concierge recomenda que eles sejam segurados para serem enviados por correio e 

despachados e não aceita nenhuma responsabilidade por atrasos, perda, danos ou 

conseqüências resultantes. 

Condições de Serviços/Limitações: 

O Serviço de Concierge não pode realizar nenhum pedido que seja considerado 

> Para revenda, profissional ou propósitos comerciais 

> Virtualmente impossível ou inexeqüível 

> Sujeito a risco - por exemplo, fontes ilegais 

> Uma violação da privacidade de outra pessoa 

> Uma violação das leis nacionais e internacionais 

> Antiético ou imoral 

> Pesquisa de preço para encontrar itens com descontos 
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> O Concierge se reserva o direito de recusar ou parar de trabalhar em um pedido a 

qualquer tempo e não será responsável por quaisquer conseqüências. Se um pedido 

for recusado, o Concierge o alertará e se empenhará para oferecer uma alternativa. 

> O Concierge se empenhará durante todo o tempo para usar fornecedores que sejam 

profissionalmente reconhecidos e confiáveis pela experiência dos Serviços de 

Concierge; em casos onde um serviço requisitado só pode ser fornecido por um 

fornecedor que não se encaixa nos nossos critérios, o Concierge o informará dos riscos 

potencias. Se mesmo assim, você ainda quiser utilizar os serviços de tal fornecedor, o 

Serviços de Concierge não aceita nenhuma responsabilidade, qualquer que seja, para 

os riscos tomados, conseqüências que surgirem ou a resolução de qualquer disputa 

com o serviço fornecido. 

> O Serviços de Concierge não aceita nenhuma responsabilidade que surja de qualquer 

fornecedor que não cumprir suas obrigações para com você. 

 

Para assistência 24 horas, entre em contato com o Concierge nos seguintes números: 

0-800-725-2025 ou +55-11-4196-8177. 

 

 

As informações aqui contidas são fornecidas somente para o propósito informativo. Não pretende ser 

uma descrição completa de todos os termos, condições, limitações, exclusões ou outras disposições de 

qualquer programa ou benefícios de seguro fornecidos por, para, ou emitidas pela MasterCard. 

 


