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O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, emite e administra o CARTÃO DE 
CRÉDITO SANTANDER, que, entre suas funcionalidades, possibilita ao titular do cartão a contratação de um Plano 
de Assistência, denominado SANTANDER ASSIST, prestado pela BRASIL ASSISTÊNCIA S.A., CNPJ nº 
68.181.221/0001-47, com sede na Alameda Mamoré, 989, 6º andar, Barueri/SP, CEP: 06454-040, contratada pelo 
SANTANDER.  Conheça as CONDIÇÕES GERAIS DA SANTANDER ASSIST. 
 

DEFINIÇÕES.  
 

a) Associado: é a pessoa física, portadora do cartão de crédito SANTANDER, titular ou adicional, com residência 
habitual no Brasil, que aderiu à SANTANDER ASSIST.  
b) Pessoas Associadas: o associado e o cônjuge, ascendentes e descendentes em 1º grau do associado, desde que 
conviva com ele e sejam seus dependentes, conforme legislação do Imposto de Renda.  
c) Residência Assistida: é o bem imóvel indicado por você como sua residência habitual e permanente no Brasil, 
excluídos os imóveis de veraneio ou destinados para fins comerciais.  
d) Pane: qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica, reconhecido pelo fabricante, que impeça a locomoção 
do veículo por seus meios próprios, excluindo pneus avariados, furados ou falta de combustível. 
e) Veículo Assistido: veículo de propriedade e conduzido pelo associado, com peso líquido máximo inferior a 3,5 
toneladas, com 4 rodas, sem fins comerciais ou de aluguel, ou ainda, de transporte público de pessoas ou 
mercadorias, e que tenha data de fabricação inferior a 10 anos da data de sua adesão a este serviço.   
 

1. A SANTANDER ASSIST é composta pelos serviços de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, ASSISTÊNCIA VIAGEM, 
ASSISTÊNCIA VEÍCULO e ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL. 
 

1.1. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: destinada a apoiá-lo em situações emergenciais ocorridas na residência assistida.  
 

a) Chaveiro: despesas com envio de chaveiro exclusivamente para serviço emergencial para permitir a entrada na 
residência assistida, em caso de perda, quebra, furto ou roubo das chaves. Limite: de R$80,00 por assistência e de 3 
assistências, no máximo, a cada 12 meses.  
 

b) Eletricista: despesas com envio de eletricista exclusivamente para serviço emergencial no caso de falta de 
energia elétrica na residência assistida ou em alguma de suas dependências devida a uma falha ou avaria nas 
instalações elétricas. Limite: de R$ 80,00 por assistência e de 3 assistências, no máximo, a cada 12 meses. 
 

c) Encanador: despesas com envio de encanador exclusivamente para reparar vazamento interno que cause ou 
possa causar alagamentos. Limite: de R$ 80,00 por assistência e de 3 assistências, no máximo, a cada 12 meses. 
 

1.2. ASSISTÊNCIA VEÍCULO: conjunto de serviços destinados a apoiá-lo em situações emergenciais com seu carro. 
Abrange os seguintes serviços: 
 

a) Auto Socorro após pane: envio de socorro mecânico e/ou elétrico para conserto de emergência no local do 
evento em caso de pane. Limite: de R$ 100,00 por assistência e de 3 assistências, no máximo, a cada 12 meses. 
 

b) Reboque ou recolha após acidente/pane: envio de reboque para encaminhamento do veículo assistido até a 
oficina mais próxima em caso de pane ou acidente. Limite: de R$ 100,00 por assistência e de 3 assistências, no 
máximo, a cada 12 meses. 
 

c) Chaveiro: envio de chaveiro para abertura do veículo assistido e confecção de 1 cópia da chave, ou, na 
impossibilidade envio do reboque, em caso de perda da chave, esquecimento no interior do veículo ou sua quebra 
na fechadura, ignição ou tranca de direção. Limite: dos custos da mão de obra e de 3 assistências, no máximo, a 
cada 12 meses. 
 

d) Troca de pneu: envio de prestador para troca do pneu avariado no local do evento ou, na impossibilidade, envio 
do reboque, em razão de danos causados em qualquer pneu do veículo. Limite: dos custos da mão de obra e de 3 
assistências, no máximo, a cada 12 meses. 
 

e) Taxi para retorno à residência: despesas com taxi para deslocamento dentro do município da residência 
assistida, em caso de pane ou acidente. 
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f) Envio de combustível: envio de combustível caso o veículo assistido não possa circular por falta de combustível 
(pane seca). As despesas de combustível serão por sua conta. 
 

1.3. ASSISTÊNCIA VIAGEM: conjunto de serviços destinados a apoiá-lo em situações emergenciais durante suas 
viagens no Brasil ou no Exterior. Abrange os seguintes serviços: 
 

a) Transporte inter-hospitalar ou repatriamento: em caso de lesão ou doença no Brasil e no exterior. Limite: de até 
US$ 10.000,00.  
 

b) Transporte ou repatriamento do acompanhante: em caso de lesão ou doença no Brasil e no exterior. Limite: de 
até US$ 10.000,00. 
 

c) Transporte e estadia de familiar: transporte de ida e volta para um parente até o local da hospitalização e estadia 
para acompanhá-lo, caso você esteja desacompanhado e permaneça hospitalizado em caso de lesão ou doença, no 
Brasil, por período superior a 5 dias ou, no exterior, por período superior a 7 dias. Limite: de até 7 diárias. 
 

d) Transporte por interrupção da viagem devido ao falecimento de familiar: transporte em linha regular em caso 
de falecimento de familiar em até 2º grau quando você estiver viajando. Este serviço não possui limite de utilização. 
 

e) Transporte urgente por ocorrência de sinistro no domicílio: transporte em linha regular em caso de acidente na 
residência assistida. Este serviço não possui limite de utilização. 
 

f) Gastos médicos, odontológicos e farmacêuticos no exterior: em caso de lesão ou doença quando você estiver 
viajando no exterior. Limite: de até US$ 3.000,00 por evento. 
 

g) Adiantamento para gastos médicos no exterior: adiantamento para gastos médicos, odontológicos e 
farmacêuticos em caso de lesão ou doença quando você estiver viajando no exterior. Limite: de até US$ 5.000,00. 
 

h) Adiantamento de fundos no exterior por perda ou roubo de documentos: adiantamento em caso de perda ou 
roubo de documentos quando você estiver viajando no exterior. Limite: de até US$ 5.000,00. 
 

i) Prolongamento de estadia por lesão/doença no exterior: estadia de até 7 diárias se você estiver hospitalizado no 
exterior e for necessário o prolongamento de sua viagem em caso de lesão ou doença. Limite: de até 7 diárias por 
pessoas. 
 

 j) Transporte ou repatriamento de corpo: transporte ou repatriamento da pessoa associada falecida em viagem 
no Brasil ou no exterior. Limite: de até US$ 10.000,00. 
 

k) Transmissão de mensagens urgentes: em caso de acidente, lesão ou doença. Este serviço não possui limite de 
utilização. 
 

l) Informações em caso perda ou roubo de documentos no exterior: informações e orientações para obtenção de 
documentos provisórios e/ou definitivos em caso de perda ou roubo de documentos quando você estiver em 
viagem ao exterior. Este serviço não possui limite de utilização. 
 

m) Informações prévias para viagem: informações e orientações para obtenção de vistos, documentos necessários, 
vacinas, idioma e telefones de embaixadas brasileiras. Este serviço não possui limite de utilização. 
 

n) Assistência jurídica no exterior: disponibilização de relação de advogados que atuam na localidade, 
adiantamento para fiança judicial e adiantamento para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 
caso de acidente. Limite: custa com fiança judicial ou custas judiciais e honorários advocatícios de até US$ 5.000,00. 
 

o) Localização e transporte de bagagem e objetos pessoais: assessoria na localização e encaminhamento de sua 
bagagem até o local de viagem previsto, em caso de roubo ou extravio de bagagem ou objetos pessoais no Brasil ou 
no exterior. 
 

p) Extravio da bagagem: adiantamento em caso de extravio de bagagem no Brasil ou no exterior, sem que tenha 
sido recuperada no prazo de 48 horas. Limite: de até US$1.000,00 por assistência. 
 

1.4. ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL: conjunto de serviços destinados a dar suporte aos familiares em caso de 
seu falecimento. Abrange os seguintes serviços: 
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a) Transporte ou repatriamento: transporte do corpo até o local da inumação. 
 

b) Assistência ao sepultamento ou à cremação: garantia de sepultamento ou cremação, onde houver esse 
serviço. Limite: de até R$ 2.000,00. 
 

2. RESCISÃO CONTRATUAL E CANCELAMENTO DA SANTANDER ASSIST. O Contrato vigorará por prazo 
indeterminado e poderá ser rescindido a qualquer momento, pelo SANTANDER ou por você, mediante prévio aviso 
ou, pelo SANTANDER, independentemente de aviso, nos casos de atraso ou falta de pagamento do valor mensal da 
SANTANDER ASSIST, morte, interdição ou insolvência, bloqueio ou cancelamento do seu cartão ou 
descumprimento de qualquer cláusula destas Condições Gerais. 
 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS. Aplicam-se ainda as seguintes condições: 
 

3.1. A SANTANDER ASSIST pode ser contratada individualmente pelo titular do cartão e/ou pelos adicionais e 
estará disponível a partir do 5º dia a contar de sua contratação.  
 

3.2. Os limites não utilizados em um período contratual não se somam aos limites contratados para períodos 
subseqüentes. 
 

3.3. Você não está autorizado a ceder este contrato a terceiros. 
 

3.4. Os serviços de SANTANDER ASSIST serão prestados à pessoa contratante, titular ou adicional, e não serão 
estendidos aos demais adicionais, exceto quando expressamente previsto nestas Condições Gerais. 
 

3.5. O VALOR DA SANTANDER ASSIST SERÁ LANÇADO MENSALMENTE NA FATURA DE SEU CARTÃO, A QUAL 
DEVERÁ SER PAGA POR VOCÊ NA DATA DE VENCIMENTO. 
 

3.6. O valor mensal da SANTANDER ASSIST poderá ser corrigido monetariamente, a cada 12 meses, a contar de sua 
adesão, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), divulgado pela FGV – Fundação Getúlio 
Vargas, ou, na sua falta, por índice que vier a substituí-lo, e/ou, mediante comunicação com antecedência de 30 
dias, alterado pelo SANTANDER. 
 

3.7. Você se obriga a informar ao SANTANDER qualquer alteração no seu endereço, telefone e dados cadastrais, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as conseqüências decorrentes do não cumprimento desta obrigação. 
 

3.8. Alterações serão comunicadas com antecedência de 30 dias, inclusive em coberturas e/ou do prestador de 
serviços, e se você não concordar deverá rescindir este Contrato; se pagar o valor mensal da SANTANDER ASSIST 
após a comunicação significará a sua concordância com as alterações realizadas.  
 

3.9. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo ou do domicílio do titular para dirimir 
quaisquer questões relativas a estas Condições Gerais. 
 

4. TODAS AS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DA SANTANDER ASSIST DEVERÃO SER REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE 
PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SANTANDER ASSIST: 0800 722 7134 (no Brasil) e +55 11 4134 5308 (no 
exterior - ligação a cobrar). 
 

5. O SANTANDER disponibiliza os seguintes canais de atendimento, que também atendem deficientes auditivos e de 
fala:  
CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER: 4004 3535 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais 
Localidades), 24 horas por dia, 7 dias por semana, para informações, solicitações ou consultas 
SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR – SAC: 0800 762 7777 24 horas por dia, 7 dias por semana, para 
reclamações, elogios ou cancelamentos.  
Se você não ficar satisfeito com a solução apresentada, poderá utilizar a OUVIDORIA: 0800 726 0322, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. 


