
1 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO DE MULTIASSISTÊNCIA 
DO CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER 

 
Estas são as Condições Gerais do Serviço de MULTIASSISTÊNCIA do seu Cartão 
de Crédito Santander.  
 
É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA ATENTAMENTE ESTAS CONDIÇÕES 
GERAIS ANTES DE UTILIZAR O SERVIÇO DE MULTIASSISTÊNCIA. Você será 
comunicado sobre qualquer alteração nestas Condições Gerais e poderá obter a 
versão atualizada, a qualquer momento, no site do SANTANDER. 
 
Você também deve ficar atento aos materiais de comunicação enviados a você 
pelo SANTANDER. Eles integram e complementam estas Condições Gerais para 
todos os efeitos. 
 
DEFINIÇÕES. Para o melhor entendimento destas Condições Gerais, são 
adotadas as seguintes definições: 
 
ACIDENTE PESSOAL: acontecimento que provoque danos a qualquer órgão ou 
função vital e orgânica, causado única e exclusivamente de forma involuntária. 
 
ANIMAIS DOMÉSTICOS: são considerados cães e gatos domésticos de 
estimação, excluídos os de caráter comercial e animais de competição. 
 
CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER: Cartão de Crédito emitido e administrado 
pelo SANTANDER e que possibilita a contratação da MultiAssistência. 
 
CENTRAL DE ATENDIMENTO RODASSIT : central telefônica da RODASSIST 
S.A. para o atendimento das questões relativas à MultiAssistência. 
 
DOENÇA: toda enfermidade súbita, não decorrente de doença prévia. 
 
EMERGÊNCIA MÉDICA: qualquer enfermidade que necessite de intervenção 
médica, cirúrgica ou clínica dentro das 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à 
enfermidade vigente, devidamente comprovada e justificada através de laudo 
médico detalhado. 
 
EMPREGADO DOMÉSTICO HABITUAL: qualquer trabalhador doméstico 
registrado ou não, caracterizado como mensalista ou diarista, encarregado de 
limpeza e organização domésticas ou cuidados com crianças. 
 
EVENTOS COBERTOS: roubo ou furto qualificado, danos elétricos, 
arrombamento de janelas e portas, vendaval, quebra involuntária de vidros, curtos-
circuitos, tomadas queimadas ou interrupção de energia por problemas na rede de 
baixa tensão ou dispositivos elétricos, impacto de veículos que impeçam acesso à 
residência assistida e alagamentos em decorrência de dano acidental interno. 
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INCÊNDIO: qualquer avaria parcial ou total decorrente de fogo no veículo 
assistido. 
 
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. 
 
RESIDÊNCIA ASSISTIDA: é o bem imóvel indicado por você como sua residência 
regular e permanente no Brasil, excluídos os imóveis destinados para fins 
comerciais. 
 
RODASSIST S.A.: empresa contratada pelo SANTANDER para prestar os 
serviços da MultiAssistência, com sede na Capital do Estado de São Paulo, Rua 
do Paraíso, 148, 16º andar, Bairro Paraíso, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.833.406/0001-02. 
 
SANTANDER:  Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira que emite e 
administra o Cartão de Crédito Santander, com sede na Capital do Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila 
Olímpia, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42. 
 
VEÍCULO ASSISTIDO: é o veículo em que se encontra o associado no ato do 
evento, desde que caracterizado como leve, de passeio, com quatro rodas, não 
utilizado para transporte público de pessoas ou mercadorias e de peso máximo 
inferior a 3.500 (três mil e quinhentos) quilogramas. 
 
Os seguintes serviços integram a MultiAssistência: 
 
1. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. A Assistência Domiciliar é destinada a atender, 
em situações consideradas emergenciais, o bem imóvel designado como sua 
residência assistida no Brasil. A Assistência Domiciliar abrange os seguintes 
serviços: 
 
1.1. Chaveiro: Serviço de chaveiro caso a fechadura da porta de entrada da 
residência assistida seja danificada em conseqüência de roubo ou furto, 
impossibilitando a abertura ou o fechamento do imóvel, e também em caso de 
roubo ou furto das chaves para entrada na residência assistida. Este serviço 
contempla abertura de porta principal, troca de miolo e confecção de chave. Limite 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 
12 (doze) meses. Não estão cobertas fechaduras tetra com mais de 5 (cinco) 
pinos. 
 
1.2. Eletricista: Serviços de eletricista caso a residência assistida tenha sido 
danificada em decorrência dos eventos cobertos. Limite de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais) por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. A 
escolha do material a ser utilizado ficará a critério da Central de Atendimento 
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Rodassist, cuja premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, 
visando ao não-agravamento da situação. 
 
1.3. Guarda do domicílio: Serviços de vigilância caso ocorra um evento coberto 
que deixe a residência assistida vulnerável e sem condições de segurança. Limite 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 
12 (doze) meses, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas. 
 
1.4. Guarda de animais domésticos: Guarda de animais domésticos em 
decorrência de eventos cobertos na residência assistida que exijam a 
transferência dos moradores para outro local, por um período de até 7 (sete) dias, 
limitado a R$ 30,00 (trinta reais) por dia, por animal e a 4 (quatro) animais, além 
de 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. 
 
1.5. Hospedagem: Caso a residência assistida esteja inabitável devido à 
ocorrência de eventos cobertos, a Central de Atendimento Rodassist providenciará 
sua hospedagem e de sua família em hotel ou similar, de escolha da Central de 
Atendimento Rodassist. Limitado a 2 (duas) diárias para até 5 (cinco) pessoas, 
sendo o valor máximo da diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por pessoa. Estão 
excluídas todas as despesas extras, como transporte até o local, telefonemas, 
frigobar, restaurantes e similares. 
 
1.6. Limpeza do imóvel: Serviços de limpeza da residência assistida após a 
ocorrência de eventos cobertos, desde que constatada impossibilidade de 
moradia. Limite de R$ 200,00 (duzentos reais) por intervenção e no máximo 2 
(dois) eventos a cada 12 (doze) meses. Serviço disponível em horário comercial. 
 
1.7. Transporte e guarda-móveis: Caso ocorra um evento coberto na residência 
assistida cujos danos causados exijam a retirada dos móveis para recuperação ou 
limpeza da mesma, e você não encontre local adequado para guardar os móveis. 
Limites: transporte num raio de até 50 (cinqüenta) quilômetros contados a partir da 
residência assistida e guarda-móveis por um período de até 7 (sete) dias corridos, 
assim como retorno dos móveis à residência assistida após reparação da mesma. 
Serviço disponível em horário comercial. 
 
1.8. Regresso antecipado: Caso ocorra um evento coberto na residência 
assistida e você estiver em viagem no território nacional, se necessário, será 
oferecido meio de transporte indicado pela Central de Atendimento Rodassist para 
regresso antecipado à sua residência. Limites: a partir de 100 (cem) quilômetros 
da residência assistida e o valor de uma passagem aérea em vôo regular e classe 
econômica. 
 
1.9. Reparo de telhados: Caso tenha ocorrido destelhamento parcial da 
residência assistida em decorrência de eventos cobertos e esta esteja 
desprotegida, podendo causar danos aos móveis e moradores, será oferecida 
cobertura provisória de telhado em lona, plástico ou material similar, desde que 
tecnicamente possível. Limite de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por 
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intervenção e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. Serviço disponível em 
horário comercial. 
 
1.10. Serviços domésticos provisórios: Caso você ou companheira (o) fique 
hospitalizado (a) em virtude de acidente ou doença assistida não recorrente por 
período superior a 7(sete) dias consecutivos e tenha crianças menores de 14 
(catorze) anos morando na residência assistida, desde que não disponha de 
empregado doméstico habitual, poderão ser oferecidos pela Central de 
Atendimento Rodassist serviços de faxineira a partir do 8º (oitavo) dia de 
internação. Limite de até 10 (dez) dias consecutivos, R$ 40,00 (quarenta reais) por 
dia e 1 (um) evento a cada 12 (doze) meses. Serviço disponível em horário 
comercial. 
 
1.11. Serviços hidráulicos: Será oferecido serviço de encanador caso ocorram 
na residência assistida vazamentos que causem ou possam causar alagamentos 
internos, ocasionados por problemas hidráulicos em tubulações externas 
(torneiras, sifões, chuveiros e outros dispositivos hidráulicos aparentes) ou 
entupimento de ramais internos em pias, ralos, vasos sanitários e tanques 
(tubulações de 1 a 2 polegadas), desde que não haja necessidade de utilização de 
qualquer equipamento de detecção eletrônica. Este serviço não cobre tubulações 
de esgoto e caixa de gordura. Limite de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 
por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. A escolha do material 
a ser utilizado ficará a critério da Central de Atendimento Rodassist, cuja premissa 
é a resolução do problema em caráter emergencial, visando ao não agravamento 
da situação. 
 
1.12. Vidraceiro: Caso ocorra ruptura de vidros de portas e janelas de áreas 
comuns e externas da residência assistida e que comprometa a segurança da 
residência assistida, poderá ser providenciado profissional para recuperação ou 
reposição do elemento afetado. Limite de R$ 80,00 (oitenta reais) por intervenção 
e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. Serviço disponível em horário 
comercial. 
 
1.13. EXCLUSÕES:  
 
1.13.1. Situações que não sejam caracterizadas como de emergência ou se 
houver acionamento direto dos prestadores de serviço por você, sem prévio 
consentimento da Central de Atendimento Rodassist.  
 
1.13.2. Eventos causados por falta de manutenção adequada da residência 
assistida; 
 
1.13.3. Assistência técnica especializada para elevadores, portões automáticos, 
elétricos e eletrônicos e equipamentos de segurança; 
 
1.13.4. Reparação de goteiras decorrentes de má impermeabilização; 
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1.13.5. Troca de lâmpadas, conserto de interruptores, tomadas elétricas e 
eletrodomésticos; 
 
1.13.6. Assistência a imóveis em construção, reconstrução ou reforma; 
 
1.13.7. Estabelecimentos comerciais com partes utilizadas como residência ou 
residências com partes utilizadas para fins comerciais; 
 
1.13.8. Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, guerras e quaisquer 
perturbações da ordem pública; 
 
1.13.9. Eventos decorrentes de fenômenos da natureza: furacões, inundações, 
maremotos, queda de corpos siderais e similares; 
 
1.13.10. Despesas de qualquer natureza sem autorização prévia da Central de 
Atendimento Rodassist. 
 
2. ASSISTÊNCIA FUNERAL. O serviço de Assistência Funeral visa assessorar a 
sua família em decorrência de seu falecimento, desde que ocorrido em território 
nacional. Os serviços serão oferecidos após liberação do corpo pela autoridade 
policial local. A AssistênciaFuneral abrange os seguintes serviços: 
 
2.1. Sepultamento ou cremação: Em caso de seu falecimento, será oferecido 
transporte, urna mortuária, ornamentação, capela, coroa, véu, carro fúnebre, 
preparação do corpo, cremação ou sepultamento e, se necessário, locação de 
jazigo por até três anos. No caso de a família optar por cremação, deverá ser 
executada no local de óbito ou, caso não haja este serviço na localidade, na 
cidade mais próxima em que seja possível fazê-lo. As cinzas serão encaminhadas 
para a sua cidade de residência habitual ou distância equivalente. Limite 
econômico: até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por todo o pacote de 
serviços oferecidos. 
 
2.2. Transporte de familiar: Caso o seu falecimento ocorra fora do município de 
sua residência habitual e seja necessária a presença de um familiar para liberação 
do corpo ou acompanhamento do sepultamento, será oferecido transporte 
rodoviário ou aéreo até o local do óbito, a critério da Central de Atendimento 
Rodassist. Limite econômico: custo de passagem aérea, ida e volta, em classe 
econômica e vôo regular. 
 
2.3. Traslado de corpo: Caso o seu falecimento ocorra fora do município de sua 
residência habitual, será oferecido traslado do corpo do local de óbito até o 
município de sua residência habitual ou distância equivalente. Caso a família opte 
por fazer o funeral em outra localidade que possua distância superior, arcará com 
a diferença dos custos referentes ao traslado em relação ao município de sua 
residência habitual. Sem limite econômico. 
 
2.4. EXCLUSÕES:  
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2.4.1. Se houver acionamento direto dos prestadores de serviço, sem prévio 
consentimento da Central de Atendimento Rodassist; 
 
2.4.2. Óbitos fora do território nacional; 
 
2.4.3. Busca do corpo, realização de provas e formalidades legais e burocráticas 
em caso de desaparecimento do corpo, de qualquer natureza, implicando “morte 
presumida”; 
 
2.4.4. Aquisição de jazigo; 
 
2.4.5. Despesas decorrentes de construção, manutenção e reformas de jazigos; 
 
2.4.6. Despesas de qualquer natureza sem autorização prévia da Central de 
Atendimento Rodassist. 
 
 
3. ASSISTÊNCIA VEÍCULO. A Assistência Veículo é um serviço destinado a 
atender você em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou 
incêndio no veículo assistido. A Assistência Veículo abrange os seguintes 
serviços: 
 
3.1. Mecânico: Envio de socorro mecânico para conserto de emergência no local 
do evento em caso de pane, acidente ou incêndio do veículo assistido. Limitado a 
1 (uma) solicitação por evento e 3 (três) eventos a cada 12 (doze) meses. Âmbito 
de atuação: Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai, sem franquia de 
quilometragem. 
 
3.2. Reboque: Envio de reboque para encaminhamento do veículo assistido até a 
oficina mais próxima do local do evento indicada pela Central de Atendimento 
Rodassist, caso o veículo assistido esteja totalmente imobilizado em decorrência 
de pane, acidente ou incêndio e não seja possível o conserto no local. Raio de 
ação de até 100 (cem) quilômetros a partir do local do evento, limitado a 1 (uma) 
solicitação por evento e até 3 (três) eventos a cada 12 (doze) meses. Âmbito de 
atuação: Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai, sem franquia de 
quilometragem. 
 
 
3.3. Falta de combustível: Caso o veículo assistido não possa circular por falta 
de combustível, será providenciado um reboque até o posto de combustível mais 
próximo. As despesas com o combustível serão por sua conta. Limitado a 1 (uma) 
solicitação por evento e até 3 (três) eventos a cada 12 (doze) meses. Âmbito de 
atuação: Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai, sem franquia de 
quilometragem. 
Nota: Despesas sobre eventuais multas que o beneficiário venha a sofrer pela 
imobilização do veículo por falta de combustível, previstas no código de Trânsito, 
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Lei Nº 9503 de 23 de setembro de 1997 serão de total responsabilidade do 
usuário. 
 
3.4. Troca de pneus: Envio de um profissional ao local da ocorrência em caso de 
avarias em um ou mais pneus do veículo assistido, provocadas por impactos, 
furos, rasgos, cortes ou danos que impossibilitem a locomoção. Cabe ao prestador 
efetuar a troca do pneu avariado pelo estepe, que deverá estar em perfeitas 
condições de uso. Caso você queira reparar o pneu avariado, mesmo o estepe 
estando em perfeitas condições de uso, os custos deste reparo e, se necessário, 
do transporte para conserto do pneu serão por sua conta. Caso tenham sido 
avariados mais pneus e não existam outros pneus em condições de uso no 
veículo assistido, a Central de Atendimento Rodassist fornecerá um reboque para 
que leve o veículo até a oficina mais próxima. Estão excluídos custos com bico, 
troca de câmara, rodas e compra de pneu. Âmbito de atuação: Brasil. Limitado a 3 
(três) eventos a cada 12 (doze) meses, sem franquia de quilometragem. 
 
3.5. Chaveiro: Envio de chaveiro para abertura de porta caso o veículo assistido 
não possa ser aberto ou acionado em razão de perda da chave, seu esquecimento 
no interior do veículo ou sua quebra na fechadura ou ignição. Limitado a 3 (três) 
eventos a cada 12 (doze) meses, como limite de custo de mão-de-obra de R$ 
120,00 (cento e vinte reais). Caso haja necessidade de reposição de chave, o 
custo será por sua conta. Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.6. Envio de acompanhante: Em caso de sua internação hospitalar por período 
superior a 10 (dez) dias, exclusivamente decorrente de acidente com o veículo 
assistido, será oferecido o transporte mais adequado escolhido pela Central de 
Atendimento Rodassist para que uma pessoa de sua família ou outra indicada por 
você possa acompanhá-lo. Limite: distância do evento superior a 100 (cem) 
quilômetros do seu domicílio. Limite econômico: custo de passagem aéreo, ida e 
volta, em classe econômica e vôo regular. Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.7. Meio de transporte alternativo: Quando o reparo do veículo assistido após 
pane ou acidente não puder ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas, será 
oferecido o meio de transporte mais adequado escolhido pela Central de 
Atendimento Rodassist para o seu retorno e de seus acompanhantes ao seu 
domicílio. Estando em 2 (duas) ou mais pessoas no veículo assistido, você poderá 
optar para continuação da viagem por 2 (duas) diárias de locação de um veículo 
nacional, nas mesmas condições do veículo assistido, desde que disponível no 
mesmo município e que a diária não ultrapasse R$ 150,00 (cento e cinqüenta 
reais). Neste caso, não estarão garantidos em hipótese alguma os custos de 
pedágio e combustível. Limite: a partir de 100 (cem) quilômetros do seu domicílio. 
Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.8. Hospedagem: Se o tempo de reparo do veículo assistido for superior a 24 
(vinte e quatro) horas, você e seus acompanhantes poderão ser encaminhados 
para um hotel ou similar indicados pela Central de Atendimento Rodassist até que 
seja possível a continuação da viagem. Limite: a partir de 100 (cem) quilômetros 
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do seu domicílio. Limite econômico: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por 
evento e até 3 (três) eventos em 12 (doze) meses consecutivos. Âmbito de 
atuação: Brasil. 
 
3.9. Motorista substituto: Em caso de sua hospitalização em decorrência de 
acidente envolvendo o veículo assistido e desde que não haja outro passageiro 
que possa conduzi-lo, a Central de Atendimento Rodassist poderá providenciar 
motorista particular para conduzir os acompanhantes diretamente ao seu domicílio 
ou local de destino da viagem. Limite: a partir de 100 (cem) quilômetros do seu 
domicílio. Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.10. Recuperação do veículo: Será oferecido meio de transporte escolhido pela 
Central de Atendimento Rodassist para que você possa recuperar o veículo 
assistido após o reparo em caso de pane, acidente ou incêndio, ou após 
localização do veículo em caso de roubo ou furto, desde que após 72 (setenta e 
duas) horas do ocorrido e que você já tenha retornado ao seu domicílio ou 
prosseguido viagem até o destino final. Limite: a partir de 100 (cem) quilômetros 
do seu domicílio. Limite econômico: 1 (uma) passagem aérea em vôo regular, 
classe econômica (apenas de ida). Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.11. Remoção hospitalar: Traslado médico para você e seus acompanhantes 
para o centro hospitalar adequado mais próximo do local do evento, caso 
necessite de atendimento médico de urgência em razão de acidente envolvendo o 
veículo assistido e desde que devidamente autorizado pela Central de 
Atendimento Rodassist, após parecer de equipe médica. Limite: a partir de 100 
(cem) quilômetros do domicílio do associado. Limite econômico: R$ 3.000,00 (três 
mil reais) por evento e 1 (uma) ocorrência a cada 12 (doze) meses consecutivos. 
Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.12. Retorno em caso de falecimento de parente: Em caso de falecimento de 
algum parente seu de primeiro grau, poderá ser oferecido meio de transporte 
determinado pela Central de Atendimento Rodassist para antecipação de seu 
retorno ao domicílio. Limite: a partir de 100 (cem) quilômetros do seu domicílio, 
transporte aéreo, vôo regular, classe econômica. Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.13. Renovação da carteira de habilitação: Indicação de despachantes para a 
execução do serviço de renovação de sua carteira de habilitação. Sem limite. 
Âmbito de atuação: Brasil. 
 
3.14. Táxi: Em caso de pane ou acidente com o veículo assistido que impeça sua 
locomoção ou de roubo do veículo assistido, poderá ser oferecido a você táxi para 
retorno à sua residência, desde que o evento esteja a até 40 (quarenta) 
quilômetros de seu domicílio. Limite: 1 (uma) solicitação por evento. Âmbito de 
atuação: Brasil. 
 
3.15. Carro reserva: Caso tenha sido fornecido o serviço de reboque mencionado 
no subitem 3.2 acima e desde que o veículo assistido necessite permanecer por 
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mais de 48 (quarenta e oito) horas em oficina mecânica (pessoa jurídica) para os 
devidos reparos, poderá ser colocado à sua disposição um carro popular locado 
por até 4 (quatro) dias, sujeito a disponibilidade em locadora cadastrada no local e 
desde que comprovada a autorização para o conserto do veículo assistido. 
Limitado a 3 (três) eventos a cada 12 (doze) meses. O veículo locado será de 
modelo popular básico (sem ar-condicionado), com quilometragem livre. 
Combustível, estacionamento, multas e quaisquer outras despesas serão de sua 
exclusiva responsabilidade, exceto as quatro diárias da locação. Âmbito de 
atuação: Brasil. 
 
3.16. EXCLUSÕES: 
 
3.16.1. Se decorrentes de práticas desportivas em competições; 
 
3.16.2. Quando for caracterizada pane repetitiva do veículo assistido, com mais de 
3 (três) ocorrências similares em um período de até 90 (noventa) dias; 
 
3.16.3. Assistência a veículos quando em trânsito por estradas de difícil acesso 
aos veículos comuns, impedidas ou não abertas ao tráfego, de areias movediças e 
fofas; 
 
3.16.4. Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas; 
 
3.16.5. Ocorrências devidas a atos de terrorismo, guerras, greves, fenômenos da 
natureza de caráter extraordinário e catástrofes; 
 
3.16.6. Assistências a toda e qualquer conseqüência resultante de atividades 
criminosas ou dolosas; 
 
3.16.7. Assistências decorrentes de morte por suicídio ou tentativas de suicídio; 
 
3.16.8. Assistências decorrentes de acidentes gerados devido à ingestão de 
drogas, tóxicos ou bebidas alcoólicas; 
 
3.16.9. Assistência aos ocupantes do veículo assistido quando transportados 
gratuitamente em conseqüência de carona; 
 
3.16.10. Assistência aos ocupantes do veículo assistido quando o número de 
ocupantes exceder a capacidade de lotação original do fabricante; 
 
3.16.11. Despesas extras de estada, como refeições, estacionamento, frigobar, 
telefonemas e todas as não contempladas na diária normal do estabelecimento. 
 
4. ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL: Os serviços de 
Assistência Viagem Nacional e Internacional são destinados a atender você em 
situações emergenciais em viagens a partir de 100 (cem) quilômetros de sua 
residência habitual, em qualquer parte do mundo, desde que a estada seja de até 
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60 (sessenta) dias consecutivos. A Assistência Viagem Nacional e Internacional 
abrange os seguintes serviços: 
 
4.1. Localização e transporte de bagagem: Apoio logístico para localização e 
encaminhamento de sua bagagem até o local de viagem previsto ou até sua 
residência habitual, caso ocorra o extravio da bagagem enquanto estiver sob a 
responsabilidade da companhia aérea. Esta cobertura não possui limite de 
quantidade de eventos ou econômico, sendo válida no Brasil e exterior. 
 
4.2. Caução penal: Adiantamento de recursos para você caso seja obrigado a 
depositar uma caução penal em conseqüência de acidente. Este valor será 
liberado mediante recebimento de um cheque caução de seu representante no 
Brasil e expressa autorização e reconhecimento de dívida por este representante. 
Você terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento à Central 
de Atendimento Rodassist, contados a partir da data de empréstimo. O não 
pagamento desta dívida no prazo estabelecido implicará na incidência de juros 
moratórios de 1% (um) ao mês e multa de 2% (dois) sobre o valor em atraso. Esta 
cobertura possui limite de adiantamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
evento. 
 
4.3. Assistência jurídica: Indicação de advogado caso você necessite de 
assistência jurídica em razão de acidente. Esta cobertura não possui limite de 
quantidade de eventos. 
 
4.4. Assistência médico-hospitalar: Atendimento médico de urgência 
devidamente comprovado através de laudo médico detalhado, incluindo consultas, 
exames complementares, internações e cirurgias em caso de emergência médica 
por doença ou acidente. Válida somente no exterior, com limite de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por evento ou o equivalente em moeda local, convertidos pelo 
câmbio comercial de compra do dia. Este limite é compartilhado com os serviços 
de assistências odontológica e farmacêutica. Não serão cobertos exames e 
tratamentos de doenças preexistentes e gestações a partir da 24ª (vigésima 
quarta) semana. 
 
4.5. Assistência odontológica: Consulta odontológica em caso de emergência 
médica devidamente comprovada com laudo médico, que exija tratamento devido 
a dor, infecção ou trauma decorrentes de doença ou acidente. Válida somente no 
exterior, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento ou o equivalente 
em moeda local, convertidos pelo câmbio comercial de compra do dia. Este limite 
é compartilhado com os serviços de assistências médico-hospitalar e 
farmacêutica. Não serão cobertos exames e tratamentos de doenças 
preexistentes. 
 
4.6. Assistência farmacêutica: Em caso de doença ou acidente, poderá haver 
reembolso de gastos com medicamentos prescritos por médicos exclusivamente 
decorrentes de emergência médica comprovada com laudo médico. Válido 
somente no exterior, limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, ou o 
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equivalente em moeda local e convertidos pelo câmbio comercial de compra do 
dia. Este limite é compartilhado com os serviços de assistências médico-hospitalar 
e odontológica. Não serão cobertos tratamentos de doenças preexistentes. 
 
4.7. Envio e hospedagem de acompanhante: Caso você esteja 
desacompanhado e permaneça hospitalizado por período superior a 7 (sete) dias 
decorrente exclusivamente de acidente ou doença, a Central de Atendimento 
Rodassist poderá enviar um parente para acompanhá-lo arcando com os 
seguintes custos e condições: 
 
4.7.1. No território brasileiro:  
 
4.7.1.1. Transporte ao acompanhante de ida e volta até o local de hospitalização, 
em meio aéreo ou rodoviário, a critério da Central de Atendimento Rodassist; 
 
4.7.1.2. Diária de estada, a partir do 8º (oitavo) dia de sua internação, limitada a 
R$ 40,00 (quarenta reais) e até R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por toda a 
estada. 
 
4.7.2. No exterior: 
 
4.7.2.1. Transporte ao acompanhante de ida e volta até o local de hospitalização, 
em meio aéreo ou rodoviário, a critério da Central de Atendimento Rodassist; 
 
4.7.2.2. Diária de estada a partir do 8º (oitavo) dia de sua internação, limitado a R$ 
60,00 (sessenta reais) e até o máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por toda a 
estada ou o equivalente em moeda local, convertidos pelo câmbio comercial de 
compra do dia. 
 
4.8. Remoção hospitalar: Em caso de acidente ou doença e após serem 
prestados os primeiros socorros a você, desde que comprovada e devidamente 
autorizada pela equipe médica da Central de Atendimento Rodassist, poderá ser 
providenciada sua remoção hospitalar até local de atendimento médico mais 
apropriado, em comum acordo entre a equipe médica da Central de Atendimento 
Rodassist e a equipe de pronto-atendimento. Avião UTI não será utilizado para 
remoções intercontinentais em nenhuma circunstância. Limite total de despesas 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, consideradas as exigências médicas 
quanto ao modo de transporte, data e local de hospitalização. No território 
brasileiro, a Central de Atendimento Rodassist não garantirá a disponibilidade de 
vagas e reservas em hospitais, sendo responsável exclusivamente pela sua 
remoção. No exterior, a localização de vaga hospitalar será responsabilidade da 
Central de Atendimento Rodassist. 
 
4.9. Prorrogação de estada e viagem de regresso: Se você estiver 
hospitalizado e for necessário o prolongamento de sua viagem a mais de 7 (sete) 
dias, por orientação e comprovação médica para convalescença após uma doença 
ou acidente, desde que imediatamente após a alta hospitalar, estarão cobertos os 
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custos de diárias de hotel e de revalidação do bilhete aéreo ou de novo bilhete nas 
seguintes condições: 
 
4.9.1. No território brasileiro:  Limite diário de R$ 40,00 (quarenta reais), até o 
limite de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por toda a estada. 
4.9.2. No exterior:  Limite diário de R$ 60,00 (sessenta reais), até o limite de R$ 
600,00 (seiscentos reais) por toda a estada ou o equivalente em moeda local, 
convertidos pelo câmbio comercial de compra do dia. 
 
4.10. Perda de documentos: Auxílio na localização de documentos caso você 
venha a perdê-los enquanto estiver viajando no exterior. Para utilizar este serviço 
você deverá entrar em contato com a Central de Atendimento Rodassist. Esta 
cobertura não possui limite de quantidade de eventos ou econômico. 
 
4.11. Repatriação sanitária: Repatriação para o Brasil exclusivamente em caso 
de acidente ou doença, caso seja esta a orientação da equipe médica da Central 
de Atendimento Rodassist e dos médicos que estão atendendo o caso. Esta 
cobertura possui limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por evento e 1 
(um) evento a cada 12 (doze) meses. 
 
4.12. Retorno antecipado: Meio de transporte para retorno a seu domicílio em 
caso de falecimento de parente de primeiro grau. A Central de Atendimento 
Rodassist arcará com as despesas adicionais resultantes do retorno antecipado. 
Limite econômico: custo de passagem aérea em vôo regular e classe econômica, 
sempre que você não puder utilizar a passagem original. 
 
4.13. Retorno e acompanhamento de menores: Caso você, em viagem ao 
exterior, seja internado por período superior a 5 (cinco) dias decorrente de 
acidente ou doença e seja o único adulto responsável e acompanhante de 
pessoas menores de 12 (doze) anos, a Central de Atendimento Rodassist poderá 
enviar um familiar para acompanhar o retorno dos menores. Limite econômico: 
uma passagem aérea de ida e volta em vôo regular e classe econômica. 
 
4.14. Traslado de corpo: Em caso de falecimento no exterior poderá ser 
oferecido traslado do corpo do local de falecimento ao município de domicílio no 
Brasil, considerando o transporte em “esquife standard” após liberação pelas 
autoridades policiais. Esta cobertura não possui limite econômico. 
 
4.15. EXCLUSÕES:  
 
4.15.1. Se for constatada inobservância de prescrição médica feita por seu médico 
habitual; 
 
4.15.2. Tratamentos de doenças preexistentes; 
 
4.15.3. Continuação de tratamentos iniciados antes do evento; 
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4.15.4. Tratamento de moléstias e danos resultantes de ingestão voluntária de 
drogas, narcóticos, produtos tóxicos e abuso de bebidas alcoólicas; 
 
4.15.5. Quadros que envolvam patologias psiquiátricas e psicológicas; 
 
4.15.6. Problemas de gestação após a 24ª (vigésima quarta) semana; 
 
4.15.7. Acidentes decorrentes de prática de esportes de risco e competição; 
 
4.15.8. Assistências decorrentes de acidentes de trabalho; 
 
4.15.9. Assistências quando em trânsito por estradas de difícil acesso aos veículos 
comuns, impedidas ou não abertas ao tráfego, de areias movediças e fofas; 
 
4.15.10. Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas; 
 
4.15.11. Despesas com fisioterapia; 
 
4.15.12. Compra de próteses, lentes, cadeira de rodas, muletas; 
 
4.15.13. Ortodontia; 
 
4.15.14. Ocorrências devidas a atos de terrorismo, guerras, greves, catástrofes, 
epidemias e pandemias; 
 
4.15.15. Assistência a toda e qualquer conseqüência resultante de morte ou 
lesões causadas direta ou indiretamente por atividades criminosas ou dolosas; 
 
4.15.16. Assistência decorrente de morte por suicídio ou lesões decorrentes de 
tentativas de suicídio; 
 
4.15.17. Despesas extras de estada não inclusas em diárias, como telefonemas, 
frigobar, refeições, bebidas, estacionamento; 
 
4.15.18. Despesas de qualquer natureza sem autorização prévia da Central de 
Atendimento Rodassist. 
 
4.16. Em casos de impossibilidade total de acionamento da Central de 
Atendimento Rodassist exclusivamente para autorização e liberação de serviços 
médicos e desde que comprovado risco potencial de morte que exija atendimento 
imediato, você poderá recorrer a médicos e serviços sem contatar a Central de 
Atendimento Rodassist inicialmente. Entretanto, para ressarcimento dos gastos 
cujos limites são determinados nestas Condições Gerais, será necessário 
apresentar à Central de Atendimento Rodassist relatório médico detalhado e 
original que caracterize e ateste esta situação de urgência absoluta e os 
comprovantes de pagamentos originais, no máximo até 30 (trinta) dias 
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consecutivos após a data do ocorrido. Caso estes procedimentos não sejam 
observados, não será efetuado o ressarcimento dos gastos. 
 
5. ASSISTÊNCIA CONCIERGE: Oferece a você diversas informações sobre 
serviços e conveniências, tais como: 
 
5.1. Informações de viagens, moedas, vistos, vacinas, dicas, alimentação e 
passeios; 
 
5.2. Informações sobre reservas de restaurantes, shows, hotéis, cinemas, teatros 
e exposições; 
 
5.3. Informações sobre envio de flores e presentes; 
 
5.4. Pedidos de táxis; 
 
5.5. Indicação de locadoras de veículos com ou sem motorista; 
 
5.6. Indicação de tradutores. 
 
5.7. O Serviço de Concierge tem caráter exclusivamente informativo e de 
indicação de profissionais, sendo que todas as despesas decorrentes dos serviços 
prestados serão de sua exclusiva responsabilidade. Qualquer reclamação quanto 
à qualidade dos serviços prestados pelos estabelecimentos e profissionais 
indicados deverá ser encaminhada e resolvida diretamente com eles, ficando o 
SANTANDER e a RODASSIST S.A. isentos de qualquer responsabilidade. 
 
6. RESCISÃO CONTRATUAL E CANCELAMENTO DA MULTIASSIS TÊNCIA. 
Este Contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por você 
ou pelo SANTANDER, imotivadamente e a qualquer momento, mediante prévio 
aviso. 
 
6.1. O SANTANDER poderá rescindir este Contrato e cancelar a MultiAssistência, 
independentemente de aviso, na ocorrência de qualquer uma das seguintes 
hipóteses: (i) atraso ou falta de pagamento do valor mensal da MultiAssistência; 
(ii) bloqueio ou cancelamento do seu Cartão de Crédito Santander; (iii) 
falecimento, interdição judicial ou insolvência; (iv) descumprimento de qualquer 
cláusula deste Contrato. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS. Aplicam-se ainda as seguintes condições: 
 
7.1. A MultiAssistência estará disponível a partir do quinto dia a contar de sua 
contratação.  
 
7.2. A MultiAssistência pode ser contratada individualmente pelo titular do Cartão 
de Crédito Santander e/ou pelos adicionais. Os serviços de MultiAssistência serão 
prestados à pessoa contratante (titular ou adicional) e não serão estendidos aos 
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demais adicionais, exceto quando expressamente previsto nestas Condições 
Gerais. 
 
7.3. Após contratada a MultiAssistência, todas as solici tações dos serviços 
deverão ser realizadas exclusivamente pela Central de Atendimento 
Rodassist.  
 
7.4. O valor da MultiAssistência será lançado mensa lmente na fatura de seu 
Cartão de Crédito Santander, a qual deverá ser paga  por você na data de 
vencimento. 
 
7.5. O valor mensal da MultiAssistência poderá automaticamente ser corrigido 
monetariamente, a cada 12 meses, 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. 
 
7.6. Mediante comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias, por qualquer 
meio de comunicação, o SANTANDER pode alterar estas Condições Gerais, como 
por exemplo, agregando novos serviços ou excluindo outros e modificando valores 
de limites de coberturas. Não dependem de comunicação prévia as alterações 
feitas por força de lei ou regulamentação oficial. Caso não concorde com as 
alterações, você deverá imediatamente solicitar a rescisão contratual e o 
cancelamento da MultiAssistência. O pagamento do valor mensal da 
MultiAssistência, após a comunicação, significará a sua concordância com as 
alterações realizadas pelo SANTANDER. 
 
7.7. 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. 
 
7.8. Estas Condições Gerais obrigam as partes, seus herdeiros e sucessores a 
qualquer título. 
 
7.9. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir 
quaisquer questões relativas a estas Condições Gerais, podendo as partes optar 
pelo foro do domicílio do titular. 
 
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. 
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Central de Atendimento Rodassist: 
Grande São Paulo e exterior: +55 11 2101 2860  
Demais localidades: 0800 726 1242 
 
 


