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SEGURO MÉDICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS  
 

O que é coberto? O titular do cartão Santander Elite Platinum Visa, seu cônjuge e 

filhos dependentes menores de 23 anos estarão cobertos mundialmente até o valor 

máximo de US$25.000 (EUR€30.000 em países europeus participantes do acordo 

Schengen), por pessoa. Este benefício vale para custos razoáveis e habituais de 

despesas médicas, na eventualidade de doença ou lesão corporal séria durante uma 

viagem coberta fora de seu país de residência. Uma viagem será considerada coberta 

caso a duração da mesma não exceda 60 dias consecutivos e a passagem utilizada 

tenha sido paga integralmente com o cartão Santander Elite Platinum Visa válido e 

ativo. As despesas médicas serão cobertas após acionados todos os outros seguros 

válidos. Condições pré-existentes não são cobertas. Qualquer tratamento deve ser 

recebido segundo recomendação de um médico e deve ser efetuado durante a viagem 

coberta pelo benefício. 

Ao viajar para a Europa, emita seu certificado Schengen em 

http://www.interpartner.com.br/visaform/ ou entre em contato com a Central Visa no 

mínimo 72 horas antes de sua viagem. 

SERVIÇO DE CONCIERGE* 
 

O Cartão Santander Elite Platinum Visa coloca à sua disposição o serviço de Concierge, 
para prestar todo o tipo de informações e assistência de que você precisa. O serviço de 
Concierge está disponível 24 horas por dia, durante o ano todo, para ajudar você em 
casos de emergência ou em suas viagens, com informações e assistência em qualquer 
lugar do mundo. 
 
Informações sobre viagens: 

• Coordenação de itinerários e excursões; 

• Requisitos de vistos, passaportes, vistos de entrada, vacinas e documentação; 

• Informações meteorológicas; 

• Cotação e câmbio de divisas; 

• Mapas; 

• Informações sobre o país e suas principais cidades; 

• Informações sobre os usos e costumes dos lugares a serem visitados. 
 

Assistências para viagens: 

• Reserva e confirmação de vôos; 

• Reservas em hotéis; 

• Reservas e assistência para aluguel de veículos, incluindo carros de luxo; 



 

• Assistência para comprar e enviar presentes; 

• Transmissão de mensagens urgentes; 

• Serviços de tradução. 
 
Assistências em casos de emergência: 

• Substituição urgente de cartão; 

• Adiantamento de dinheiro em casos de emergência; 

• Assistência em caso de bagagem extraviada; 

• Referências de médicos e de hospitais mais próximos; 

• Referências de advogados e serviços de fiança. 
 

Reservas: 

• Informações sobre horários e ingressos para ópera, balé, teatros, concertos, 
museus e outros eventos e atividades culturais; 

• Informações e reservas para espetáculos especiais; 

• Informações sobre eventos esportivos; 

• Informações e reservas em restaurantes; 

• Informações e reservas para diversões noturnas. 
 

Lazer: 

• Excursões e visitas a lugares de interesse; 

• Recomendações, horários e reservas de quadras de tênis e campos de golfe; 

• Recomendações e reservas em spas, ginásios e clubes esportivos; 

• Informações sobre os esportes especiais disponíveis em determinada área 
onde o cliente se encontra. 

 

Compras e presentes: 

• Envio de arranjos florais, balões, cestas e pacotes para presentes; 

• Sugestões e idéias para presentes; 

• Esforços para localização de artigos difíceis de encontrar*; 

• Informações sobre os melhores lugares para fazer compras. 
 
*O administrador do programa fará todo o possível para satisfazer às solicitações dos portadores. Não obstante, este se reserva ao 
direito de negar-se a prestar os serviços solicitados se os mesmos forem absurdos ou inadequados ou atentarem contra a moral, a 
ética ou a lei. 

 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM VIAGENS 

Disponível 24 horas por dia, durante todo o ano. Veja as coberturas: 

Assistência pré-viagem 



 

• Informações sobre vistos, permissões de entrada, vacinas e documentações; 

• Informação meteorológica; 

• Informações sobre câmbio; 

• Mapas; 

• Informações sobre os países e suas principais cidades; 

• Informações sobre cultura e costumes dos lugares a visitar; 

• Localização de Caixas Automáticos (ATMs). 

 

Assistência durante viagem 

• Assistência com bagagens perdidas;  

• Assistência com a substituição urgente de passagem; 

• Serviço de mensagens de emergência; 

• Assistência jurídica: referência de advogados e serviços de fiança; 

• Assistência na entrega de documentos importantes; 

• Ativação dos serviços médicos Visa. 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA 

Saque emergencial: Adiantamento emergencial em dinheiro em caso de extravio do 
cartão ou problemas com a tarja magnética. 

Reposição emergencial: EUA e Canadá 24h após a emissão (nestes países, a entrega 
ocorre também nos finais de semana e feriados) e nos demais países um dia útil após a 
emissão (se a solicitação ocorrer no final de semana ou feriado, a entrega será no 1º 
dia útil subseqüente). 

SEGURO DE ACIDENTES EM VIAGEM 

Seguro automático e sem custo adicional de até US$ 500 mil sempre que as passagens 
forem compradas integralmente com seu cartão Santander Elite Platinum Visa e a 
duração da viagem não ultrapassar 60 dias.  

Oferece cobertura ao cônjuge e filhos dependentes e menores de 23 anos, com 
cobertura mundial, apenas para viagens ao exterior. Adicionais maiores de 23 anos 
estão inclusos no seguro, desde que as passagens sejam compradas integralmente 
com seu próprio cartão Santander Elite Platinum Visa. 

Esse benefício é válido somente durante o translado, desde que esteja viajando em 
uma aeronave registrada no Guia Oficial das Companhias Aéreas, OAG (Official Airline 
Guide). O Seguro de Acidente de Viagem é válido, também, para transportes terrestres 
e marítimos. 



 

SEGURO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS 

Seguro Visa de Aluguel de Automóveis alugados em viagem, garantido pela Bandeira 

Visa. 

O seguro cobre custos de reparos ou a substituição de um veículo alugado que tenha 
sofrido danos ou tenha sido roubado enquanto se encontrava sob a responsabilidade 
do associado, desde que o seguro seja pago integralmente com seu Santander Elite 
Platinum Visa. 

Os custos específicos que a apólice inclui são: 

Danos; 

Roubo e custos relacionados com o roubo do automóvel; 

Encargos devidos a vandalismo; 

Encargos comprovados por perdas de uso do veículo, impostos pela empresa de 
locação de automóveis; 

Para que a cobertura seja sem custo adicional: 

O associado deve ter um cartão Santander Elite Platinum Visa válido e ser incluído 
como motorista do automóvel no contrato de aluguel. Para que o seguro se estenda a 
outros motoristas, seus nomes também devem ser incluídos no contrato; 

O associado deve utilizar seu Santander Elite Platinum Visa para pagar o valor total do 
aluguel do veículo; 

O associado deve renunciar à opção de Isenção de Responsabilidade em Caso de 
Danos por Colisão (CDW/LDW) ou cobertura similar oferecida pela locadora de 
automóveis. Os outros seguros oferecidos pela locadora podem ser contratados. 

Para acionar o seguro, é só ligar para a Central de Atendimento Visa (GCAS): 0800-891-
3679 (Brasil), 1-800-396-9665 (EUA e Canadá), acesso em outros países ligar à cobrar 
para 1-410-902-8022. 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO VISA 
 

País Telefone 

Global (a cobrar) 1 (410)-902-8022 

Alemanha  0800-180-8047 

Antigua  1-800-396-9665 

País Telefone 

Argentina 0-800-444-0836 

Aruba  1-800-704-0545 

Bahamas  1-800-455-0915 



 
Barbados  1-800-396-9665 

Belize  811+800-704-0545 

Bermudas  1-800-396-9665 

Bolívia  800-10-0203 

Brasil  0800-891-3679 

Canadá  1-800-396-9665 

Chile  1230-020-0624 

Colômbia  01-800-912-2066 

Costa Rica  0-800-011-0346 

Curaçao  1-800-704-0545 

El Salvador  800-6338 

Espanha  900-99-1171 

EUA  1 (800)-396-9665 

Equador  1-999-119+800-704-0545 

França  0800-91-2108 

Guatemala  1-800-999-2075 

Haiti  183-800-285-4316 

Honduras  800-0123+800-704-0545 

Ilhas Cayman 1-800-396-9665 

Ilhas Virgens dos EUA  1-800-704-0545 

Itália  800-786587 

Jamaica  1-800-396-9665 

México  001-800-396-9665 

Nicarágua  1-800-0174+800-704-0545 

Panamá  001-800-396-9665 

Paraguai  008-11-800+800-704-0545 

Peru  0-800-51-773 

Porto Rico  1-800-704-0545 

Portugal 800-8-11276 

Reino Unido  0800-032-4089 
República 
Dominicana  1-800-396-9665 

Trinidad e Tobago  1-800-396-9665 

Uruguai  000-411-002-2644 

Venezuela  0800-1-002974 

 

Os seguros e as assistências oferecidas são de exclusiva responsabilidade da Visa. 


