
Seguro Cartão Protegido¹ 

Tranquilidade na utilização do seu Cartão. Proteção e Segurança para você. 

Atitudes que parecem simples podem fazer uma grande diferença e contratar o Seguro Cartão 

Protegido é uma delas. Pagando muito pouco por mês você fica tranqüilo em caso de utilização 

indevida do seu cartão. 

Você pode optar pela contratação do Seguro Cartão Protegido que garante cobertura para os 

prejuízos causados em decorrência da Utilização Indevida do Cartão Segurado por perda, 

roubo, furto e Saques ou Compras realizados sob coação, por um período de até 7 dias 

anteriores ao aviso de sinistro. Você ainda conta com as coberturas de Morte e Invalidez 

Permanente Total ou Parcial por Acidente, decorrentes da ação ou tentativa de roubo ou 

seqüestro por utilização do cartão. 

Valores do Seguro Cartão Protegido:  

Cartão Crédito: Por apenas R$ 5,45 por mês. 

Cartão Múltiplo: Por apenas R$ 5,45 por mês. 

Cartão Débito: Por apenas R$ 5,45 por mês. 

 

Confira os benefícios do Seguro Cartão Protegido: 

 Ressarcimento dos prejuízos decorrentes da utilização  indevida do cartão*. 

 Cobertura de até 7 dias anteriores ao aviso de sinistro na Central de Atendimento 

Santander. 

 Pagamento de indenização  de até R$ 10 mil em caso de invalidez permanente total ou 

parcial por acidente ou morte acidental, decorrente de roubo ou seqüestro do segurado 

por utilização do cartão. 

 Facilidade no pagamento  - Cobrança mensal diretamente na fatura do cartão 

* Para o cartão de crédito ou função crédito do cartão múltiplo, o valor da indenização do 

seguro será até o limite do cartão, limitado a R$ 100 mil por CPF. Para o cartão de débito ou 

função débito do cartão múltiplo, o valor da indenização será de até R$15 mil. 

1. O seguro é garantido pela ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

S.A. (atual denominação social da Santander Seguros S.A.), CNPJ 87.376.109/0001-06, 

Processo SUSEP 15414.100917/2002-99 e pela ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS S.A. (atual denominação social da Santander Brasil Seguros S.A.), CNPJ nº 

06.136.920/0001-18, Processo SUSEP 15414.000808/2005-1 e estipulado pelo 

SANTANDER.A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.  O registro desses 

planos na SUSEP, não implica por parte desta autarquia, incentivo ou recomendação à sua 

comercialização. Consulte previamente as condições gerais disponíveis no site 

www.santander,com.br e nas agências. 


