MasterSeguro de Automóveis
Ao realizar o pagamento total de uma locação de automóvel (pré-autorização e pagamento final) com o Cartão MasterCard® Platinum, seu portador poderá se
beneficiar da seguinte cobertura mundial: CDW (Collision Damage Waiver) ou LDW (Loss Damage Waiver). Cobertura de até US$ 75.000 (setenta e cinco mil
dólares) para danos ao automóvel alugado causados por colisão, roubo, vandalismo, danos em decorrência de causas meteorológicas e/ou incêndio acidental
por até 31 dias consecutivos de locação. O portador do Cartão MasterCard Platinum também pode aproveitar este benefício quando a locação do automóvel for
iniciada e paga integralmente por meio de um programa de fidelização (milhas aéreas, por exemplo), desde que todas as outras taxas e impostos tenham sido
pagos com o Cartão MasterCard Platinum ou com pontos do programa de fidelização, se assim for possível. A MasterCard não oferece cobertura para lesões a
qualquer pessoa ou dano a qualquer objeto dentro ou fora do automóvel alugado. Para a utilização do seguro oferecido pela MasterCard, o portador deverá recusar
os seguros CDW/LDW oferecidos pela locadora. A MasterCard também possui uma linha exclusiva de atendimento às locadoras de automóveis: +1 800 257 5617
(nos Estados Unidos). Para outros países, o número é +1 216 617 2800 (chamada a cobrar nos Estados Unidos).
• Este documento em questão possui a finalidade de esclarecer o portador sobre o benefício oferecido, não sendo necessário apresentá-lo no ato do aluguel do automóvel. Os portadores
do Cartão MasterCard Platinum podem enfrentar algum tipo de dificuldade em utilizar este benefício em alguns países ou em algumas locadoras de automóveis. Entre em contato com sua
locadora antes de contratar seus serviços.
• Para a descrição completa da cobertura oferecida, favor consultar o Guia de Benefícios MasterCard Platinum disponível no site www.mastercard.com.br/platinum ou pelo telefone
0800 725 2025 (MasterCard Concierge) ou fora do Brasil no telefone +1 636 722 7111 (chamada a cobrar nos Estados Unidos).
• As informações aqui contidas são fornecidas somente para o propósito informativo geral e 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 para a MasterCard. Em caso de conflito entre as informações contidas neste documento e
a respectiva apólice de seguro ou de descrição do programa (ambos considerados um “Documento de Controle”), o Documento de Controle prevalece sobre as informações gerais detalhadas
neste documento.
• Nome do Estipulante: MASTERCARD DO BRASIL LTDA. – CNPJ 01.248.201/0001-75. Nome da Seguradora: AIG Seguros Brasil S.A. – CNPJ/MF 33.040.981/0001-50
Corretora: Apolix Corretora de Seguros LTDA. – CNPJ 10.272.812/0001-40 – Registro SUSEP: 15414.900484/2013-27. Código SUSEP: Master Rental. Serviços de
Assistência: INTER PARTNER ASSISTANCE – CNPJ 52.570.231/0001-34. Esses benefícios são pagos pela bandeira do seu cartão. A MASTERCARD figura como
mera estipulante do contrato de seguros. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de sua comercialização.

MasterRental
MasterCard® Platinum cardholders who initiate a transaction (reservation hold) and pay in full a car rental using the MasterCard Platinum
Card may be eligible to the following coverage when accepting a car rental agreement worldwide: up to US$ 75,000 (seventy five thousand
dollars) for CDW (Collision Damage Waiver) or LDW (Loss Damage Waiver) for damages to the rental car caused by collision, theft,
vandalism, physical damage as a result of weather related causes and/or accidental fire in a rental agreement up to 31 consecutive days.
MasterCard Platinum cardholders can also take advantage of this benefit when a car rental transaction is initiated and paid in full using a
mileage program, when other fees/taxes/charges for the rental are paid with the MasterCard Platinum card or with mileage program points,
if so possible. MasterCard does not offer coverage to injuries to anyone or damage to anything inside or outside the rental car. In order to
file a claim with MasterCard, cardholder must refuse the CDW/LDW insurances offered by the rental company. MasterCard also offers an
exclusive support channel for car rental companies: 1 800 257 5617 (United States). For all other countries: +1 216 617 2800 (collect call to
the United States).
•T
 his document has informational purposes only, it is not necessary to be present at time of rental. Cardholders may have difficulty utilizing the benefits of MasterRental
in some countries or with some rental agencies. Cardholder should contact the Rental Company before making arrangements.
•F
 or a complete description of the coverage please check the MasterCard Platinum Guide to Benefits at www.mastercard.com.br/platinum, or by phone in Brazil at
0800 725 2025 (MasterCard Concierge) or outside Brazil at +1 636 722 7111 (collect call to the United States).
•T
 he information contained herein is provided solely for general informational purposes. It is not intended to be a complete description of all
terms, conditions, limitations, exclusions, or other provisions of any program or insurance benefits provided by, or for, or issued to, MasterCard.
In the event of conflict between the information contained herein and the respective controlling insurance policy or program description (each,
a “Controlling Document”), the Controlling Document shall prevail over the general information detailed herein.

