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MASTERSEGURO DE AUTOMÓVEIS (VEÍCULO ALUGADO PROTEGIDO)

Quando você aluga um veículo, pagando integralmente com seu cartão Uniprime Business 

Mastercard, a cobertura será oferecida para Roubo ou Furto Qualificado de bens comprados 

com o cartão segurado, ocorrido dentro do veículo alugado na guarda do segurado, bem como 

a Responsabilidade Civil em função de danos materiais, enquanto sob guarda do segurado, 

causados por capotagem e colisão, roubo ou furto do mesmo, vandalismo, incêndio acidental 

e danos físicos causados ao veículo alugado resultantes de chuva de granizo, relâmpago, 

inundação ou outras causas climáticas. Cobertura por um período de 31 (trinta e um) dias 

consecutivos. O portador deverá recusar os seguros oferecidos pela locadora (CDW e LDW).



B E N E F Í C I O S  D E  C O M P R A
Realize o pagamento integral de compras com o cartão Uniprime Business Mastercard e conte com os seguintes Seguros:

• Seguro Garantia Estendida Original: estende os termos da Garantia do Fornecedor ou Loja por até 1 (um) ano para 

a maioria dos itens que você comprar integralmente com o seu cartão.

• Compra Protegida: na compra de um produto elegível, pago integralmente com seu cartão, em caso de roubo ou danos 

físicos acidentais, o seguro poderá consertá-lo ou compensar o valor do item, nos primeiros 30 dias a contar da data 

da compra, observados os limites  estipulados.

• Proteção contra Roubo em Caixas Eletrônicos: reembolsa o dinheiro em espécie que foi roubado durante ou depois 

de 2 horas da utilização de um caixa eletrônico (ATM) usando o seu cartão Uniprime Business Mastercard.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A finalidade das informações descritas neste documento é meramente informativa. Não é uma descrição completa de todos os termos, condições, limitações, exclusões ou outras disposições de qualquer 
programa ou benefícios de seguro fornecidos ou emitidos pela Mastercard. Para acessar o guia com todas as informações dos benefícios da bandeira do seu cartão, entre em www.mastercard.com.br e localize 
o guia de benefícios.

Restrições se aplicam. Consulte termos, condições, limitações e exclusões no portal www.mastercard.com.br. Os Seguros são oferecidos pela AIG Seguros do Brasil S.A – CNPJ:/MF nº 33.040.981/0001- 50 aos 
portadores dos Cartões Mastercard. Os portadores de cartão devem emitir os Bilhetes de Seguro conforme regras de cada produto. A adesão é opcional e somente terão cobertura os eventos ocorridos APÓS 
a emissão do Bilhete, conforme as condições de cada seguro. Ouvidoria AIG: 0800 724 0219. Nome do Representante: MASTERCARD DO BRASIL LTDA. CNPJ 01.248.201/0001-75. Seguro Viagem (MasterSeguro 
de Viagens/ MasterAssist): Processo SUSEP 15414.900762/2015-16; Seguro de Garantia Estendida Original: Processo SUSEP 15414.900511/2014-42; Compra Protegida: Processo SUSEP 15414.900564/2014-63; 
Bens custeados através do cartão segurado (MasterSeguro de Automóvel (Veículo Alugado Protegido):  Processo SUSEP: 15414.900423/2016-11. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização. Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital 
segurado contratado para cada cobertura.

Acesse www.uniprimealliance.com.br para saber tudo o que seu cartão Uniprime Business Mastercard oferece.
Central de Atendimento Uniprime: 0800 770 7111 ou fale com seu Gerente. Ouvidoria Uniprime: 0800 400 9066
Canal de Atendimento Mastercard Global Service: 0800 891 3294 - Brasil | 1 636 722 7111 - Exterior
www.mastercardempreendedor.com.br/cartoes/Cartao-Mastercard-Business


