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Habilitação para Uso no Exterior

Extravio de Bagagem

Central de Atendimento BB

Assistência Emergencial

Mais Privilégios

Seguro de Acidente em Viagem

Serviço de Concierge Premium

AMEX Selects

Para aumentar sua segurança, seu cartão possui um 
bloqueio para uso no exterior. Nos seus destinos 
internacionais, habilite seus cartões por meio dos 

terminais de autoatendimento, internet ou Central de 
Atendimento BB.

A habilitação é válida para todos os seus cartões.

Em viagens aéreas nacionais ou internacionais, caso as 
passagens tenham sido adquiridas com o Ourocard 
Platinum American Express®, você terá direito a uma 
indenização no caso de extravio de suas bagagens.

Este benefício estará disponível desde que a passagem utilizada
para a viagem tenha sido integralmente paga com um cartão

Ourocard Platinum American Express®

Com comodidade, rapidez e segurança, a Central de 
Atendimento BB é o seu canal de relacionamento 24 

horas por dia, 7 dias por semana. Consulte os benefícios 
disponibilizados pelo seu cartão, serviços, promoções ou 

esclareça suas dúvidas pelo 0800-702-6600.

Linha direta para encaminhamentos de emergência a 
provedores de serviços médicos e jurídicos, prestação de 
assistências emergenciais de viagens e serviços diversos. 

Inclui ainda a cobertura de despesas médicas de até US$ 30 
mil ou 30 mil Euros (Certificado Schengen) decorrentes de 

tratamento de emergência durante a viagem.

Benefício disponível desde que a passagem tenha sido Benefício disponível desde que a passagem tenha sido 
integralmente paga com um Ourocard Platinum American Express®.

O portador do Ourocard Platinum American Express® 
possui acesso a mais privilégios da American Express 

com uma coleção de ofertas em viagens e lazer no Brasil 
e no mundo em 3 categorias: Restaurantes, Hotéis e 

Locação de Automóveis.

Consulte o site www.maisprivilegios.com.

Cobertura de até US$750 mil por pessoa, em casos de 
morte ou danos físicos decorrentes de acidentes durante 

uma viagem segurada.

Este benefício estará disponível desde que a passagem utilizada para 
a viagem tenha sido integralmente paga com um cartão

Ourocard Platinum American Express®

Assistência pessoal refinada, que inclui serviços desde a 
simples entrega de presentes, aos mais diversos serviços 
com aluguel de limusines, transportes, reservas de hotéis, 

restaurantes e espetáculos diversos, localização de 
tradutores, etc.

Grande parte dos serviços é oferecida sem ônus. Entretanto, de acordo Grande parte dos serviços é oferecida sem ônus. Entretanto, de acordo 
com as circunstâncias, a prestadora do serviço poderá ser requerida a 
antecipar o pagamento por conta do portador, repassando o custo a 

débito do cartão Ourocard Platinum American Express®.

Sempre que planejar um jantar, compras ou viagens, 
aproveite os descontos e benefícios especiais nos 

estabelecimentos American Express® participantes do 
site www.bb.com.br/ourocard.

Para usar os benefícios, os pagamentos deverão ser realizados com 
o Ourocard Platinum American Express®.

- 24 horas por dia, 365 dias no ano
- Atendimento em português

No Brasil: 0800-725-2074
Nos EUA: 1-866-384-2799

No exterior, ligação a cobrar para: 1-312-935-9220

Unidade de Serviços American Express

GUIA RÁPIDO
DE VIAGEM


