
Habilitação para uso no exterior

Seguro Médico de Emergência

Assistência a Viajantes

Central de Atendimento BB

Extravio de bagagem

Seguro para locação de automóveis

Serviços de Emergência

Seguro de Acidente em Viagem

Para aumentar sua segurança, seu cartão tem um 
bloqueio para uso no exterior. Antes de iniciar a sua 
viagem para destinos internacionais, habilite-o nos 

terminais de auto-atendimento, internet ou na Central de 
Atendimento BB.

A habilitação é válida para todos os seus cartões.

Cobre despesas médicas, até 25 mil dólares (exceto 
Europa) ou 30 mil euros (Certificado de Schengen), que 
venham a ocorrer como resultado de um tratamento de 
emergência por doença ou lesão acidental ocorrida 

durante viagens.

A passagem deve ser adquirida com pagamento através da função 
crédito do seu Ourocard. Consulte bb.com.br

Informação sobre taxas de câmbio, requerimentos de 
visto, localização de caixas automáticos, medidas 

sanitárias, vacinas, substituição urgente de passagem, 
assistência legal de emergência, entre outros.

O serviço oferece assistência e recomendações. Demais custos sob 
responsabilidade do portador. Consulte bb.com.br

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 e esclareça 

suas dúvidas.

Em viagens aéreas nacionais ou internacionais, caso as 
passagens tenham sido adquiridas com o Ourocard, 
você tem direito a uma indenização por extravio de 

bagagem.

A passagem deve ser adquirida com pagamento através da função 
crédito do seu Ourocard. Consulte bb.com.br

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 portador do cartão.

O aluguel do veículo deverá ser pago integralmente através
da função crédito de seu Ourocard. Consulte bb.com.br

Reposição emergencial de dinheiro – possibilita efetuar 
saques em espécie, em caso de extravio ou roubo do 

cartão durante sua viagem. Reposição de cartão 
emergencial – cartão provisório, válido por 30 dias, para 

compras a crédito.

Consulte condições para obtenção dos benefícios. Do exterior, 
contate Central de Assistência Visa

Cobertura é de até 500 mil dólares por pessoa, em caso 
de falecimento acidental ou danos físicos em 

conseqüência de um acidente que ocorra durante uma 
viagem segurada. 

A passagem deve ser adquirida com pagamento através da função 
crédito do seu Ourocard. Consulte bb.com.br

Central de Atendimento BB 
0800 702 6600

55 11 2845-7820 (do exterior ligue a cobrar para Brasil)

Central de Assistência Visa
EUA /Canadá: 1 800 847 2911 (ligação gratuita)

Outros países: 1 410 581 9994 (ligue a cobrar para EUA)

Consulte as condições de todos os benefícios
no site bb.com.br/cartões ou visa.com.br

GUIA RÁPIDO
DE VIAGEM
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