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PLATINUM



Considerações Iniciais

Seja Bem-Vindo ao CCB Brasil Visa Platinum.
Neste material, você encontrará informações para utilizar seu car-
tão com ainda mais segurança e desfrutar de todos os benefícios 
de ser um cliente CCB Brasil e Visa Platinum. As informações aqui 
dispostas são válidas tanto para o cartão principal quanto para os 
adicionais. Boa leitura!
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Desbloqueio
Para começar a desfrutar de todos os benefícios que o cartão 
CCB Brasil Visa Platinum oferece, basta desbloqueá-lo por meio da 
Central de Atendimento CCB Brasil. 

Compras 
Você poderá realizar compras para pagamento na sua próxima fa-
tura. Antes de realizá-las, consulte a Central de Atendimento CCB 
Brasil para saber o limite disponível e sua melhor data de compra. 
O estabelecimento comercial ou de serviço ainda pode oferecer 
a opção de parcelamento da despesa. Neste caso, o número de 
parcelas é de�nido pelo lojista. 

Onde Comprar 
O cartão CCB Brasil Visa Platinum é aceito em milhões de estabe-
lecimentos comerciais espalhados em mais de 200 países. Apro-
veite!

Uso no Exterior 
Ao desbloquear o seu cartão, ele já estará pronto para ser utilizado, 
inclusive no exterior. 

Saques em Dinheiro 
Para realizar saques em dinheiro com seu cartão CCB Brasil Visa 
Platinum, procure os caixas eletrônicos Banco 24 Horas ou Rede 
Plus. Você poderá efetuar saques em dinheiro para pagamento na 
próxima fatura, com juros descritos na fatura (Crédito Pessoal). Para 
saber mais, entre em contato conosco.

Cartões Adicionais 
Você poderá solicitar cartões adicionais e será o responsável pela 
utilização deles. Os limites poderão ser pré-determinados pelo 
titular e compartilhados entre todos os cartões. Para isso, bas-
ta entrar em contato com a Central de Atendimento CCB Brasil. 
Uma única fatura será emitida em nome do titular, contemplan-
do todos os cartões.

Senha 
Para realizar compras e saques é necessário utilizar sua senha pes-
soal. Nos próximos dias, você receberá uma carta lacrada com sua 
respectiva senha, via Correio. Para sua segurança, memorize-a e 
destrua a correspondência. 

Dicas de Segurança 
· Ao receber seu cartão, assine-o imediatamente. 
· Não anote sua senha nem a compartilhe com outras pessoas. 

Ela é pessoal e de uso exclusivo. 
· Ao realizar compras e saques, não permita que ninguém veja 

sua senha pessoal. 
· Veri�que sempre se está de posse do seu cartão CCB Brasil 

Visa Platinum. Em caso de perda, furto ou roubo comunique 
imediatamente à Central de Atendimento CCB Brasil. 

· Ao efetuar uma compra, �que atento quando entregar seu 
cartão para o lojista e procure não perdê-lo de vista. Ao rece-
bê-lo de volta, certi�que-se de que é realmente o seu cartão. 

· Descon�e de quem solicitar o número do seu cartão por te-
lefone, pois mesmo que o CCB Brasil entre em contato com 
você, este é um dado que o operador já tem. 

· O CCB Brasil jamais encaminha e-mails com links, solicitações 
de recadastramento ou atualizações. 

· Nenhum funcionário do CCB Brasil está autorizado a solicitar 
a sua senha pessoal. 

· A Visa jamais entrará em contato com você por telefone ou 
e-mail, uma vez que ela não possui esses dados.

Perda ou Roubo
Em caso de perda, furto ou roubo de seu cartão e/ou adicionais, 
mesmo cancelado(s), comunique imediatamente à Central de 
Atendimento CCB Brasil. 
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Limites de Crédito 
Conforme o cartão é utilizado, os valores das compras e dos sa-
ques ocupam o limite de crédito e o valor disponível diminui. Para 
operações parceladas é considerado o valor integral, e não apenas 
o valor da parcela mensal. À medida que as parcelas são pagas, o 
limite disponível vai se recompondo até �car completo novamen-
te. Veri�que seu limite de crédito na fatura ou ligue para a Central 
de Atendimento CCB Brasil.

Fatura Mensal 
Você receberá mensalmente sua fatura com a descrição de todas 
as operações, e poderá realizar o pagamento em qualquer agência 
bancária com a �cha de compensação que a acompanha. Caso ne-
cessite da segunda via, entre em contato com a Central de Aten-
dimento CCB Brasil. 

Pagamento Mínimo 
Você pode optar por �nanciar parte das suas despesas. Ao efetuar 
o pagamento entre o valor mínimo e o total da fatura, o valor res-
tante é automaticamente �nanciado com multa/ encargos (descri-
tos em contrato) cobrados entre o dia do pagamento e a próxima 
data de vencimento. Orientamos efetuar o pagamento total ou va-
lores próximos ao total, pois isso evita que o saldo �nanciado seja 
acrescido de encargos, comprometendo o limite disponível. 

Tarifa de Anuidade
A tarifa de anuidade referente ao seu cartão virá descrita na fatura.
Caso não seja gerada fatura, haverá isenção da anuidade do mês 
corrente. 

Benefícios CCB Brasil Visa Platinum 
O CCB Brasil Visa Platinum é um cartão exclusivo, ideal para pesso-
as que buscam serviços e benefícios diferenciados e viajam com 
frequência para o exterior. Ele conta com todas as vantagens de 
pertencer ao mundo Visa: é aceito em milhões de estabelecimen-
tos comerciais, em mais de 200 países, e pode ser utilizado para 
sacar dinheiro em mais de 1 milhão de caixas automáticos (ATMs) 
espalhados pelo planeta. 

O CCB BRASIL VISA PLATINUM LHE OFERECE UM AMPLO
CONJUNTO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

CENTRAL DE ATENDIMENTO VISA
Os telefones da Central de Atendimento Visa são: 
Brasil: 0800 891 3679 
EUA & Canadá: 1 800 396 9665 
Para outros países, solicite ligação a cobrar para 1+303 967 1098*

Substituição Emergencial de Cartão** 
Em caso de perda, furto ou roubo do cartão fora de seu país de 
origem, basta ligar para a Central de Atendimento Visa e solicitar 
um novo cartão. A reposição será feita em até 24 horas nos Estados 
Unidos e no Canadá, e em até um dia útil nos demais países. Você 
pode escolher entre retirar o novo cartão em um dos centros de 
reposição ou recebê-lo por entrega pessoal. 

Saque Emergencial**
Ao viajar para o exterior, você poderá solicitar um saque emer-
gencial caso não consiga sacar dinheiro em moeda local, seja pelo 
banco ou por caixas eletrônicos (ATMs). O valor disponível para 
este tipo de saque depende do limite disponível no seu cartão de 
crédito. Você pode escolher entre retirar o dinheiro em um dos 
centros de reposição ou recebê-lo por entrega pessoal. Ligue para 
a Central de Atendimento Visa e consulte os valores mínimo e má-
ximo disponíveis para saque emergencial.
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Visa Concierge**
Com o cartão CCB Brasil Visa Platinum você usufrui serviços exclusivos 
de assessoria de viagens que planeja, organiza e realiza reservas para 
qualquer destino. Você também terá mais facilidades na hora de con-
�rmar um voo, reservar uma mesa no melhor restaurante da cidade 
ou enviar presentes à família, tanto no Brasil quanto no exterior, pois 
tem à sua disposição o Visa Concierge que, além disso, também con-
segue ingressos para assistir aos espetáculos que você desejar.

AGENTE DE VIAGEM**
O Visa Concierge lhe oferece assessoria para planejar sua viagem 
e realizar todos os procedimentos necessários, desde a compra da 
passagem até a reserva de hotéis, cruzeiros e excursões, além de 
destinos e pacotes exclusivos. Viajar para o lugar que você sempre 
sonhou conhecer nunca foi tão fácil. 

ALÉM DISSO, O VISA CONCIERGE O AJUDARÁ COM: 
· Reservas e con�rmação de voos. 
· Reservas de hotéis. 
· Reservas e locação de automóveis (incluindo de luxo), heli-

cópteros e iates. 
· Transmissão de mensagens urgentes, 24 horas por dia. 
· Assistência com bagagem extraviada. 
· Assistência com entrega de documentos. 
· Ativação dos serviços de assistência médica do CCB Brasil Visa 

Platinum. 
· Reposição urgente de passagens. 

ENTRETENIMENTO E LAZER** 
· Informações e reserva de ingressos em teatros, shows, cine-

ma, museus e outros espetáculos ou atividades culturais. 
· Informações e reservas em jogos e eventos esportivos. 
· Informações e reserva de mesas em restaurantes.
· Informações e reservas para aproveitar a vida noturna. 
· Excursões e visitas a lugares de interesse. 
· Recomendações, horários e reservas de quadras de tênis, 

campos de golfe etc. 
· Recomendações e reservas em academias e clubes esportivos. 
· Informações sobre os esportes especiais que podem ser pra-

ticados na região. 

PRESENTES E COMPRAS**
· Sugestões e ideias para presentes. 
· Envio de arranjos de �ores, balões, cestas e pacotes de pre-

sente. 
· Auxílio na localização de artigos difíceis de encontrar. 
· Informações sobre os melhores lugares para comprar. 
· Assistência com compras pessoais. 
· Serviços especiais para executivos 
· Informações sobre o trânsito. 
· Recomendações e reserva de salas de conferência em hotéis 

ou centros executivos. 
· Recomendação de intérpretes e tradutores. 
· Envio de documentos. 
· Aluguel de equipamentos (computadores, telefones celula-

res etc).
· Informações sobre regras de etiqueta e protocolo. 
· Referências para obter serviços de apoio e segurança. 
· Referências para obter assessoria jurídica. 
· Reservas de automóveis e serviços de transporte com chofer, 

helicópteros etc. 

OFERTAS EXCLUSIVAS**
Você tem direito a ofertas cuidadosamente selecionadas que pro-
porcionam o máximo de satisfação. São diversas opções em gas-
tronomia, entretenimento e viagem. Para conhecer todas elas, visi-
te a seção Ofertas Exclusivas no site www.visa.com. 

Como Solicitar o Concierge
Nos Estados Unidos ou Canadá, ligue gratuitamente para: 
1 800-396-9665 
Chamada a cobrar através de um operador internacional
1 303-967-1098
No Brasil, ligue para: 
São Paulo: 4196-8188 
Outras Localidades: 0800-772-7811
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Visa Luxury Hotel Collection**

Um portfólio com os mais luxuosos e so�sticados hotéis do mun-
do está à sua disposição pelo cartão CCB Brasil Visa Platinum. De 
um pequeno hotel-butique até um grande hotel reconhecido in-
ternacionalmente, formam uma coleção única.

Benefícios Exclusivos**
O Visa Luxury Hotel Collection é o melhor e mais completo progra-
ma de benefícios de hotéis oferecido por um cartão de crédito no 
mundo, em termos de hospedagem. Esse exclusivo conjunto de 
benefícios foi criado para proporcionar aos hóspedes uma experi-
ência inigualável: 
· Garantia das melhores tarifas disponíveis. 
· Upgrade automático de quarto na chegada, quando disponível. 
· Late check-out às 15h, quando disponível. 
· Café da manhã continental. 
· Status de hóspede VIP. 
· Voucher para bebidas e alimentos. 
· Acesso gratuito à Internet no quarto ou serviço de valet, de 

acordo com a disponibilidade do hotel.
· Para aproveitar o programa, o cliente deve realizar as reservas 

com os cartões Visa Platinum pelo site visaluxuryhotelcollec-
tion.com.br. Outra possibilidade é fazer a reserva através do 
Visa Concierge. Para mais informações, termos e condições, 
consulte o site da Visa.

Serviços de Proteção**
Os Serviços de Proteção apresentam mais segurança e tranqui-
lidade na hora de viajar, pois oferecem cobertura para você e 
sua família em qualquer lugar do mundo. Consulte as condi-
ções de uso de cada um dos serviços no site www.visa.com ou 
ligue para a Central de Atendimento Visa.

Seguro para Veículos de Locadora**
Disponível em qualquer lugar do mundo: inclusive no Brasil, co-
bre custos de reparos ou a substituição de um veículo alugado 
em caso de acidente ou roubo enquanto estiver sob a responsa-
bilidade do titular ou portador adicional do cartão.
Para ter direito ao seguro, você deve utilizar seu cartão CCB Brasil 
Visa Platinum para reservar e pagar o valor total do aluguel do veí-
culo e ser incluído como o motorista do automóvel no contrato de 
aluguel. Caso haja outros motoristas, seus nomes também devem 
ser incluídos no contrato para obter o seguro.
Para conhecer todas as condições deste benefício, acesse o site 
www.visa.com ou ligue para a Central de Atendimento Visa. 

Seguro de Emergência Médica Internacional**
Ao pagar as passagens com o cartão CCB Brasil Visa Platinum, você, 
seu cônjuge e seus �lhos menores de 23 anos que sejam seus de-
pendentes econômicos estão cobertos para despesas médicas, na 
eventualidade de doença ou lesão corporal séria durante viagem 
fora de seu país de residência.
As despesas incluídas na cobertura são aquelas que decorrem de 
recomendação médica durante uma viagem coberta: 
· Honorários médicos; 
· Despesas hospitalares e uso de sala de cirurgia; 
· Anestesia (incluindo aplicação), exames e tratamento de raio-x e 

testes de laboratório; 
· Serviços de ambulância, medicamentos e serviços tera-

pêuticos; 
· Tratamento dental resultante de lesões a dentes saudáveis.

Para ter acesso às condições gerais e emitir o seu bilhete de seguro, 
visite: www.visa.com.br/portaldebenefícios 
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Seguro de Morte ou Invalidez Permanente em 
Transporte Público Autorizado
Quando você paga por completo as passagens de uma viagem 
com seu cartão CCB Brasil Visa Platinum, você (titular do cartão), 
seu cônjuge e seus �lhos menores de 23 anos de idade recebem 
uma proteção por morte ou desmembramentos acidentais que 
podem ocorrer quando você está utilizando uma empresa de 
transporte regular em território nacional.
Uma transportadora comum registrada pode ser uma companhia 
aérea, marítima ou terrestre que está completamente registrada 
com as autoridades de transporte em seu próprio país, e deve ter 
rotas publicadas e cronogramas de viagem.

Para ter acesso às condições gerais e emitir o seu bilhete de seguro, 
visite: www.visa.com.br/portaldebene�cios

Serviços de Assistência em Viagem**
Com os Serviços de Assistência em Viagem você viaja com mais 
segurança e economiza tempo e dinheiro, pois tem à disposição: 
· Assistência antes da viagem*. Informações sobre taxas de 

câmbio, requerimentos de visto, localização de caixas auto-
máticos, medidas sanitárias, vacinas necessárias e cuidados 
médicos especiais. 

Proteção de Preço 
Quando você paga por um produto com seu Visa Platinum, você 
recebe uma proteção para o caso de encontrar o mesmo item por 
um preço menor em até 30 dias depois da compra. Neste caso, 
você será compensado pela diferença de preço até o valor listado 
por item e por conta ao ano. Essa Proteção de Preço se aplica a 
produtos comprados em seu país ou fora dele. A compensação 
deve ser requerida em até quatro dias após você ter encontrado o 
mesmo produto por um preço menor.

Para ter acesso aos detalhes da Proteção de Preço, visite: http://
www.visa-platinum.com/br/bene�cios

Proteção de Compra
Quando você paga por um produto com seu Visa Platinum, você 
recebe uma proteção por roubos ou danos acidentais durante os 
primeiros 45 dias depois da data de compra. Sua proteção de com-
pra irá consertá-lo ou compensar o valor do item. Para isso, você 
deverá abrir uma solicitação através do Portal de Benefícios Visa ou 
via Central de Atendimento.
Para ter acesso aos detalhes da Proteção de Compra, visite: http://
www.visa-platinum.com/br/bene�cios

Garantia Estendida Original
Pagando a aquisição de um determinado bem com seu cartão Visa 
Platinum, você tem um Seguro de Garantia Estendida Original que 
dobra, em até 12 (doze) meses, o período de garantia gratuita ofe-
recida por escrito pelo fabricante, de acordo com termos e condi-
ções especí�cos. Caso algo ocorra, você tem até 30 dias para abrir 
uma requisição.
Para ter acesso aos detalhes da Proteção de Garantia Estendida ori-
ginal, visite: http://www.visa-platinum.com/br/bene�cios

Cashback***
Ser cliente Visa não signi�ca apenas ter em mãos uma gama de 
benefícios exclusivos. Além de tudo isso, você ainda é recompen-
sado: parte do que você pagar será revertido em créditos. 

QUANTO MAIS VOCÊ USA O SEU CARTÃO,
MAIS VOCÊ GANHA. 

O CASHBACK*** é o programa de recompensas do cartão CCB Bra-
sil Visa Platinum, no qual todos os pagamentos das suas faturas va-
lem pontos, que podem ser revertidos em créditos nos próximos 
vencimentos.
Você também acumula pontos com os pagamentos dos seus car-
tões adicionais e acompanha sua pontuação pela fatura mensal 
do seu cartão. Para fazer o resgate dos seus pontos, ligue para a 
Central de Atendimento CCB Brasil. 
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Os benefícios especi�cados neste guia poderão sofrer alterações 
sem aviso prévio. Alguns deles não estão automaticamente dispo-
níveis e requerem adesão por parte do titular ou portador adicio-
nal, bem como, em alguns casos, o pagamento de tarifas adicio-
nais. Antes de solicitar qualquer um destes benefícios, consulte os 
valores e as condições vigentes, ligando para a Central de Atendi-
mento Visa ou acessando
www.visa.com/bene�cios.

* Chamada a cobrar por meio de um operador internacional. Para ligações 

feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilida-

de do usuário.

** Veri�que a disponibilidade entrando em contato com a 

 Central de Atendimento Visa.

*** Valores revertidos de acordo com o tipo do cartão.

A Visa não é provedora dos seguros. Estes seguros são oferecidos pela AIG Se-

guros do Brasil S.A. aos portadores dos Cartões Visa. É necessária a emissão do 

bilhete. Existem situações que não estão cobertas pelo seguro. Consulte os ter-

mos e condições dos seguros.

Em cumprimento às determinações legais, todos os clientes que quiserem usu-

fruir os benefícios presentes em seu cartão de crédito terão de emitir o bilhete 

de seguro correspondente ao benefício desejado.

As proteções não se aplicam a itens comprados nos seguintes países: Coreia do 

Norte, Cuba, Irã, Síria e Sudão.

www.br.ccb.com

-
Atendimento ao Cliente
A Central de Atendimento CCB Brasil está à sua disposição 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

(de Seg à Sex, das 9h às 18h, exceto feriados nacionais)

Grande São Paulo: 2066 4305
Demais localidades:  0800 775 7001
SAC:  0800 701 0224
De�ciente auditivo ou de fala: 0800 940 0649
Ouvidoria: 0800 725 2242

    




