
Cartão 
BLACK

-

-

Masterseguro de Automóveis

Conhecido como MasterRental, este seguro se aplica 
quando você aluga um carro usando seu cartão. Você re

-

ceberá cobertura global por danos causados por colisão, 
roubo e/ou incêndio acidental.

Masterassist Black Seguro médico em viagens

Caso você tenha uma emergência médica durante a 
viagem, a MasterCard® proporciona assistência e coor

-

denação para ajudar a resolver quaisquer problemas com 
este completo seguro de viagem.

Organização e Planejamento de Viagens

Garantir uma viagem sem estresse é o objetivo dos agen

-

tes do MasterCard® Concierge. Eles são habilitados para 
auxiliar a recuperação de bagagem extraviada, organizar 
transportes (por exemplo, reserva de limusine e helicópte

-

ro), fretamento de iates e aviões particulares, localização e 
aluguel de propriedades (curto prazo). Tudo desenvolvido 
para que você e sua família aproveitem a viagem.

Proteção de Compra

sua maioria, as compras que faz com o seu cartão poderão 
estar protegidas em caso de perda decorrente de Roubo 
ou Dano acidental.

Boingo Wi-Fi
A Boingo Wi-Fi, oferece aos clientes MasterCard®, acesso 

gratuito e ilimitado em mais de 1 milhão de pontos de aces

-

so ao redor do mundo, com uma velocidade de banda lar

-

ga até 4 vezes maior do que a média global.

Mastercard Airport Experiences Fornecido por LoungeKey

Acesso a centenas de salas Vip no Brasil e no mundo em 
suas viagens de negócios ou lazer pelo programa interna

-

cional LoungeKey, para mais informações acessar o site 
https://airport.mastercard.com ou através do aplicativo 
Mastercard Airport Experiences.

O MasterCard Global Service™ oferece, no mundo in

-

teiro, assistência 24 horas para Comunicação de Cartões 
Perdidos e Roubados, Substituição Emergencial de Cartão 
e Adiantamento Emergencial de Dinheiro.

Para obter informações adicionais ou obter o número do 

acima, ligue 0800-891-3294 ou 1-636-722-8881 (Português).

MasterCard Global Service™ 

Garantia Estendida Original
Os portadores do Cartão de Crédito Banpará Master-

compras com a cobertura de uma Garantia Estendida.

Sala Vip Guarulhos
Os clientes MasterCard® Black™ Banpará que forem em-

barcar nos voos internacionais do Aeroporto de Guarulhos 
possuem acesso ilimitado à Sala VIP Lounge, no terminal 3 
do aeroporto.

Cancelamento de Viagem

sabendo que as despesas de acomodações pagas ante-
cipadamente estarão cobertas com o seu cartão Master-
Card® Black™ Banpará.

Mastercard® Priceless Cities

experiências privadas e de bilhetes para os eventos mais 
cobiçados do mundo. Permita que Priceless Cities o inspi-
re para além do habitual e explore as possibilidades que o 
aguardam nas maiores cidades do mundo.

Restaurantes: compre 1, leve 2
Nos melhores restaurantes, cadastrados no MasterCard® 

Surpreenda pedem o prato principal e ganham o do acom-
panhante.

Segurança
Chip - Para o Banpará, a sua segurança está em primei-

ro lugar. Por isso, o seu Banpará MasterCard® Black™ está 
equipado com um chip, que garante ainda mais proteção 
às suas transações.

Para mais informações, acesse o site www.banpara.b.br.

Banpará Sempre

Suas compras com o Cartão de Crédito Banpará Master-
Card® Black™ equivalem a pontos que podem ser trocados 
por produtos e serviços exclusivos. Para adesão/informa-
ções, acesse o site www.banpara.b.br

+

Viagem: Com o Portal de Viagem você pode trocar seus 
pontos por passagens e hospedagem para diversos destinos 
ou transferir seus pontos acumulados para programas de mi-
lhagem, como: Multiplus*, Tudo Azul*, Smiles*.

Lojas parceiras: Seus pontos podem garantir descontos 
em produtos de diversas marcas e lojas.

Troca por Dinheiro: Seus pontos podem ser transferidos 
para o programa In Mais onde você pode trocar seus pon-
tos por dinheiro.

*A transferência de pontos para os programas terão que ser feitos 
via central de atendimento dos cartões de crédito Banpará Mas-
tercard®

Exclusive


