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Identificação e Utilização 
 

O que é? 

O Montepio disponibiliza-lhe cartões de crédito Business para o ajudar a gerir as situações do dia a dia da sua 

empresa, como despesas de representação, financiamento a curto prazo, ou mesmo usufruir das vantagens que 

o seu cartão Business lhe garante. 

 

A oferta BUSINESS é composta pelo Business Trade e pelo Business Gold, ambos, cartões de crédito 

internacional para uso em transacções electrónicas e manuais, na rede VISA, em Portugal e no estrangeiro, e 

também na rede Multibanco, em Portugal. 

 

Para além das normais vantagens de um cartão de crédito VISA pode transferir valores para a sua conta 

Depósitos à Ordem e com uma taxa de juro muito competitiva. 

 

Onde e como pode utilizar? 

 Nos estabelecimentos comerciais aderentes à rede VISA.  

 

 Nos caixas automáticos da rede VISA, em Portugal (rede Multibanco) e no estrangeiro, onde poderá 

efectuar levantamentos em dinheiro (Cash Advance). Neste caso deverá digitar o PIN (código secreto) que 

lhe foi atribuído. 

 

 Nos Balcões do Montepio e nos Balcões dos Bancos aderentes à rede VISA, em Portugal e no estrangeiro, 

onde também poderá efectuar levantamentos em numerário (Cash Advance), bastando apresentar o seu 

Cartão e um documento de identificação. 

 

Informações Úteis 
 
 

Por questões de segurança, os levantamentos em numerário estão sujeitos a um limite de utilização 

máxima em Portugal e no estrangeiro. 

 
O levantamento em numerário (Cash Advance), tanto em ATM, como aos Balcões dos Bancos aderentes à 

VISA INTERNACIONAL, está sujeito às taxas indicadas no capítulo Custos. 
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O pagamento de compras efectuadas com o seu Cartão na zona Euro não tem qualquer custo, com 

excepção do pagamento nos postos de abastecimento de combustível que está sujeito a uma taxa 

suplementar de 0,50 €.  

 
Os pagamentos com cartões em Euros dentro da zona SEPA (Single Euro Payments Area / Área única de 

Pagamentos em Euros) serão efectuados nas mesmas condições e com os mesmos direitos e obrigações 

que um pagamento em Portugal, não existindo assim qualquer diferenciação entre pagamentos nacionais e 

transfronteiriços dentro da zona SEPA. 

 

Fora da zona SEPA, nas utilizações em países com moeda diferente do Euro, será aplicada a taxa de 

câmbio em cada momento praticada pela VISA Internacional. As transacções efectuadas serão debitadas 

na conta-cartão em Euros, sendo sempre indicado no extracto de conta o seu montante em moeda 

estrangeira e o seu contravalor em Euros. 

 

Seguros Associados 
 

Cartões Business, Business Trade e Business Gold 

 

 Utilização Indevida do Cartão em Caso de Extravio, Perda, Furto ou Roubo 

o Cobertura ao Titular do Cartão; 

o Pagamento de uma indemnização em caso de utilização indevida do Cartão, na aquisição de 

bens ou serviços e levantamento de dinheiro, por pessoa não Titular do mesmo, em 

consequência de extravio, perda, furto ou roubo dentro de um período de 48 horas antes e 48 

horas depois da comunicação feita pelo Titular, ao Montepio ou à Unicre. 

 

 Assistência Técnica às instalações da Empresa 

o Cobertura ao Titular do Cartão; 

o Oferta de 2 horas de mão-de-obra a cargo da Seguradora 

o Em caso de sinistro nas instalações da Empresa: 

 Envio de profissionais ao domicílio; 

 Assessoria jurídica em caso de roubo; 

 

 Seguro de Protecção ao telemóvel/PDA e Computador Portátil 

o Cobertura válida para o titular do cartão, em Território Nacional (Portugal Continental e Ilhas) e 

durante o período de validade do cartão. 

o  Cobertura aos bens identificados e registados como propriedade da empresa ou do titular do 

cartão no caso da atividade liberal. 

o Garantia dos prejuízos por danos materiais, diretos, súbitos e imprevistos, verificados nos 

bens seguros em razão de furto ou roubo, quebra ou avaria. 

o Limite de indemnização de 1.000€ por anuidade de cartão, com sublimite de 500€ para 

telemóvel ou PDA, e de 1.000€ para Computador Portátil. 

o O seguro não garante: 

 Danos existentes à data de início da cobertura; 
 Desgaste ou uso normal, incluindo riscos, amolgadelas e outros danos de natureza 

estética; 
 Atos dolosos do proprietário do equipamento ou do titular do cartão; 
 Perdas ou danos pelos quais os fabricantes ou fornecedores sejam legal ou 

contratualmente responsáveis; 
 Confiscação, requisição ou outros danos decorrentes de ordem de governo ou de 

autoridade competente; 
 Riscos sociais e políticos, tais como guerra, revolução, terrorismo, motins, greves ou 

vandalismo; 
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 Furto ou roubo de bens seguros quando deixados dentro de viaturas sem ocupantes; 
 Danos com origem em vírus informáticos, software ou redes informáticas, internet, 

extranet e similares, 
 Fenómenos sísmicos. 

o Franquia por sinistro no valor de 10% dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo de 25€ e no 
máximo de 100€. 

 

Em caso de sinistro:  

Nos 8 dias após a ocorrência deverá avisar a Lusitania, via balcão Montepio ou por correio eletrónico para 
engenharias@lusitania.pt, informando: 

o O bem danificado através de cópia da fatura de aquisição 
o O número do cartão Business e o seu titular 
o O tipo de ocorrência, danos sobrevindos e valor dos prejuízos; 
o Relatório técnico de avaria, orçamento de reparação e outros documentos relevantes 
o Cópia da participação às autoridades em caso de furto ou roubo. 

 

 Assistência Informática nas instalações da Empresa 

o Cobertura ao Titular do Cartão 

 
 Assistência em Viagem ao Veículo 

Qualquer ocorrência que constitua eventual sinistro deverá, de imediato, ser comunicada a: 

Serviço de Assistência, Tel: +351 213 848 066. 

o Cobertura extensível ao cônjuge ou equiparado e filhos menores de 24 anos quando viagem 

acompanhados do Titular de Cartão; 

o Válido em todo o Mundo, para veículos registados em nome do Titular, há pelo menos 60 dias, 

nas categorias de ligeiro e misto. 

o Na impossibilidade de prosseguimento da viagem, o Serviço de Assistência transportará o 

veículo e os seus ocupantes para o domicílio ou, em alternativa, para o destino, desde que a 

distância a percorrer não seja superior. 

o Despesas de reboque, por avaria ou acidente: 165 € 

o Na imobilização do veículo por avaria ou acidente, garantia de despesas de hotel (62,50 € por 

pessoa, máximo de 125 €); 

o Veículo de aluguer, em caso de avaria ou acidente: 250 €/sinistro; 

o Transporte ou repatriamento das Pessoas Seguras, ilimitado; 

o Transporte ou repatriamento do veículo em consequência de avaria, ou roubo, ilimitado 

 

 Acidentes Pessoais em Viagem 

o Cobertura extensível ao cônjuge e filhos menores de 24 anos, quando em viagem 

acompanhados do Titular; Limite de idades das Pessoas Seguras: 75 anos. 

o Válido em todo o Mundo. 

o Morte ou invalidez permanente por acidente: 50.000 €/sinistro/ano. 

 

 Assistência Jurídica no Estrangeiro 

o Cobertura para o Titular do Cartão; 

o Válido para todo o Mundo, excepto Portugal, em caso de acidente ocorrido, desde que o 

veículo seja propriedade do Titular; 

o Defesa Penal; 

o Reclamação de danos; 

o Avanço de cauções penais, com um limite máximo de 6.250 €. 

 

 

 

mailto:engenharias@lusitania.pt
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 Bagagem – Exclusivo Business Gold 

o Cobertura para o Titular do Cartão; 

o Válido em todo o Mundo. 

o A indemnização, sem prejuízo do limite do capital seguro, tem como sub-limite: 

 Por objeto ou volume, a quantia de 350,00 €;  
 Por mala, saco ou outros volumes, a quantia de 100,00 €. 

 

Os seguros acima identificados têm efeito na data de emissão ou renovação do cartão, terminando na data 

indicada de validade ou na data de cancelamento do Cartão a que estão associados. 

 
 

Telefones Úteis 
 

Em caso de perda, extravio, furto ou roubo do seu Cartão contacte de imediato, por telefone, um dos 

seguintes serviços: 

 Em Portugal 

Montepio – Phone 24 – 707 20 20 24 

SIBS – 808 201 251 ou 218 409 042 

 No Estrangeiro: 

Montepio – Phone 24 – 351 217 241 624 (da rede fixa ou móvel) 

VISA GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE (VGCAS) – Centro do E.U.ª - Tel.: 1 410 

5813836 – Fax: 1 410 581 9994 

Este Centro está disponível 24 horas/dia, todos os dias do ano, e é multilíngue. 

Deverá fornecer os seguintes elementos: 

- Número do Cartão e data de validade; 

- Identificação do Titular e/ou Utilizador; 

- Data da última utilização; 

- Data e hora aproximada da perda, bem como o local provável. 

 

Em caso de roubo ou furto do Cartão deve participá-lo às autoridades policiais da zona onde ocorreu. A 

participação telefónica deve ser confirmada, por escrito, em qualquer Balcão do Montepio, no prazo de 48 

horas. 

 

Em caso de sinistro 

Serviço de Assistência: Tel.: 808 500 205 

Lusitânia: Tel: 213 918 686 – Fax: 213 973 249 

           engenharias@lusitania.pt 

No estrangeiro: Tel 00351 213 848 066 

 

Em caso de emergência 

Nas deslocações ao estrangeiro e em caso de emergência por perda roubo ou furto do seu Cartão pode 

usufruir dos Serviços proporcionados pelo VISA GLOBAL ASISTANCE SERVICE (VGCAS) e solicitar um 

cartão de emergência ou um levantamento de numerário de emergência (sujeito a custos). 

VGCAS – Centro do E.U.A. – Tel: 1 410 5813836 – Fax: 1 410 581 9994. 

 

Cuidados a ter com o seu Cartão 
 

 Assine o seu Cartão logo que o receba; 

 Comprove periodicamente que tem o seu Cartão em seu poder; 
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 Não revele a ninguém o seu código secreto; 

 Não anote o seu código. Memorize-o; 

 Não empreste o seu Cartão; 

 Inutilize sempre o seu Cartão caducado, antes de o deitar para o lixo; 

 Nunca perca o seu Cartão de vista. Quando fizer compras, exija ao comerciante que efectue as 

transacções à sua frente; 

 Não assine facturas em branco; 

 Guarde todas as cópias das facturas e compare-as cuidadosamente com as operações reflectidas no 

seu extracto de conta; 

 Avise o Montepio, caso não tenha recebido o seu Cartão na data prevista. 


