
• Central de Atendimento exclusiva.
• Acesso ás Salas Vips Bradesco Cartões Lounge, no Brasil.
• Opção de adesão ao Programa Membership Rewards com 

cobrança de anuidade, mediante autorização da empresa.
• Corporate flex - controle automático por meio de 

parametrizações de limites e tipos de despesas.
• Integração com sistemas de gestão da empresa.
• Equipe dedicada para consultoria e implementação do produto 

em sua empresa.
• Relatórios gerenciais on-line - diversas opções de relatórios 

padronizados e customizáveis.
• Business Savings - site de promoções exclusivas em diversos 

estabelecimentos em todo o Brasil.
• Concierge Gold Corporate - compra e reserva de ingressos, 

locação de automóvel (Brasil e exterior).
• Central de Atendimento exclusiva, disponível 24 horas por dia,   

7 dias por semana.

DiferenciaisCaracterísticas

.

Benefícios

• Assistências em Viagens com tratado de 
schengen, com cobertura de € 30 mil na 
Europa e US$ 10 mil nos demais países 
(exterior).

• Seguros de Acidentes Pessoais em Viagens, 
com cobertura de até US$ 350 mil ( Brasil e 
exterior ).

• Seguro Automático de Bagagem em 
Viagem, com cobertura até R$ 12.250           
( Brasil e exterior ).

• Seguro de aluguel de Automóvel com 
cobertura de até US$ 50 mil ( exterior).

• Assistência odontológica e farmacêutica      
( exterior).

• Traslado médico, regresso sanitário, 
traslado de corpo. 

• Assistência Empresarial - serviços de 
encanador, eletricista, chaveiro, vidraceiro, 
segurança e vigilância e help line.

• Publico Alvo - Médias e Grandes Empresas.
• Utilização no Brasil e no exterior. 
• 8 opções de datas de Vencimento: 1, 4, 12, 14, 

16, 20, 24 e 26.
• Possui função saque, que deve ser habilitada 

mediante autorização da empresa.
• Faturas centralizadas e individuais.
• Até 40 dias para pagamento.
• Formas de Pagamento - Boleto bancário.
• Permite o débito direto para empresas com 

pagamento descentralizado.
• Integração com os sistemas contábeis da 

empresa.
• Proteção total contra perda ou roubo do cartão.
• Boleto on-line.


