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GUIA DO CARTÃO DE CRÉDITO CLASSIC 

 
 

Índice 
 

Identificação e Utilização 
Serviços VISA Internacional 
Informações Úteis 
Seguros CLASSIC 
Serviços Associados 
Custos 
Anexo 

 
 

O Cartão Classic 
 

O Cartão CLASSIC é o seu Cartão 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. 

Reconhecido em milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo, o Cartão CLASSIC proporciona-lhe Crédito 

imediato no pagamento das suas despesas quotidianas ou relacionadas com as suas viagens. 

Mensalmente, o Montepio envia-lhe um extracto de conta discriminado. O pagamento das suas despesas acumuladas será 

apenas efectuado 20 dias após o envio do seu extracto de conta. Assim, independentemente da opção de pagamento do 

montante em dívida que escolher, beneficia de crédito gratuito num período mínimo de 20 dias, que poderá ir até 50 dias. 

 

  

Formas de Utilização 
 

A introdução de Chip nos Cartões de Crédito altera a sua forma de utilização, passando a mesma a ser bastante mais 

segura. Deste modo deverá utilizar o seu PIN (Código Secreto) para validar as operações. O PIN substitui a assinatura da 

factura de compra. Os pagamentos podem ser efectuados da seguinte forma: 

 Apresente o seu Cartão devidamente assinado e em bom estado de conservação; 

 Confira e confirme o valor da transacção que consta no terminal de pagamento, marque o PIN (código secreto) e volte 

a confirmar; 

 Identifique-se quando tal lhe for solicitado; 

 Guarde o seu Cartão CLASSIC, bem como a cópia da factura. 

 Muito importante: por razões de segurança nunca perca de vista o seu Cartão e memorize o seu código PIN; 

 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; 

 Nos caixas automáticos da rede VISA em Portugal ou no caixa automático Chave 24 poderá efectuar consultas de 
movimentos e saldos e pagamentos de serviços. Neste caso deverá digitar o PIN (código secreto) que lhe foi 
atribuído.  

 Efectuar Pagamentos de Baixo Valor como portagens e telefonemas, bastando neste caso apresentar o Cartão 
devidamente válido.  

 
Por questões de segurança, os levantamentos em numerário estão sujeitos a um limite de utilização máxima em Portugal e 
no estrangeiro. 

 O limite máximo diário em ATM, Balcões do Montepio e Balcões dos Bancos aderentes à rede VISA é de 400 €, em 

Portugal e 1.000€ no estrangeiro, com o máximo de 6 operações por dia. O levantamento em numerário (Cash 
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Advance), tanto em ATM, como aos Balcões dos Bancos aderentes à VISA INTERNACIONAL, está sujeito às taxas 

indicadas no capítulo Custos.  

 O pagamento de compras efectuadas com o seu Cartão, em Euros na zona SEPA, não tem qualquer custo, com 

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

indicado no Anexo – Custos.  

 Na zona SEPA mas em moedas diferentes de Euro, e fora da zona SEPA, o pagamento das compras e 

Levantamentos está sujeito a uma comissão de serviço, indicada no Anexo – Custos, sobre o montante da operação.  

 

 

Modalidades de Pagamento 
 

As despesas efectuadas com o Cartão CLASSIC são liquidadas mensalmente, total ou parcialmente, após o envio do 

extracto de conta discriminativo e por débito na conta à ordem. O valor a debitar, 20 dias após a emissão do extracto de 

conta, depende das instruções que o cliente tenha dado: 

 Pagamento mensal da totalidade do Saldo em Dívida; 

 Pagamento mensal de parte do Saldo em Dívida: o valor do pagamento será uma percentagem, entre 15% e 95% - 

em múltiplos de 5 -, do capital em dívida(1), previamente escolhida pelo 1º Titular, e acrescido das taxas e comissões, 

caso existam, bem como dos juros e impostos; 

 Pagamento mensal de uma quantia fixa: o valor a pagar, acordado entre o 1º Titular e o Montepio, não poderá ser 

inferior a 15% do limite de crédito. Este montante incluirá as taxas e comissões, caso existam, bem como os juros e 

impostos, sendo o restante abatido ao capital. 

 

No pagamento mensal de parte do Saldo em Dívida, a percentagem a pagar mensalmente não pode ser inferior ao valor 

mínimo obrigatório a pagar. O mínimo obrigatório a pagar será calculado mensalmente de acordo com a seguinte fórmula: 

Mínimo obrigatório a pagar = (capital em dívida (1) x 15%) + Excesso de limite de crédito + taxas, comissões, juros e 

impostos não pagos + taxas, comissões, juros e impostos do mês + despesas de gestão financeira (2). 

 

(1) Capital em dívida = Saldo em dívida – excesso de limite de crédito – taxas, comissões, juros e impostos não pagos – taxas, comissões, 

juros e impostos do mês – despesas de gestão financeira (2) 

(2) Por despesas de gestão financeira entendem-se os valores respeitantes a: 

- Anuidades e taxas de substituição; 

- inibição de utilização de um Cartão; 

- comprovativos de transacções efectuadas; 

- os pedidos de 2ª vias de extractos. 

 

Encargos fiscais, bem como montantes em dívida de valor igual ou inferior a € 25,00 ou que excedam o limite de crédito, 

são sempre pagos na totalidade. 

 

 

Formas de Pagamento 
 

Na data limite de pagamento escolhida pelo Cliente (dia 7,15,22 ou 29 de cada mês) será automaticamente debitado o 

valor em dívida de acordo com a modalidade escolhida. 

 

Caso pretenda efectuar pagamentos cujos montantes sejam diferentes (superiores ou inferiores) dos constantes na ordem 

de débito indicada no extracto, poderá, quando o entender, efectuar um pagamento adicional para Crédito da respectiva 

conta-Cartão. Esta autorização deverá ser concedida através das seguintes modalidades: Net 24, Multibanco (estes, na 

opção Pagamento de Serviços); Phone 24; ou, ainda, através de qualquer balcão; 
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Os pagamentos adicionais são imputados em primeiro lugar ao pagamento do mínimo obrigatório, sendo o restante 

abatido ao capital em dívida. Se o montante do pagamento adicional for maior ou igual ao pagamento mínimo obrigatório, a 

ordem de débito não será accionada na data limite de pagamento. Se, pelo contrário, o pagamento adicional for inferior ao 

mínimo obrigatório a pagar, a ordem de débito será accionada pelo diferença face ao valor mínimo obrigatório a pagar. 

 
 

Regras de Segurança 
 

O que fazer em caso de perda, extravio, furto ou roubo do seu Cartão? 

 

Para que seja inibida a utilização do seu Cartão, em caso de perda, extravio, furto ou roubo, deverá contactar 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): 

 SIBS– 351 218 409 042 

 VISA GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE (VGCAS),– Centro do E.U.A. – Tel.: 1 410 581 3836 – 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. 

 
O seu Cartão é indispensável para pagar as suas contas, levantar dinheiro…. 

… sabe cuidar dele? 

 Assine o seu Cartão logo que o receba; 

 Comprove periodicamente que tem o Cartão em seu poder; 

 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 
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Serviços VISA Internacional 
 

Por ser Titular e/ou Utilizador de um Cartão CLASSIC tem direito, nas suas deslocações ao estrangeiro, aos serviços 

proporcionados pelo VISA GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE (VGCAS) e pelo VISA LODGING SERVICE 

(VLS). 

 
Serviços proporcionados pelo VGCAS 
 

 Substituição de emergência do seu Cartão CLASSIC 

(Emergency Card Replacement Service) 
Em caso de perda ou roubo do seu Cartão CLASSIC no estrangeiro, poderá solicitar a sua substituição, contactando 
a VISA GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE (VGCAS). 
A sua entrega, em local a indicar pela VGCAS, ocorrerá no período máximo de 48 horas. 
Este serviço é pago, conforme indicado no capítulo Custos. 

 

 Levantamento de Numerário 

(Emergency Cash Service) 
Em caso de perda ou roubo do seu Cartão CLASSIC, o VGCAS permite-lhe levantar numerário até um determinado 
montante. 
O pedido deverá ser feito para o VGCAS, que indicará quais os procedimentos a seguir e o local onde poderá 
efectuar o levantamento de emergência. 
O preçário de cada levantamento de emergência está indicado no capítulo Custos. 

 

 Envio de Mensagens Urgentes 

(Emergency Message Service) 
Este serviço permite-lhe enviar gratuitamente, em caso de perda ou roubo do Cartão, uma breve mensagem ao 
Montepio. 

 
 Informações Genéricas 

Poderá obter informações sobre: 

 Nomes e moradas de Instituições Financeiras onde é possível efetuar levantamentos em numerário; 

 Localização de Embaixadas e Consulados; 

 Informações várias, na língua à sua escolha, sobre o país onde se encontra (ex: feriados, moeda local, limitações 
cambiais, informações bancárias, etc.); 

 Nomes e moradas de estabelecimentos hoteleiros aderentes à VLS. 
Este serviço é pago, conforme está indicado no capítulo Custos. 

 
Serviços proporcionados pelo VLS 

 
O VISA Lodging Service, ao qual estão associados vários hotéis em todo o mundo, proporciona-lhe os seguintes serviços: 
 

 Serviço de Reservas sem Depósito de Garantia 

(VISA Reservation Service) 
Poderá efectuar reservas directamente para o hotel onde se pretende alojar, fornecendo os seguintes dados: 

 Número do Cartão CLASSIC e validade; 

 Nome, tal como figura no Cartão CLASSIC; 

 Data prevista da chegada e duração da estadia; 

 Outros elementos solicitados pelo hotel. 
O hotel indicará, seguidamente, a morada, a diária da estadia, número de confirmação da reserva e a data e hora 
até à qual poderá proceder ao cancelamento da mesma. 

 
Caso deseje cancelar a reserva, desde que o faça durante o período de tempo indicado pelo hotel não suportará qualquer 
custo. Se o fizer após esse período, terá de efectuar o pagamento de uma diária, procedendo o hotel à emissão de uma 
factura VISA que posteriormente lhe será debitada. 

 
 Serviço de Reservas com Depósito de Garantia 

(VISA Reservation Service) 
Este serviço é idêntico ao anterior, pelo que os procedimentos serão os mesmos. O montante do depósito de garantia 
de reserva do hotel, a indicar por este, será debitado através do Cartão CLASSIC. 

 
Caso deseje cancelar a reserva, desde que o faça durante o período de tempo indicado pelo hotel, será reembolsado do 
depósito de garantia, através de crédito na sua Conta-Cartão. 
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Se o cancelamento for feito posteriormente, poderá perder parte ou a totalidade do depósito de garantia, em função da 
política de reservas do hotel. 
 
 

 VISA Check Out Service 

Este serviço assegura-lhe uma saída menos morosa do hotel onde está alojado. Peça no hotel um impresso 
designado “VISA Priority Check Out Agreement”, preencha-o, assine-o e entregue-o antes do dia da saída. 

 

 Levantamento de Numerário 

(Cash Disbursement Service) 
Permite-lhe proceder ao levantamento de numerário, até determinado montante, em hotéis classificados de “Qualified 
Check Guarantee Merchant Location”, mediante apresentação do seu Cartão e assinatura da factura VISA (a 
localização dos hotéis classificados pode ser solicitada à VGCAS). 

 

 
 

Seguros 
 

Ao receber o seu Cartão CLASSIC, passa imediatamente a beneficiar de um pacote completo de seguros nos seguintes 

domínios: 

 Acidentes Pessoais em Viagem  

 Assistência Jurídica no Estrangeiro  

 Assistência em Viagem ao Veículo  

 Responsabilidade Civil Familiar  

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

 
A indicação dos riscos cobertos pelas diversas Seguradoras não dispensa a leitura das Condições Gerais, Especiais e 

Particulares de cada uma das apólices. 

 

 Acidentes Pessoais em Viagem 

(Quando o título de transporte tenha sido comprado com o cartão CLASSIC) 

 

Pessoas Seguras: Titular do cartão quando em viagem. Esta cobertura é extensível ao cônjuge ou equiparado e 

filhos menores de 24 anos, quando em viagem acompanhados do Titular. 

Limite de idade das Pessoas Seguras: até aos 75 anos 

 

Validade: em todo o Mundo, exceto onde se diga o contrário. 

 

Cobertura e Limites de Indemnização: 

 Morte ou invalidez permanente por acidente  50.000 € 

 

Todos os capitais são para o conjunto das Pessoas Seguras 

 

Principais Exclusões: 

 Acidentes devidos à ação da(s) Pessoa(s) Segura(s) originados por alcoolismo e uso de estupefacientes fora da 

prescrição médica; 

 Acidentes resultantes de crimes e outros atos intencionais da(s) Pessoa(s) Segura(s), bem como o suicídio;  

 Acidentes resultantes de atividade profissional da(s) Pessoa(s) Segura(s) que envolva perigosidade específica, 

superior à do comum dos viajantes; 

 Prática profissional de desportos, ou ainda, para amadores, as provas desportivas integradas em campeonatos e 

respetivos treinos; 
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 Prática de caça de animais ferozes, desportos de inverno, boxe, karaté e outras artes marciais, pára-quedismo, 

tauromaquia e outros desportos análogos na sua perigosidade; 

 Hérnias de qualquer tipo; 

 Utilização de veículos motorizados de duas rodas; 

 Cataclismos da natureza, atos de guerra, terrorismo, perturbações da ordem pública e utilização de materiais 

radioativos. 

 

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

Seguross, SA Tel.: 213 918 686 – Fax: 213 973 249. 

 

 

Assistência Jurídica no Estrangeiro 

 

Pessoas Seguras: Titular do Cartão CLASSIC; 

 

Validade: Em caso de acidente ocorrido, desde que o veículo seja propriedade do Titular. Válido em todo o Mundo, 

exceto em Portugal. 

 

Coberturas e Limites de Indemnização: 

 Defesa penal: Ilimitado 

 

 Reclamação de danos: Ilimitado 

 

 Avanço de cauções penais: 6.250 €. 

 

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

Tel.: +351 213 848 066. 

 

Assistência em Viagem ao Veículo 

 

Pessoas Seguras: Titular do Cartão de Crédito CLASSIC, cônjuge e filhos menores de 24 anos; 

 

Validade: Em todo o Mundo. Veículos registados em nome to Titular há pelo menos 60 dias, da categoria ligeiro, 

misto e motociclos com mais de 125 cc. 

 

Coberturas e Limites de Indemnização: No caso de impossibilidade de prosseguimento da viagem, o Serviço de 

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

distância a percorrer não seja superior. 

 

 Despesas de reboque do veículo em consequência de avaria ou acidente: 165 € 

 

 Garantia às Pessoas Seguras por imobilização do veículo, em consequência de avaria ou acidente: 

       Hotel por Pessoa Segura (por dia 62,50 €): 125 € 

       Veículo de aluguer: 250 € 

       Transporte ou repatriamento: Ilimitado 
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 Garantias às Pessoas Seguras em caso de roubo do veículo: 

              Transporte ou repatriamento: Ilimitado 

              Veículo de aluguer: 250 € 

 

 Transporte ou repatriamento do veículo em consequência de avaria ou roubo e gastos de recolha: 

                Transporte ou repatriamento: Ilimitado 

                Recolhas: 175 € 

 

 Despesas de Transporte a fim de recuperar o veículo seguro: Ilimitado 

 

 Envio de motorista profissional: Ilimitado 

 

 Envio de peças de substituição: Ilimitado 

 

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

Tel.: 808 500 205 (Portugal) e +351 213 848 066 (estrangeiro). 

 

Responsabilidade Civil Familiar 

 

Pessoas Seguras: Titular do Cartão, cônjuge, filhos, parentes ou afins em linha direta (até ao 2º grau da linha 

colateral) que com ele coabitem. Empregados domésticos enquanto ao serviço do Titular do Cartão. Animais 

domésticos pertencentes ao Titular do Cartão e que existam na sua residência habitual. 

 

Validade: Europa (excluindo Portugal), Bacia do Mediterrâneo e Continente Americano (ocorridos nos 30 dias 

subsequentes à utilização do Cartão)  

 

Coberturas e Limites de Indemnização: Pagamento de indemnizações emergentes de responsabilidade civil 

extracontratual, que, nos termos da legislação em vigor, possam ser exigidas aos Segurados, por danos patrimoniais e 

não patrimoniais direta e exclusivamente decorrentes de lesões corporais e materiais involuntária, fortuita e 

inesperadamente causados a terceiros, em consequência de actos cometidos no decurso da sua vida familiar. 

 

 Danos corporais e/ou materiais: 25.000 €. 

 

Principais exclusões: 

 Ao abrigo de responsabilidade profissional, contratual, automóvel, aéreo e marítimo, da posse ou uso pelo 

Segurado, de propriedade urbanas, de veículos, aeronaves, embarcações ou outros meios de locomoção ou de 

transporte terrestre, aéreo e aquático, equipados ou não com motor, bem como pelos objetos por eles 

transportados. Responsabilidade Civil para a qual exista a obrigatoriedade legal de efetuar seguro; 

 Decorrentes de atos ou omissões dolosos, causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida, 

bem como ao cônjuge ou equiparado, ascendentes, descendentes ou pessoas que com eles coabitem ou vivam a 

seu cargo;  

 Causados aos sócios, gerentes, empregados, assalariados ou mandatários da Pessoa Segura, quando ao serviço 

destes;  

 Danos consequenciais indiretos, como sejam lucros cessantes e ou perdas económicas e financeiras de quaisquer 

natureza; 
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 Danos causados a bens e valores que estejam confiados ao Segurado, ou a qualquer pessoa cuja responsabilidade 

esteja garantida por esta apólice, para guarda, utilização, trabalho ou qualquer outro fim; 

 Danos decorrentes da prática de caça, desportos denominados radicais, desportos de inverno, boxe, karaté e 

outras artes marciais, pára-quedismo, tauromaquia e outros desportos análogos na sua perigosidade;  

 Danos causados por animais domésticos durante a participação em competições, concursos e exposições, por 

qualquer doença contagiosa de que os animais sejam portadores, por cães quando empregues na caça, deteção de 

corpos e estupefacientes, por cães das seguintes raças (puras ou cruzadas): Pastor Alemão, Lobo da Alsácia, Serra 

da Estrela, Doberman e outras raças consideradas potencialmente perigosas, resultantes da violação da lei, 

regulamentos e disposições camarárias quanto à posse de animais domésticos nomeadamente na sua condução 

pela via pública. 

 

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

Seguros, SA Tel.: 213 918 686, Fax: 213 973 249. 

 

Proteção ao Cartão em Caso de Extravio, Perda, Furto ou Roubo 

 

Pessoas Seguras: Titular do Cartão; 

 

Validade: Em todo o Mundo; 

 

Coberturas e Limites de Indemnização: 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, do extravio, perda ou furto do Cartão. 

 

 Pagamento de indemnização até ao limite de crédito do cartão, com um máximo de 3.750 €. 

 

Esta cobertura não é aplicável sempre que se mostre que o Titular agiu de má fé ou negligência grave, pressupondo-

se a sua existência, sempre que a utilização indevida tenha sido feita com recurso à utilização do PIN.  

 

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

Montepio – Phone 24 Tel.: 707 20 20 24. Se for do estrangeiro, Tel.: (351) 217 241 624 (da rede fixa ou móvel) ou à 

Unicre Tel.: (351) 213 159 856 - Fax: (351) 213 154 612.  

 

Esta comunicação deverá ser confirmada, até 48 horas depois, em qualquer Balcão do Montepio 

 

 

Serviços Associados 
 

O Montepio, em colaboração com prestigiadas empresas de diversos sectores, proporciona-lhe um conjunto de serviços, 

em condições extremamente vantajosas. 

 

Saúde 

 

Centro Clínico de Aveiro 

Por ser Titular do Cartão CLASSIC, o Centro Clínico de Aveiro proporciona-lhe os seguintes descontos: 
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 10% de desconto em: 

 Consulta de Especialidade; 

 Pequena cirurgia; 

 Quota de associado em transferência anual. 

 

 20% de desconto em: 

 Consulta de Clínica; 

 Enfermagem; 

 Fisioterapia. 

 

Os descontos incidem sobre as tabelas da referida clínica e não são cumulativos com qualquer outro benefício resultante 

de um subsistema de saúde e são efectivos mediante identificação resultante de um sistema de saúde e são efectivos 

mediante identificação da condição do utente. 

R. de Ovar, nº 53 – Urb. Vila Jovem – 3810-145 Aveiro 

Tel.: 234 385 075 – Fax: 234 385 076 

 

Grupóptico 

Por ser Titular do Cartão CLASSIC, o Grupóptico, com lojas no Porto, Ermesinde, Paredes, Vila do Conde, Póvia do 

Varzim e eleirós, proporciona-lhe os seguintes benefícios: 

 

 Grátis: 

 Consultas de Optometria, de Contactologia e Audiometria; 

 Kit inicial de produtos de conservação, manutenção e esterilização de lentes de contacto; 

 Substituição e assistência, em caso de defeitos de fabrico, até 1 ano; 

 Estacionamento nas instalações das lojas da Boavista e celeiros, ou 2 horas nas restantes localidades, a 

descontar nas compras. 

 Descontos: 

 50% na substituição e assistência, até 1 ano, em caso de outros defeitos que não os de fabrico; 

 10% em armações e lentes, lentes de contacto, aparelhos auditivos, óculos de sol, produtos de 

conversação, manutenção e esterilização.  

 

Estes descontos não são acumuláveis com outros descontos/promoções e só são válidos quando o pagamento for 

efectuado com o Cartão CLASSIC. 

 

Grupótico www.grupotico.pt   Tel.: 252 622 558 

 

Aluguer de Automóveis  

 
AVIS Rent-a-Car  

A AVIS Rent-a-Car oferece, a todos os Titulares do Cartão CLASSIC, nas suas viagens de lazer ou negócios, condições 

especiais no aluguer de automóveis. Assim, tanto em Portugal como no resto do mundo, a AVIS proporciona-lhe os 

seguintes descontos:  

 Portugal Continental e Ilhas: tarifa preferencial ou descontos até 40%(*); 

 Portugal Continental: 10% de desconto em aluguer de Veículos Comerciais;  

 Europa, África, Médio Oriente, Ásia e Pacífico: 25%(*);  

 América Latina, Caraíbas, Porto Rico e Canadá: 10%(*); 

 E.U.A.: tarifa promocional em vigor(*). 

http://www.grupotico.pt/
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(*) Todas as reduções mencionadas têm por base as tarifas públicas à data do aluguer, salvo excepções em que seja 

publicitada uma tarifa promocional.  

Para além dos descontos acima referenciados, a AVIS, através da apresentação do Cartão Avis Preferred e do Cartão 

CLASSIC, oferece-lhe um tratamento preferencial, rapidez na reserva, segurança e a comodidade que asseguram o 

prestígio internacional da AVIS.  

Nota: O Cartão AVIS Preferred está isento de qualquer custo de aquisição e manutenção.  

Centro de Reservas: Linha Verde 800 20 10 02. 

 

 


