
Cartão 
múltiplo internacional 

e que oferece um 
Programa de Recompensas.

Cartão múltiplo
internacional e que oferece um
Programa de Recompensas,
com benefício da troca de 
pontos por passagens aéreas.

Cartão múltiplo
internacional, exclusivo, e que 

oferece um Programa de
Recompensas, com benefício da 

troca de pontos por passagens 
aéreas e com pontuação diferenciada.

Ailos Mastercard 
Gold

R$ 9,50
Anuidade: 12x

  

SEU NOME AQUI

Ailos Mastercard 
Clássico

Ailos Mastercard 
Platinum

Ailos Mastercard 
Empresas

Para você que deseja...

Cartão múltiplo internacional 
que oferece
um Programa de Recompensas,
com benefício da troca de 
pontos por passagens aéreas.

SEU NOME AQUI

R$ 13,50
Anuidade: 12x

R$ 23,50
Anuidade: 12x

SEU NOME AQUI

R$ 13,50
Anuidade: 12x

SEU NOME AQUI

GRÁTIS - COMPROU ZEROU

50%: a partir de R$ 625,00
100%: a partir de R$ 1.042,00

GRÁTIS - COMPROU ZEROU

50%: a partir de R$ 1.995,00
100%: a partir de R$ 2.995,00 

GRÁTIS - COMPROU ZEROU

50%: a partir de R$ 4.500,00
100%: a partir de R$ 6.750,00

GRÁTIS - COMPROU ZEROU

50%: a partir de R$ 4.500,00
100%: a partir de R$ 6.750,00



- Cartão múltiplo internacional, exclusivo, com Programa de Recompensas 
com pontuação mais vantajosa.
- MasterSeguro de Automóveis: ao alugar um carro com o cartão, tem 
cobertura, sem custo adicional, para danos como colisão, roubo e incêndio. 
- Master Assist Plus:  na compra de passagens, é fornecido a cobertura de 
assistência com gastos médicos em situações emergenciais na viagens, para o 
portador do cartão e dependentes.
- Mastercard Concierge: assistente pessoal 24h, para auxiliar na reserva de 
hotéis, compra de presentes e outros serviços. 

- Cartão múltiplo internacional, para organização de fluxo de caixa e 
administração de despesas do negócio.
- Possui todas as características do Mastercard Gold.
- MasterSeguro de Automóveis: ao alugar um carro com o cartão, tem 
cobertura, sem custo adicional, para danos como colisão, roubo e 
incêndio. 

12x R$ 9,50 | Desconto de anuidade: 50%: gasto mensal 
de R$ 625,00, 100%: gasto mensal de R$ 1.042,00.  

12x R$ 13,50 | Desconto de anuidade: 50%: gasto mensal 
de R$ 1.995,00, 100%: gasto mensal de R$ 2.995,00.  

12x R$ 23,50 | Desconto de anuidade: 50%: gasto mensal 
de R$ 4.500,00, 100%: gasto mensal de R$ 6.750,00.

12x R$ 13,50 | Desconto de anuidade: 50%: gasto mensal 
de R$ 4.500,00, 100%: gasto mensal de R$ 6.750,00.  

Ailos Mastercard Clássico

SEU NOME AQUI

SEU NOME AQUI

SEU NOME AQUI

SEU NOME AQUI

- Cartão múltiplo internacional, com Programa de Recompensas, com 
possibilidade de troca de pontos por passagens aéreas.
- Garantia estendida: dobra os termos de garantia original do fabricante ou da 
marca da loja em até 1 (um) ano completo.
- Proteção de preço: encontrando um preço mais baixo de um produdo adquirido 
dentro de 30 dias, poderá ser reembolsado pela diferença dos valores.

- Cartão múltiplo internacional, com Programa de Recompensas.
- Programa de Recompensas: troca de pontos por produtos, pacotes de viagens 
e crédito em fatura.
- Oferece assistência 24h no mundo inteiro para comunicação de cartões 
perdidos ou roubados, substituição emergencial de cartão e adiantamento 
emergencial de dinheiro.

Ailos Mastercard Gold

Ailos Mastercard Platinum

Ailos Mastercard Empresas


