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Cartões LATAM Pass Itaucard 
 

Bônus de Ativação 
O bônus de ativação será concedido para os Clientes que realizarem a ativação do cartão e 
atingirem a meta mensal de gastos estabelecida para os três primeiros meses. Os bônus serão 
creditados na conta LATAM Pass no prazo de até 90 dias, contados a partir do pagamento 
integral da 3° fatura do Cartão. 
 
Acelerador de pontos 
Para adesão ao Acelerador de Pontos, acesse o app Itaucard e contrate o acelerador na rota 

servicos > acelerador de pontos. 
Será cobrado mensalmente um percentual sobre os gastos pontuáveis de sua fatura. Acesse 
https://www.itau.com.br/cartoes/beneficios/programa-pontos-latam-pass-itaucard/ para mais 
informações e regulamento. 
 
Validade dos pontos acumulados nos Cartões LATAM Pass Itaucard 
Os pontos acumulados nos cartões LATAM Pass Itaucard Black e LATAM Pass 
Itaucard Visa Infinite não expiram e os pontos acumulados nos Cartões LATAM Pass Platinum 
terão validade de 36 (trinta e seis) meses, enquanto o cartão estiver ativo. Ao cancelar o Cartão 
Black ou Visa Infinite ou se o mesmo for inativado, o benefício será automaticamente 
cancelado e os acúmulos passarão a ter validade de 24 meses. No cancelamento dos Cartões 
Platinum, os pontos acumulados ficarão válidos até completar o período restante dos 36 
(trinta e seis) meses. 
 
Os pontos acumulados nas demais variantes do Cartão terão a validade prevista no 
regulamento do Programa LATAM Pass. 
 
Desconto na Compra de Pontos LATAM Pass 
Os titulares dos Cartões LATAM Pass terão 30% (trinta por cento) de desconto na compra de 
Pontos LATAM Pass. Para receber o desconto, o Cliente deverá indicar o número LATAM Pass 
vinculado ao Cartão. 
 
Parcelamento de Passagens Aéreas na LATAM Airlines 
Benefício válido por tempo indeterminado e exclusivo para compras de passagens aéreas 
realizadas pelo site http://latam.com/pt_br/ , em voos regulares da Latam, com parcela mínima 
de R$ 70,00 (setenta reais). 
 
Sala VIP 
Os Clientes titulares da variante Visa Infinite terão disponíveis 02 acessos por ano calendário 
(01 de janeiro a 31 de dezembro) nas salas vips Lounge Key ou similares. Para saber mais 
acesse https://www.visa-infinite.com/br/lounge-key .  
Os Clientes da variante Mastercard Black poderão acessar a sala VIP do aeroporto 
internacional de Guarulhos. Para saber mais acesse https://www.mastercard.com.br/pt-
br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-black/sala-vip-
guarulhos.html . 
 
Clientes titulares do cartão LATAM Pass Itaucard Mastercard Black e LATAM Pass Visa Infinite, 
têm acesso gratuito a Salas VIP LATAM ao voar LATAM Airlines com direito a um acompanhante. 
Caso seja titular do cartão LATAM Pass Itaucard Platinum e seja assinante do Clube LATAM Pass 
10.000, você tem direito a acesso gratuito a salas VIP LATAM 
(sem direito a acompanhante). 
 

https://www.itau.com.br/cartoes/beneficios/programa-pontos-latam-pass-itaucard/
http://latam.com/pt_br/
https://www.visa-infinite.com/br/lounge-key
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-black/sala-vip-guarulhos.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-black/sala-vip-guarulhos.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-black/sala-vip-guarulhos.html
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Para ter acesso, é necessário voar com a LATAM Airlines, apresentar o cartão de crédito junto 
ao seu cartão de embarque e confirmar a elegibilidade disponível no site ou aplicativo LATAM 
Pass. Para isso, faça login no app, acesse a sua Conta e entre em Sala VIP para visualizar o seu 
cartão virtual. Dirija-se à recepção e apresente a tela de confirmação de acesso à Sala VIP 
LATAM do seu app. 
 
Embarque e Check In Preferencial 
Os Clientes titulares das variantes Visa Infinite e Mastercard Black e um acompanhante têm 
acesso ao embarque e check in preferencial em voos operados pela LATAM Airlines. Para acesso 
ao benefício o Cliente deverá apresentar o Cartão LATAM Pass dentro da validade para o 
atendente. 
 
Pontos Qualificáveis Programa Elite 
10% (dez por cento) dos pontos acumulados no mês pelo uso dos Cartões LATAM Pass nas 
variantes Platinum, Visa Infinite e MastercardBlack são considerados Pontos Qualificáveis para 
as Categorias Elite do Programa LATAM Pass, com limite de acúmulo de 6.000 (seis mil) pontos 
por ano para as variantes Visa Inifinite e Black e de 3.000 (três mil) pontos por ano para a 
variante Platinum. O limite é renovado anualmente, contados a partir do primeiro acúmulo dos 
Pontos Qualificáveis. 
O benefício não será cumulativo para clientes titulares portadores de 2 (dois) ou mais cartões 
da mesma variante (Platinum, Black ou Infinite) e bandeira (Mastercard ou Visa). Dessa forma 
a quantidade limite de Pontos Qualificáveis a serem acumulados por ano se mantém conforme 
informado acima. 
Para mais informações sobre as Categorias Elite acesse: 
https://latampass.latam.com/pt_br/categorias-elite 
 
Cupom Upgrade LATAM 
Os titulares dos Cartões LATAM Pass nas variantes Visa Infinite e Black receberão 06 (seis) 
cupons de upgrade de cabine por ano e os titulares da variante Platinum receberão 03 (três) 
cupons de upgrade de cabine por ano. Os cupons são válidos para uso no período de um ano, 
não sendo cumulativos com os cupons concedidos no ano subsequente. 
 
Os cupons concedidos por meio dos Cartões LATAM Pass Itaucard não são cumulativos com 
outros Cartões LATAM Pass e/ou com os cupons concedidos pelo tier Elite, sendo válido o 
melhor benefício em todas as situações.  
 
Por exemplo, se o Cliente tiver o Cartão LATAM Pass Itaucard na variante Platinum (com direito 
a 3 cupons – ano) e for tier Gold (02 cupons – ano), o Cliente terá direito aos 3 cupons do Cartão 
(melhor benefício). Do mesmo modo, se o Cliente  
for titular de cartões LATAM Pass Itaucard nas variantes Platinum e Black, será válido o 
benefício da melhor variante, ou seja, os 06 cupons do Cartão LATAM Pass Itaucard Black. 
Se o Cliente cancelar o Cartão LATAM Pass Itaucard, os cupons recebidos ficarão válidos pelo 
período de 02 anos, contados das suas concessões. 
O Cliente poderá verificar a quantidade de cupons disponíveis no Minha Conta do Programa 
LATAM Pass. 
Para verificar as regras de uso dos cupons acesse: 
https://latampass.latam.com/pt_br/categorias-elite/upgrade-de-cabine 
 
Benefícios Itaucard 
Consulte parceiros participantes e condições em https://www.itaucard.com.br/benefícios, ou 
acessando o app Itaucard e seguindo a rota serviços > parcerias e benefícios. 
 

https://latampass.latam.com/pt_br/categorias-elite
https://latampass.latam.com/pt_br/categorias-elite/upgrade-de-cabine
https://www.itaucard.com.br/benefícios
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Benefícios Mastercard 
Para saber mais sobre os benefícios dos cartões Mastercard, acesse: 
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-
credito.html  
 
Benefícios Visa 
Para saber mais sobre os benefícios dos cartões Visa, acesse: https://visabenefitslac.axa-
assistance.us/  
 
Campanhas Exclusivas 
Os titulares dos Cartões LATAM Pass Itaucard terão acesso a campanhas promocionais 
exclusivas, que serão divulgadas oportunamente e periodicamente pelo Itaú e/ou pela LATAM. 
 
Outras Informações 
A análise dos dados do Cliente e do crédito é realizado pelo ITAUCARD, não tendo a LATAM 
qualquer gerenciamento sobre a análise do crédito e de renda. Em caso de dúvidas entre em 
contato com a Central de Atendimento do ITAUCARD. 
 
Os benefícios são válidos por tempo indeterminado, podendo o Itaucard e a LATAM alterar tais 
benefícios, comprometendo-se a divulgar aos Clientes quaisquer das mencionadas alterações. 

https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito.html
https://visabenefitslac.axa-assistance.us/
https://visabenefitslac.axa-assistance.us/

