Quem é o Santander?
Com sede mundial na Espanha, o Santander é o maior banco da zona do Euro e está
entre as maiores instituições financeira do mundo. Somos pioneiros no lançamento de
produtos e serviços inovadores e nos pautamos na confiança mútua com nossos
clientes, que acreditamos ser a base de todo relacionamento.
Trabalhamos para criar vínculos de qualidade com você, com simplicidade, orientação
e transparência, para juntos buscarmos ideias inovadoras no oferecimento de produtos
e serviços que estejam cada vez mais próximos de suas necessidades.
Ser cliente Santander é contar com orientação e incentivo ao planejamento, apoio
financeiro para suas iniciativas de crescimento e um atendimento sempre próximo, e
para sua comodidade, você pode realizar suas principais transações bancárias em
mais de 18.400 mil caixas eletrônicos e mais de 11 mil agências e postos de
atendimento bancário em todo o Brasil, além dos quiosques do Banco24Horas e Rede
Compartilhada.
Além disso, disponibilizamos canais de relacionamento diretos com o Santander:
Central de Atendimento Santander - Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 3535 e
Demais Localidades: 0800 702 3535.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - Respostas rápidas e eficazes, como você
merece, através do 0800 762 7777.
Santander Internet Banking - www.santander.com.br
Ouvidoria Santander - Sua voz ativa no Santander através do 0800 726 0322.
Fale conosco, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Conheça as novidades que o Santander preparou para você e usufrua dos
benefícios que estão a seu dispor:








Pacote de Serviços1 que proporciona economia em tarifas bancárias e acesso
a vários produtos e serviços diferenciados. Além disso, você terá opção de
pacote 100% isento!
Santander Master4: ideal para aproveitar oportunidades imperdíveis ou superar
imprevistos do dia-a-dia. Você conta com 10 dias sem juros, corridos ou
alternados, por mês5 e pode parcelar o saldo devedor pela metade dos
juros do seu cheque especial;
Taxas e limites diferenciados em Cheque Especial3, Crédito Pessoal3, Cartão de
Crédito3;
Vantagens exclusivas com nossos parceiros através do Santander Esfera,
descontos especiais em ofertas nacionais e internacionais e muitos
outros benefícios, aproveitem!
Opções especiais de investimentos e consultoria de profissionais experientes e
altamente especializados que fazem do Santander um dos melhores
administradores de fundos do Brasil;
Mais conveniência: serviços que facilitarão a sua vida e garantirão melhor
administração do tempo, como Débito Direto Autorizado (DDA), Débito
Automático, Recarga de Celular, Depósito Programado, etc.

A composição completa do Pacote de Serviços atribuído de acordo com a faixa salarial será informada no dia da formalização da
abertura da sua conta corrente. Eventuais alterações serão comunicadas previamente ao cliente. 2. As condições ora oferecidas
permanecerão válidas enquanto o cliente mantiver vínculo funcional com a Associação Congregação de Santa Catarina e receber

seu salário pela conta corrente Santander. Eventuais alterações serão comunicadas previamente ao cliente. 3. Todas as ofertas
deste material estão sujeitas a análise de crédito e demais condições dos respectivos produtos vigentes à época da contratação.
Para mais informações, consulte as condições, previamente à contratação, com seu Gerente Santander ou por meio do site
www.santander.com.br. As ofertas terão validade enquanto o cliente mantiver vínculo com a referida empresa e receber crédito de
salário no Santander, podendo ser suspensas, prorrogadas ou alteradas, sem prévio aviso. Para consultar previamente o Custo
Efetivo Total – CET e a taxa efetiva anual de juros de sua operação, consulte seu Gerente Santander ou a Central de Atendimento
Santander. 4. As condições do produto (limite de cheque especial e parcelamento) estão sujeitas a análise e aprovação de crédito
e à observância das condições do produto à época da contratação, podendo ser suspensas ou extintas a qualquer momento. Para
conhecer o Custo Efetivo Total (CET) e a taxa efetiva anual de juros, consulte seu Gerente ou ligue para a Central de Atendimento
Santander. 5. O mês refere-se ao período de apuração da utilização do cheque especial, conforme a data escolhida pelo cliente
para pagamento dos juros. 6. A Conta Combinada Light não inclui o produto Santander Master: 10 dias sem juros.

