PROMOÇÃO 75K NA CONTA
1. Como faço para participar da Promoção?
Participar é bem fácil! Olha só:
a) Acesse o Aplicativo Samsung Pay e realize o seu login;
b) Por meio do aplicativo Samsung Pay adquira Cartão de crédito Santander SX
Visa ou Cartão de débito + Conta Santander;
c) Aceite o regulamento da promoção.
Pronto! Agora é só realizar qualquer transação no cartão de débito ou crédito do
Banco Santander, tanto físico quanto online, durante o período de participação
da promoção, e manter a sua conta aberta até o final do período de participação
para concorrer aos prêmios.
2. Quem pode participar da Promoção?
Podem participar desta Promoção todas as pessoas físicas, residentes e
domiciliadas no Brasil, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade, com CPF
válido, que sejam novos titulares que adquirirem a Conta e Cartão de crédito
Santander SX Visa ou Cartão de débito por meio do aplicativo Samsung Pay.
3. Qual o período de participação da Promoção?
O período de participação é de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2022.
4. Quem não pode participar da Promoção?
Qualquer pessoa ou funcionário de organização que esteja, direta ou
indiretamente, envolvida em qualquer aspecto desta Promoção. Clientes que já
são correntistas do Banco Santander. Pessoas jurídicas ou pessoas físicas que
não atenderem aos requisitos exigidos no regulamento da Promoção.
5. Quantos números da sorte posso receber?
Você receberá 20 (vinte) número da sorte após cumprir corretamente todas as
condições de participação.
6. Como posso consultar os meus números da sorte?
Você poderá acompanhar os números da sorte
www.santander.com.br/75knaconta a partir de 27/05/2022.
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em

7. Que tipos de transações serão consideradas elegíveis para geração
de números da sorte?
Serão consideradas as transações realizadas com Cartão de crédito Santander
SX Visa ou Cartão de débito Santander na função débito e/ou crédito; em
território nacional ou internacional; em moeda corrente nacional (Real “BRL”) e
ou em moeda estrangeira, processadas e identificadas entre 01/02/2022 e
30/04/2022, incluindo transações via pagamento por aproximação (NFC),
Samsung Pay, carteiras digitais (“wallets”) e QRCode do Way.

8. Qual o prazo limite para solicitar um Cartão Santander por meio do
Aplicativo Samsung Pay e participar da promoção?
Você pode pedir seu Cartão Santander até 5 (cinco) dias úteis antes do final do
período de participação da Promoção. Mas vale reforçar que o cartão precisa
ser aprovado para ser elegível a participar da Promoção.
9. Quais são os prêmios da Promoção?
Serão entregues 11 prêmios:
- 1 prêmio no valor de R$75.000,00 e
- 10 prêmios no valor de R$15.000,00.
Líquidos de imposto de renda.
10. Quando e como será realizado o sorteio?
O sorteio será realizado via Loteria Federal em 28/05/2022.
11. Onde serão divulgados os ganhadores da Promoção?
A divulgação dos ganhadores da promoção acontecerá
www.santander.com.br/75knaconta, até 23h59 do dia 02/06/2022.
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12. Fui ganhador. E agora?
Agora é só comemorar! Entraremos em contato solicitando todos os documentos
necessários.
13. Como posso consultar o regulamento da Promoção?
O
regulamento
da
Promoção
está
disponível
www.santander.com.br/75knaconta.
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14. Caso tenha mais dúvidas, quem pode me ajudar?
Central de Atendimento: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24 horas, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800
7710401 Atendimento 24 horas por dia, todos os dias.
Ouvidoria – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para
pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7710301. Disponível de segunda a
sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábado, das 9h às 14h, exceto feriados.

