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Cláusulas e Condições aplicáveis ao 
Giro Eletrônico e ao Giro Canais  

 
 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041/2235A, na cidade de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
90.400.888/0001-42, e a CLIENTE, devidamente identificada no Contrato de Abertura de Crédito (o “Contrato”) já assinado 
e entregue ao BANCO, têm entre si certo e ajustado as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. Desde que preenchidas as condições de enquadramento da operação, a CLIENTE terá à sua disposição um valor 
disponível a ser informado pelo BANCO pelos meios estabelecidos neste Contrato, cuja utilização se dará por meio dos 
canais eletrônicos disponibilizados pelo BANCO. 
 
1.1. O BANCO, a seu exclusivo critério, poderá aumentar ou reduzir o valor disponível ora concedido, dando ciência à 
CLIENTE por meio do Internet Banking, ATM e/ou Call Center do BANCO, podendo a CLIENTE recusar o aumento desse 
valor por meio de correspondência protocolada enviada ao BANCO, fato esse que poderá ensejar a rescisão do presente 
instrumento. 
 
1.2. A CLIENTE declara-se ciente de que os efeitos econômicos e regulatórios decorrentes do surto do novo coronavírus 
(COVID-19), reconhecido oficialmente como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), podem não ser 
mensuráveis de forma precisa no presente momento. Com isso, caso tais efeitos venham a impactar de forma relevante, 
negativa e inevitável, os negócios, o fluxo de caixa, as condições financeiras ou os resultados de operações da CLIENTE, 
a CLIENTE reconhece que tais eventos não configuram caso fortuito ou de força maior, conforme definição do artigo 393 
do Código Civil Brasileiro e legislação correlata, comprometendo-se, portanto, a honrar com qualquer obrigação assumida 
nos termos deste Contrato. Assim sendo, a CLIENTE não poderá alegar motivos que configurem caso fortuito ou de força 
maior para o descumprimento deste Contrato em decorrência da pandemia do COVID-19, sendo que eventual alegação 
de caso fortuito ou de força maior, em outros contratos celebrados pela CLIENTE, também não poderá ser aventada para 
o descumprimento de obrigações relacionadas ao presente Contrato. 
 
2. Para usufruir do crédito, a CLIENTE, representada por procuradores legalmente constituídos, indicará nos canais 
eletrônicos: 
a) o valor do empréstimo pretendido; 
b) o número de parcelas e o dia do mês para vencimento dos pagamentos mensais. 
 
2.1. O valor do empréstimo será escolhido pela CLIENTE, observado o limite previamente informado e disponível no 
momento da contratação.  
 
2.2. Caso a CLIENTE possua mais de uma conta corrente de livre movimentação, a utilização do valor disponível poderá 
ser efetuada por meio de qualquer uma delas. 
 
3. Se a operação for enquadrada nas regras deste produto, o canal eletrônico respectivo fornecerá à CLIENTE um extrato 
da contratação com o valor do empréstimo, a taxa de juros mensal e a equivalente anual, os juros remuneratórios, o valor 
do IOF, o valor da tarifa de contratação (TAC), a quantidade de prestações, o valor de cada uma das prestações e o Custo 
Efetivo Total, sendo que os recursos serão colocados à disposição da CLIENTE mediante crédito em conta corrente 
utilizada para a contratação do referido empréstimo. 
 
3.1. Na hipótese de a CLIENTE desejar pagar à vista os valores correspondentes ao IOF e TAC, deverá contratar o 
produto capital de giro diretamente nas agências do BANCO. 
 
4. Após o procedimento descrito nas cláusulas 2 e 3 retro, o empréstimo tornar-se-á perfeito e obrigatório para as partes, 
valendo este Contrato como confissão de dívida dirigida pela CLIENTE ao BANCO, pelo valor do empréstimo concedido, 
acrescido de todos os encargos pactuados, obrigando-se a CLIENTE a liquidar o débito pontualmente, nos vencimentos 
das respectivas parcelas, sob pena de execução judicial da dívida. 
 
5. O valor do empréstimo concedido, acrescido dos encargos, será pago em prestações iguais, mensais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela no dia escolhido pela CLIENTE (entre 1 e 59 dias da data da contratação) e as demais 
no mesmo dia dos meses posteriores. 
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5.1. Os encargos incidirão sobre o saldo devedor do empréstimo desde a data de liberação do crédito até a(s) data(s) de 
sua(s) exigibilidade(s). 
 
5.2. A liquidação do valor de principal, encargos financeiros e demais despesas decorrentes dos empréstimos concedidos 
será feita mediante débito na mesma conta corrente utilizada quando das contratações dos referidos empréstimos 
("Conta(s) Corrente(s)"). O referido débito será realizado especialmente na primeira hora do dia, com preferência em 
relação a qualquer outro débito pendente de realização, solicitado ou não pela CLIENTE. 
 
5.2.1. A CLIENTE, neste ato, declara que: 
(i) autorizou previamente o BANCO a realizar os débitos das obrigações de pagamento decorrentes deste Contrato na(s) 
Conta(s) Corrente(s) até a sua liquidação integral, 
(ii) está ciente da obrigação de manter saldo disponível na(s) Conta(s) Corrente(s) para realizar os pagamentos das suas 
obrigações de pagamento decorrentes do empréstimo contratado; 
(iii) está ciente de que o saldo disponível da(s) Conta(s) Corrente(s) engloba, também, eventual limite da(s) Conta(s) 
Corrente(s) (“cheque empresa”), se contratado pela CLIENTE titular da(s) Conta(s) Corrente(s), que poderá ser utilizado 
para pagamento das obrigações do empréstimo contratado;  
(iv) previamente à presente autorização, o BANCO forneceu informações sobre a autorização de débito na(s)Conta(s) 
Corrente(s) para pagamento das obrigações do empréstimo contratado, inclusive quanto a utilização do limite da(s) 
Conta(s) Corrente(s), se houver, e pagamento das obrigações vencidas e não pagas na data do seu vencimento; e 
(v) a CLIENTE titular da(s) Conta(s) Corrente(s), por livre escolha, optou pela realização dos débitos das obrigações de 
pagamento do empréstimo contratado na(s) Conta(s) Corrente(s). 
 
5.2.2. Se não houver saldo suficiente na(s) Conta(s) Corrente(s) para pagamento das obrigações relativas ao empréstimo 
contratado, das tarifas, e do IOF, se financiado, a CLIENTE, titular(es) da(s) Conta(s) Corrente(s), autoriza(m) o BANCO 
a resgatar e utilizar os recursos provenientes de aplicações financeiras existentes junto ao BANCO, em nome da 
CLIENTE, podendo, para tanto, efetuar débitos e resgates que a CLIENTE neste ato expressamente autoriza. 
 
5.2.3. A CLIENTE está ciente de que o BANCO não será responsável por eventuais perdas financeiras ocorridas em razão 
do resgate antecipado de aplicações ou disponibilidades financeiras na forma prevista na cláusula anterior. 
 
5.2.4. ATENÇÃO! NA HIPÓTESE DE NÃO EXISTIR SALDO SUFICIENTE ESTARÁ CARACTERIZADO O ATRASO E 
FALTA DE PAGAMENTO E SERÃO DEVIDOS OS ENCARGOS PREVISTOS NESTE CONTRATO, 
INDEPENDENTEMENTE DE AVISO, NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER COMUNICAÇÃO. 
 
5.2.5. A CLIENTE está ciente de que a autorização de débito na(s) Conta(s) Corrente(s)  para pagamento das obrigações 
do empréstimo contratado poderá ser cancelada e substituída por outra autorização de débito em conta junto ao BANCO, 
por meio dos Canais de Atendimento do BANCO, com no mínimo       dias de antecedência do próximo vencimento.  
 
5.2.6. Na hipótese de requisição de cancelamento da autorização de débito sem a correspondente indicação de outra 
autorização em conta junto ao BANCO, que a substitua, a CLIENTE está ciente de que passará a realizar o pagamento 
das obrigações do empréstimo contratado por meio de boleto bancário. 
 
6. Este Contrato vigorará até a integral liquidação do empréstimo contratado pela CLIENTE. 
 
6.1. Eventual ocorrência de resolução deste Contrato não confere às partes direito a indenização ou ressarcimento, seja 
a que título for, a não ser a obrigação de pagamento pela CLIENTE do saldo devedor acrescido dos encargos pactuados. 
 
6.2. Na vigência deste Contrato a CLIENTE poderá utilizar-se de empréstimos sucessivos, regidos pelas disposições 
deste Contrato, desde que observadas às condições estabelecidas nas cláusulas 2 e 2.1 acima, mantidas as condições 
creditícias vigentes na época da aprovação da operação. 
 
6.3. Independentemente do disposto nas cláusulas anteriores, este Contrato tão somente estipula as condições básicas 
para a realização da concessão de crédito à CLIENTE, não implicando ou se constituindo em obrigação do BANCO 
atender às solicitações desta, as quais serão analisadas individualmente pelo BANCO e atendidas sempre que possível, 
respeitadas, em cada oportunidade, a sua capacidade operacional, programação financeira e demais limitações impostas 
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a qualquer tempo pelo Banco Central do Brasil, sem que assista à CLIENTE o direito de pleitear judicial ou 
extrajudicialmente, indenização ou ressarcimento por perdas e danos ou por qualquer título, caso a operação não possa 
ser efetivada por qualquer um dos motivos anteriormente mencionados. 
 
7. Se no vencimento normal ou antecipado das obrigações de pagamento, a CLIENTE não tiver liquidado as quantias 
devidas, passará a responder, desde a(s) data(s) de vencimento(s) até o efetivo pagamento, pelos seguintes encargos: 
a) juros remuneratórios em caso de inadimplência, de acordo com a taxa indicada no extrato da contratação fornecida 
pelo canal eletrônico; 
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; e 
c) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito. 
 
7.1. Considerando-se o prazo de vigência deste Contrato, e existindo a possibilidade de oscilação da taxa indicada na 
alínea (a) supra, o BANCO manterá a disposição da CLIENTE, nas tabelas afixadas nas agências, ou mediante 
informações constantes dos extratos de conta corrente ou por meio de seus equipamentos e/ou canais, inclusive os 
eletrônicos, as informações sobre os juros remuneratórios praticados para a operação. 
 
7.2. Se, para cobrança de seu crédito ou por qualquer outro motivo, tiver o BANCO que ingressar em juízo para demandar 
a CLIENTE, ainda que em processo de falência, concurso de credores, recuperação judicial ou extrajudicial, ficará a 
mesma responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados judicialmente, 
quando cabíveis. 
 
8. O BANCO, após a devida comunicação, poderá considerar vencido antecipadamente este Contrato, tornando-se 
imediatamente exigível a totalidade da dívida e seus acessórios decorrentes dos empréstimos contratados se, além das 
hipóteses legais, a CLIENTE:  
a) descumprir qualquer cláusula ou condição deste Contrato; 
b) sofrer protesto de título de crédito e/ou representativo de dívida de sua emissão, aceite ou coobrigação; 
c) sofrer ação judicial ou procedimento fiscal capaz de colocar em risco o cumprimento das obrigações aqui assumidas; 
d) não constituir, substituir ou reforçar no prazo de 5 (cinco) dias da comunicação feita pelo BANCO, garantia real ou 
fidejussória para segurança das obrigações assumidas neste Contrato; 
e) propuser recuperação judicial ou extrajudicial, ou tiver sua falência requerida ou decretada; 
f) descumprir outras obrigações de crédito mantidas com terceiros ou com o BANCO e/ou quaisquer sociedades, direta 
ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo BANCO, inclusive no exterior; ou 
g) se a CLIENTE, empresa subsidiária, sócios, diretores ou executivos de qualquer uma delas for considerado uma 
“Contraparte Restrita” ou se estiver constituído em um “Território Sancionado”, assim definidos: (A) “Contraparte Restrita” 
significa qualquer pessoa, organização ou embarcação (i) designada na “Lista de Nacionais Especialmente Designados 
e Pessoas Bloqueadas” emitida pela Office of Foreign Assets Control (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do 
Departamento do Tesouro dos EUA, "OFAC”); na “Lista Consolidada de Pessoas, Grupos e Entidades Sujeitas a Sanções 
Financeiras” da “União Europeia”; ou qualquer lista semelhante de pessoas-alvo de Sanções (incluindo, para evitar 
dúvidas, aquelas emitidas pela República Federativa do Brasil); (ii) que é, ou faz parte de um governo de um Território 
Sancionado, ou (iii) que seja de propriedade ou controlada por, ou agindo em nome de, qualquer um dos anteriores; (B) 
"Território Sancionado" significa qualquer país ou outro território sujeito a um embargo geral de exportação, importação, 
financeiro ou de investimento sob Sanções, cujos países e territórios, na data deste instrumento, incluem a Crimeia 
(conforme definido e interpretado no aplicável Leis e regulamentos de Sanções) Irã, Coréia do Norte e Síria; e (C) 
"Sanções" significa qualquer economia ou comércio, leis, regulamentos, embargos, disposições de congelamento, 
proibições ou medidas restritivas relacionadas ao comércio, negócios, investimentos, exportações, financamentos ou 
disponibilização de ativos, promulgada, aplicada, imposta ou administrada pela OFAC, pelo Departamentos de Estado ou 
Comércio dos EUA, pelo Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido, pela União Europeia ou pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.  
 
9. A CLIENTE obriga-se pelo pagamento de todos os tributos existentes e que venham a existir, incidentes sobre as 
operações de empréstimo, arcando, inclusive, com as eventuais majorações de alíquotas. Fica pactuado desde já que os 
valores relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, apurado segundo a legislação vigente na época da contratação, 
e à tarifa de contratação, ambos devidos a cada solicitação de crédito atendida, serão financiados e distribuídos nas 
prestações do empréstimo. 
 
10. A CLIENTE autoriza o BANCO a utilizar o produto do(s) empréstimo(s) concedido(s) na liquidação de suas 



 

Minuta Padrão_Cláusulas e Condições_Capital de Giro_Eletrônico e Canais (29.01.21)  
 4/6 

 

responsabilidades vencidas no BANCO. 
 
11. Quaisquer comunicações necessárias poderão ser efetuadas pelo BANCO à CLIENTE por meio de correspondência, 
malas diretas, inclusive por meio de endereço eletrônico (e-mail), ou inserção de mensagem nos extratos da conta ou por 
outros meios, inclusive eletrônico, disponibilizados pelo BANCO para esse fim. A CLIENTE obriga-se a manter o BANCO 
informado sobre qualquer alteração de endereço, telefone e outros dados referentes à sua localização e efetiva recepção 
de documentos. Não havendo informação atualizada, todas as correspondências remetidas pelo BANCO ao endereço 
existente nos seus registros serão, para todos os efeitos legais, consideradas recebidas. 
 
11.1. Fica estabelecido que as mensagens porventura enviadas pela CLIENTE ao BANCO via e-mail não poderão tratar 
de assuntos que acarretem a necessidade de prática ou omissão de qualquer ato, não podendo essa forma de 
comunicação ser utilizada, portanto, para fins de efetivar notificações de qualquer espécie. 

 
12. A CLIENTE autoriza o BANCO, e demais instituições financeiras ou empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas, 
a consultar informações sobre operações de crédito de sua responsabilidade no Sistema de Informações de Crédito 
(SCR), que tem por finalidade prover informações ao Banco Central, para fins de monitoramento do crédito no sistema 
financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, bem como propiciar o intercâmbio de informações entre 
instituições financeiras sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.  
 
12.1. A CLIENTE concorda em estender essa autorização às instituições que podem consultar o SCR nos termos da 
regulamentação vigente e que adquiram ou recebem em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em 
garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de sua responsabilidade.  
 
12.2. A CLIENTE está ciente de que as informações sobre as suas operações de crédito serão registradas no SCR e que 
poderá consultar as informações do sistema por meio do Registrato (Extrato do Registro de Informações no Banco 
Central), disponível na página do Banco Central na internet, ou pelas Centrais de Atendimento ao Público do Banco 
Central, sendo que eventuais pedidos de correção ou exclusão e de registro de medida judicial ou de manifestação de 
discordância quanto às informações inseridas no sistema, pelo BANCO, deverão ser efetuados por escrito, 
acompanhados, se necessário, de documentos. 

 
13. A CLIENTE não poderá ceder, a qualquer título, os direitos e/ou obrigações decorrentes deste Contrato, sem expressa 
autorização do BANCO, que reserva para si o direito de recusá-la sem prestar justificativa. O BANCO, entretanto, poderá, 
a qualquer tempo, ceder, transferir ou empenhar, total ou parcialmente, os direitos, títulos de crédito, ações e garantias 
decorrentes deste Contrato, independentemente de aviso ou autorização de qualquer espécie. 
 
14. Considerando que o Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro ("SISTEMA") possibilita formas variadas de liquidação 
das operações por meio de sistemas eletrônicos, fica o BANCO expressamente eximido, inclusive perante terceiros, de 
todas e quaisquer responsabilidades direta ou indiretamente decorrentes dos, inclusive, mas não limitadamente, seguintes 
eventos: (i) interrupções nos sistemas de telecomunicações, oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer entidade 
estatal, de concessionária de serviços de telecomunicações ou de serviços prestados por terceiros; (ii) falhas na 
disponibilidade do SISTEMA, no respectivo acesso, ou na própria Rede em decorrência de casos fortuitos e de força 
maior, que poderão também interferir na liquidação das transações realizadas por meio do SISTEMA, mesmo que os 
eventos acima listados resultem em prejuízo financeiro. 
 
15. Na hipótese de liquidação antecipada, total ou parcial, de operações contratadas a taxas prefixadas, o valor presente 
será calculado aplicando-se a taxa de juros pactuada no momento da contratação efetuada no canal, informada no 
comprovante de contratação emitido pelo Internet Banking, ATM e/ou Call Center. 
 
15.1. Os critérios estabelecidos nesta cláusula para apuração do valor devido para fins de liquidação antecipada, total ou 
parcial, serão aplicados à CLIENTE que, na data da solicitação, se enquadre na condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
15.2. As condições para liquidação antecipada, total ou parcial, para a CLIENTE que não se enquadre na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação aplicável, deverá ser acordada junto ao BANCO, 
de modo que o saldo devedor consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido dos respectivos encargos 
pactuados no ato da contratação no canal, informados no comprovante de contratação, aplicáveis durante o período 
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decorrido até a data de pagamento antecipado e o deságio dos encargos aplicáveis desde a data de vencimento 
antecipado até a data de vencimento original, bem como eventuais custos de captação incorridos pelo BANCO, tendo por 
base a taxa de juros vigente no momento do pagamento antecipado. 
 
15.3. Fica previamente acordado que em nenhuma hipótese será devida a restituição de qualquer valor pago 
antecipadamente pela CLIENTE a título de comissão, taxa ou tarifa, ainda que parcial ou proporcionalmente, sendo certo 
que os valores cujos pagamentos estejam pendentes deverão ser antecipadamente quitados para que a liquidação 
antecipada se opere na forma aqui prevista. 
 
16. O Custo Efetivo Total (CET) é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, 
incluindo as amortizações, juros, prêmio de seguro e tarifas, quando for o caso, bem como qualquer outro custo ou 
encargo cobrado em decorrência da operação. 
 
16.1. O CET somente será aplicável para os instrumentos celebrados com microempresas e empresas de pequeno porte, 
de que trata a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
16.2. A CLIENTE declara ter recebido previamente à celebração deste Contrato, uma cópia do demonstrativo do CET, e 
declara concordar com o seu teor. 
 
17. A CLIENTE declara que respeita e assume a obrigação de respeitar, durante toda a vigência deste Contrato, a 
legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional, ao meio ambiente, bem como declara que 
suas atividades não incentivam a prostituição, tampouco utilizam ou incentivam mão-de-obra infantil e/ou em condição 
análoga à de escravo ou de qualquer forma infringem direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito 
sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade competente (“Legislação Socioambiental”), 
obrigando-se a cumprir as obrigações previstas em referida Legislação Socioambiental. 
  
17.1. A CLIENTE declara, ainda, que a utilização dos valores objeto deste Contrato (i) somente ocorrerá para atividades 
que estejam efetivamente licenciados, bem como envidarão esforços para identificar e mitigar eventuais impactos 
ambientais oriundos de suas atividades, e (ii) não está relacionada a quaisquer finalidades que possam causar danos 
sociais e/ou ambientais e também a quaisquer finalidades e/ou projetos que não atendam rigorosamente a Legislação 
Socioambiental. 
 
17.2. A CLIENTE, independentemente de culpa, (i) ressarcirá o BANCO de qualquer quantia que este incorra ou seja 
compelido a pagar, inclusive para defesa de seus interesses, assim como (ii) indenizará o BANCO por qualquer perda ou 
dano que o BANCO venha a experimentar em decorrência de dano ambiental relacionado às atividades da CLIENTE, 
mesmo após vencimento da dívida objeto deste Contrato, bem como em caso de eventual liquidação antecipada. 
 
18. A CLIENTE declara e se obriga a não utilizar, de forma direta ou indireta, os recursos disponibilizados por meio deste 
Contrato para a prática de ato previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que atente contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil. 
 
19. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), a CLIENTE reconhece que o BANCO poderá 
realizar o tratamento de Dados Pessoais com finalidades específicas e de acordo com as bases legais previstas na 
respectiva Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e regulatórias, para o exercício regular de 
direitos e para a proteção do crédito, bem como, sempre que necessário, para a execução dos contratos firmados com 
seus clientes ou para atender aos interesses legítimos do BANCO, de seus clientes ou de terceiros. Para qualquer outra 
finalidade, para a qual o consentimento do titular deve ser coletado, o tratamento estará condicionado à manifestação 
livre, informada e inequívoca do titular. Para fins do quanto disposto nesta cláusula, “Dados Pessoais” se refere a todas 
as informações relacionadas aos representantes legais da CLIENTE. 
 
19.1. A CLIENTE está ciente de que o BANCO, na condição de controlador de dados nos termos da legislação aplicável, 
poderá, quando for o caso, tratar, coletar, armazenar e compartilhar com as sociedades sob controle direto ou indireto do 
BANCO, bem como sociedades controladoras, coligadas ou sob controle comum (“Sociedades do Conglomerado 
Santander”), sempre com a estrita observância à Lei, os Dados Pessoais e informações cadastrais, financeiras e de 
operações ativas e passivas e serviços contratados para: (i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; (ii) assegurar 
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sua adequada identificação, qualificação e autenticação; (iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros 
atos ilícitos; (iv) realizar análises de risco de crédito; (v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços prestados; 
(vi) fazer ofertas de produtos e serviços adequados e relevantes aos seus interesses e necessidades de acordo com o 
perfil da CLIENTE; e (vii) outras hipóteses baseadas em finalidades legítimas como apoio e promoção de atividades do 
BANCO e das Sociedades do Conglomerado Santander ou para a prestação de serviços em benefício da CLIENTE. 
 
19.2. O BANCO poderá compartilhar Dados Pessoais estritamente necessários para atender a finalidades específicas, 
com fornecedores e prestadores de serviços, incluindo empresas de telemarketing, de processamento de dados, de 
tecnologia voltada à prevenção a fraudes, correspondentes bancários e empresas ou escritórios especializados em 
cobrança de dívidas ou para fins de cessão de seus créditos. 
 
19.3. O BANCO poderá fornecer Dados Pessoais sempre que estiver obrigado, seja em virtude de disposição legal, ato 
de autoridade competente ou ordem judicial. 
 
19.4. O titular dos Dados Pessoais, tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pelo BANCO, a qualquer 
momento e mediante requisição, nos termos da regulamentação, dentre outros: (i) a confirmação da existência de 
tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, 
bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a 
portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial. 
 
19.5. Mesmo após o término deste Contrato, os Dados Pessoais e outras informações a ela relacionadas poderão ser 
conservados pelo BANCO para cumprimento de obrigações legais e regulatórias, bem como para o exercício regular de 
direitos pelo BANCO, pelos prazos previstos na legislação vigente. 
 
20. Fica eleito o foro da Comarca do local desta contratação para conhecer e dirimir quaisquer questões decorrentes do 
presente Contrato.  
 
Este documento encontra-se registrado sob nº XXXXXXX, e averbações posteriores, no 5º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo. 
 
 

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS 
POR SEMANA   
APLICATIVO SANTANDER EMPRESAS 
APLICATIVO GETNET 
SANTANDER.COM.BR 
TWITTER: @SANTANDER_BR 
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL 
 

Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões 
metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Das 8h às 20h, de segunda a 
sexta-feira. 
Central de Atendimento GetNet: 4002 4000 / 4003 4000 (capitais e regiões 
metropolitanas), 0800 648 8000 (demais localidades). 24 horas por dia, todos 
os dias. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de 
fala: 0800 771 0401. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução 
apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de 
fala: 0800 771 0301. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, 
sábado, das 9h às 
14h, exceto feriados 

 


