
Este é um Prospecto com as informações essenciais do seu cartão de crédito.

Lembre-se, esse documento não substitui a necessidade de leitura do contrato! 

https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-contrato-pf/20-07-10_204613_contratovigenteatualpf.pdf


So l i c i tação  e  desb loque io  do  ca r tão  

Solicitação do 

cartão

Análise dos dados 

fornecidos 

Definição do limite 

de crédito

Recebimento ou 

retirada do cartão

Desbloqueio do 

cartão e adesão às 

regras

PRONTO! O cartão 

já pode ser utilizado

CASO SEJA 

APROVADO

Sua senha é pessoal, INTRASFERÍVEL e equivale a sua assinatura de forma eletrônica. .

IMPORTANTE: sua senha deve ser memorizada e nunca anotada junto ao cartão.

Você pode solicitar cartões adicionais, para uso próprio ou para pessoas do seu relacionamento, desde 

que maiores de 16 anos, sob sua exclusiva responsabilidade, inclusive pelas transações por elas 

realizadas e respectivo pagamento. Você pode excluí-las sempre que desejar. 



SAQUE E 

EMPRÉSTIMO 

PESSOAL 

UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO NO 

EXTERIOR

AVALIAÇÃO 

EMERGENCIAL DE 

CRÉDITO

PAGAMENTO DE 

CONTAS 

Serv iços  o fe rec idos  pe lo  ca r tão

SAQUE E EMPRÉSTIMO PESSOAL

Se disponível em seu cartão, você pode realizar

saques (com juros, IOF e tarifa) no Brasil ou no

exterior e contratar empréstimo pessoal (incide

juros e IOF).

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO EXTERIOR

Para cartões internacionais, as transações em

moeda estrangeira, inclusive saques, sempre tem

referência no dólar norte americano e são

convertidas, para o equivalente em reais de

acordo com taxa de câmbio utilizada pelo

Santander na data da transação (incide IOF).

AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO

Consiste na avaliação, pelo Santander, em caráter

emergencial, da viabilidade de autorizar transação

acima do seu limite de crédito (sujeito à tarifa).

PAGAMENTO DE CONTAS

Caso disponível, você pode utilizar o cartão para o

pagamento avulso de boletos e outras contas,

exceto faturas de outros cartões Santander (sujeito

à tarifa, juros e IOF).

Você é o único responsável pelas suas transações e de seus adicionais.

O cartão pode ser utilizado para compras a vista ou parceladas.



Fatu ra  e  como posso  pagar  a  m inha?

Pagamento total
Pagamento 

mínimo

SIM!NÃO!

Temos duas opções 

para você: Veja a 

seguir

Você pode pagar qualquer 

valor entre o Pagamento 

Mínimo e o Valor Total, a 

diferença será então 

financiada até a próxima 

fatura (com juros do crédito 

rotativo e IOF) 

Possui crédito rotativo?

FATURA

Pagamento 

parcelado

Na fatura contém os limites de crédito os dados das transações, data de vencimento, transações disponíveis, formas de 

pagamento, juros, IOF, tarifas, encargos, o valor que necessariamente deverá ser pago para não ficar em atraso, podendo ser o

VALOR MÍNIMO ou o VALOR DA ENTRADA MÍNIMA PARA PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, conforme o caso. 

Você ainda pode parcelar 

o valor da fatura, 

conforme os planos 

oferecidos pelo 

Santander (incide juros e 

IOF) 

ESSA É A SUA 

MELHOR OPÇÃO! 

Pagando até a data de 

vencimento, não haverá 

incidência de juros ou 

IOF.



Como func iona  o  pagamento  mín imo?

Se você pagar qualquer valor

A diferença entre o mínimo e o total é financiada com a

cobrança de juros e IOF do Crédito Rotativo.

A diferença entre a Entrada Mínima para Parcelamento

Automático e mínimo é parcelada automaticamente com

a incidência de juros e IOF (Parcelamento Automático).

As novas compras são financiadas com a incidência de

juros e IOF do Crédito Rotativo.

INADIMPLÊNCIA!
Nesse caso, o cartão pode ser bloqueado e/ou

cancelado. Sobre o saldo total haverá cobrança de juros

remuneratórios (cobrados à taxa praticada para o crédito

rotativo), IOF, multa de 2% e juros de mora de 1% ao

mês. A capitalização dos juros é mensal.

TOTAL

ENTRADA MÍNIMA PARA 

PARCELAMENTO 

AUTOMÁTICO

PAGAMENTO MÍNIMO



Além d isso . . .

Para mais informações,

LEIA NOSSO CONTRATO

E lembre-se, você deve sempre 

manter seus dados atualizados!! 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM 

CONTA

Se você for correntista do Santander, caso não ocorra o pagamento da fatura no vencimento, 

você autoriza o débito em sua conta do valor mínimo, desde que haja saldo suficiente.

PERDA, FURTO, ROUBO OU 

EXTRAVIO DO CARTÃO

Você deve comunicar o Santander imediatamente! Reembolsos, somente ocorrerão para as 

transações realizadas sem utilização de senha, feitas em até 48 horas antes da comunicação da 

perda/furto/roubo/extravio ao Santander.

RESCISÃO CONTRATUAL 

Tanto você quanto o Santander podem rescindir o contrato a qualquer momento.

ANUIDADE DO CARTÃO

Aderindo ao contrato você deverá pagar ANUIDADE e demais tarifas do serviços 

contratados.

https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-contrato-pf/20-07-10_204613_contratovigenteatualpf.pdf

