Confidential

Poupança PF
Janeiro/2022
A Poupança é um produto de investimento simples e é uma boa opção para quem quer
construir reserva de emergência ou está planejando a realização de objetivo em curto
prazo. Para pessoa física, a Poupança possui remuneração mensal e começa a ser
contada a partir da data da aplicação. Além disso, os rendimentos são isentos de Imposto
de Renda e IOF.
As aplicações em Poupança podem ser movimentadas a qualquer momento, por meio do
Aplicativo Santander, do Internet Banking, nas agências e também na Central de
Atendimento.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?
▪ Liquidez diária;
▪ Ausência de taxas e impostos;
▪ Proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)*;

▪ Simplicidade na abertura e na operação.

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA
Quando a taxa Selic (taxa básica do juros) estiver abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento será
de 70% do valor da taxa básica mais a Taxa Referencial (TR).
Quando a taxa Selic estiver maior do que 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao
mês mais a TR.

CONDIÇÕES DE NEGÓCIOS
▪ Público-Alvo: Investimento destinado a clientes dos segmentos de Pessoas Físicas.
▪ Classificação de Risco: Baixo.
▪ Tributação: Para pessoa física, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda e IOF;

(DPP) DEPÓSITO PROGRAMADO EM POUPANÇA:
Para deixar as suas aplicações com recorrência, oferecemos gratuitamente o DPP –
Depósito Programado em Poupança.
Como funciona?
Você escolhe um valor e uma data para aplicação. Todos os meses, na data combinada, o
valor será transferido automaticamente da sua Conta Corrente para a Poupança. Se não
houver saldo na data programada, o serviço tentará efetivar a transferência nos 5 dias
úteis subsequentes. E é possível cancelar o serviço a qualquer momento na Central de
Atendimento ou em qualquer agência.
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POUPANÇA PF
MAIS INFORMAÇÕES
▪ Aplicando na poupança, você pode ganhar descontos progressivos no seu pacote de
serviços de conta corrente, podendo inclusive chegar à isenção de tarifa.
▪ Você pode fazer os seus investimentos todos os dias. A Poupança é multidatas, ou seja,
tem várias datas de aniversário e, no momento do resgate, a Poupança selecionará
automaticamente a melhor data para beneficiar você. Vale ficar atento: as aplicações
feitas nos dias 29, 30 e 31 são contabilizadas como dia 1.

▪ Como contratar? Você pode fazer uma aplicação pelo internet banking, no aplicativo
Santander, nos caixas eletrônicos ou com o seu gerente.

Onde contratar
▪ Rede de Agências
▪ Assessoria de Investimentos
▪ Central de Atendimento
▪ Canais Digitais

(1) O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garante até R$ 250.000,00 do total de créditos elegíveis contra o Santander e
instituições do mesmo conglomerado financeiro. A garantia é concedida por CPF/CNPJ e, no caso de contas ou investimentos
conjuntos, o valor é dividido entre correntistas ou investidores. A relação de créditos elegíveis com cobertura do FGC encontrase no Anexo II, Art. 2º, da Resolução 4.222/13 do Conselho Monetário Nacional. Depósitos e investimentos realizados após 21
de dezembro de 2017 possuem o teto de R$ 1 milhão por CPF/CNPJ a cada período de 4 anos consecutivos; (2) Os
investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O
preenchimento do formulários API - Análise de Perfil de Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao
produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir; (3) SAC Serviço de
Atendimento ao Cliente 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala. Central de
Atendimento: Central de Atendimento Pessoa Física: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais
localidades) Central de atendimento empresarial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h): 4004 2125 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 726 2125 (demais localidades).

ATENDIMENTO SANTANDER
▪ Pessoa Física - Central de Atendimento Santander: 4004-3535 (capitais e regiões
metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)
▪ Pessoa Jurídica - Central de Atendimento Santander Empresarial: 4004-2125 (capitais e regiões
metropolitanas) e 0800-726-2125 (outras localidades)
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