
A Letra Financeira (LF) é um investimento de Renda Fixa de longo prazo em títulos privados, com risco de crédito privado. É

uma sugestão para quem pode deixar o dinheiro aplicado por no mínimo dois anos, sem resgate parcial ou total antes do

vencimento, e sua rentabilidade pode ser fixa ou flutuante. O desempenho da LF depende do valor dos seus componentes

financeiros, que podem ser afetados por seus respectivos indexadores.

INVESTIMENTOS – LF (Letra Financeira)

Valor mínimo:

Investimentos a partir de R$ 50 mil.

Tributação

O IR (Imposto de Renda) é cobrado conforme a tabela

regressiva no momento do resgate ou vencimento, sobre a

rentabilidade bruta*. Já o IOF é cobrado sobre o rendimento

nos resgates ocorridos durante os primeiros 29 dias a partir da

data da aplicação, também de acordo com a tabela regressiva.

Após esse prazo, não há mais incidência de IOF.

*Mais detalhes e informações sobre a tributação de Imposto de Renda

em ‘Detalhes de Tributação”.

(1) Trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito); (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, 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); (4) Esta instituição é aderente ao código da Anbima (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no
Varejo.

Descrição

Quais são os benefícios?

✓ Oferece rentabilidade diferenciada;

✓ Uma boa alternativa para diversificar a sua carteira

de investimentos;

✓ Aplicação risco de crédito de crédito Santander.

Condições de Negócios:

• Público Alvo: Empresas dos segmentos GCB e

Corporate com recursos para aplicar e que

procuram remuneração diferenciada.

• Classificação de Risco: Baixo.

Condição de Liquidez:

✓ Produto sem Liquidez até a data de vencimento.

MAIS DETALHES DE TRIBUTAÇÃO:

Imposto de Renda Retido na Fonte:

A remuneração pode ter os seguintes indexadores:

CDI: a rentabilidade é definida por um percentual de um indexador no ato do investimento. Assim, o valor final do rendimento

será definido na data de vencimento da aplicação de acordo com a performance desse indexador.

PRÉ: a taxa de rentabilidade é definida no ato da aplicação, e é ideal para quem quer saber o valor exato que terá de

rendimento ao final do investimento.

Antes da contratação, é necessário realizar a identificação das partes e o segmento do cliente, e conferir disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES:

• Até 180 dias: alíquota de 22,5%

• De 181 a 30 dias: alíquota de 20%

• De 361 a 720 dias: alíquota de 17,5%

• Acima de 721 dias: alíquota de 15%

Material publicitário, para mais informações converse com um gerente em uma de nossas agências ou se preferir entre em

contato conosco através da nossa central de atendimento do Santander Empresarial: 4004-2125 e 0800-726-2125 (Demais

Localidades).


