PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Business
Pacotes fechados para contratação do público em geral
BUSINESS
BÁSICO

BUSINESS I

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO⁶

Redução na
mensalidade do
Pacote de Serviços
por faturamento
mensal na máquina
Getnet (exceto TEF)

Redução na
mensalidade do
Pacote de Serviços
por faturamento
mensal na máquina
Getnet (exceto TEF)

Redução na mensalidade
do Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF) e/ou saldo médio de
Investimento

FATURAMENTO⁴
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

A partir de R$10 mil:
50%
A partir de R$ 60 mil:
100%

A partir de R$10 mil:
50%
A partir de R$ 60 mil:
100%

A partir de R$10 mil:
25%
A partir de R$ 60 mil:
100%

INVESTIMENTOS² ³

BUSINESS II

A partir de R$70 mil:
25%
A partir de R$ 140
mil: 50%
A partir de R$ 210
mil: 75%
A partir de R$ 280
mil: 100%

BUSINESS III

BUSINESSS
IV

Redução na mensalidade
do Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF) e/ou saldo médio de
Investimento

Redução na mensalidade
do Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF) e/ou saldo médio de
Investimento

A partir de R$90 mil:
25%
A partir de R$ 180
mil: 50%
A partir de R$ 270
mil: 75%
A partir de R$ 360
mil: 100%

A partir de R$150
mil: 25%
A partir de R$ 300
mil: 50%
A partir de R$ 450
mil: 75%
A partir de R$ 600
mil: 100%

PAGAMENTOS⁹

1. O cancelamento de pacote terá validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à solicitação. Serviços não incluídos no Pacote de Serviços PJ e as transações excedentes serão
cobrados de forma individualizada, conforme Tabela de Serviços - Pessoa Jurídica afixadas nas agências e disponível no site www.santander.com.br. As condições dos produtos e
serviços incluídos no Pacote de Serviços PJ estão sujeitas a alterações a critério do Banco Santander, mediante prévia divulgação na Tabela de Serviços. 2. O saldo médio das
aplicações em Fundos de Investimentos, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas ou Poupança a ser utilizado no cálculo da redução da mensalidade dos Pacotes de Serviços
será do 2º mês seguinte ao mês de cálculo do saldo médio. Lembrando que os pacotes de serviços Business Básico e Business I não contam mais com os benefícios do Programa de
Relacionamento (redução na mensalidade do pacote de serviço por volume de investimentos aplicados no Santander). 3. Para os clientes que também contarem com a redução na
mensalidade do pacote de serviços (Business Básico, Business I, Business II) por possuírem os benefícios da “Conta Integrada” (conta corrente PJ + maquininha Getnet e
possibilidade de contar com taxas reduzidas na antecipação de recebíveis, redução na mensalidade de alguns pacotes de serviços e no aluguel da maquininha e taxas mais atrativas
em alguns produtos e serviços), o valor desta redução será somado no valor da redução obtida por volume de investimentos do Programa de Relacionamento do respectivo
pacote. IMPORTANTE: Lembramos que os benefícios da “Conta Integrada” mencionados apenas estão disponíveis para empresas com faturamento anual de até R$ 200 milhões e
com faturamento mensal mínimo de R$ 10 mil na maquininha Getnet creditado em domicílio bancário no Santander. 4. As reduções dos preços dos pacotes de serviços e do
aluguel da máquina Getnet (POS) são concedidas após 2 meses da apuração do respectivo faturamento mensal. A redução no aluguel da maquininha (de 25% - limitada a R$ 37,25
e de 100% limitada a R$ 149,00) será concedida de acordo com o faturamento mensal na máquina Getnet (POS), independentemente da quantidade de maquininhas instaladas por
cliente.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Conta Integrada
Pacotes fechados para contratação do público em geral
CONTA
INTEGRADA

CONTA
INTEGRADA
MAIS³

CONTA
INTEGRADA +
GESTÃO

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO²

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF)

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF) e/ou saldo médio de
Investimento

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto
TEF)

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

A partir de R$10 mil: 25%
A partir de R$ 60 mil: 100%

A partir de R$10 mil: 25%
A partir de R$ 60 mil: 100%

A partir de R$75 mil: 25%
A partir de R$ 200 mil: 100%

INVESTIMENTOS ⁴

A partir de R$70 mil: 25%
A partir de R$ 140 mil: 50%
A partir de R$ 210 mil: 75%
A partir de R$ 280 mil: 100%

PAGAMENTOS

❑

❑

O Pacote de Serviços Conta Integrada Mais, concede descontos pelo volume de Investimentos e/ou pelo valor do
faturamento na Maquininha Getnet. Com isso, sua empresa tem dois benefícios somados para a redução do valor
da mensalidade de seu pacote;
Além de Visa e Mastercard®, todas as demais bandeiras, que passam hoje na Maquininha Getnet, e também os
Vouchers Alimentação e Refeição compõem o valor do faturamento da sua empresa.

1. Transações excedentes serão cobradas de forma individualizada. O cancelamento de pacote terão validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à
solicitação. 2. As condições e benefícios do Programa de Relacionamento poderão ser alterados mediante comunicação prévia nos canais disponibilizados
pelo Santander. 3. O pacote de serviços Santander Conta Integrada Mais Empresas não contabiliza volume médio de investimentos para desconto no aluguel
do POS Getnet, somente para desconto na mensalidade do pacote. 4. Os fundos de investimentos, Depósitos a Prazo, Poupança ou Operações
Compromissadas de resgate automático não serão considerados para o cálculo da redução da mensalidade do pacote Conta Integrada Mais. O saldo médio
das aplicações em Fundos de Investimentos, Depósitos a Prazo, Poupança e Operações Compromissadas, a ser utilizado no cálculo da redução da
mensalidade dos Pacote de Serviços da Conta Integrada Mais e Conta Mais, será o do 2º mês seguinte ao mês de cálculo do saldo médio. 5. A contratação dos
pacotes indicados (Conta Integrada, Conta Integrada Mais, Conta Integrada + Gestão) concede, por meio do Programa de Relacionamento, a elegibilidade à
contratação do Santander Master (Cheque Empresa), que é um limite de crédito disponibilizado em conta corrente, sujeito à aprovação, que concede o
benefício de 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. Após o 5º dia de uso do limite serão cobrados juros retroativamente a todo período de
utilização. Conheça as regras completas em: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Santander.
6. O desconto no aluguel da máquina Getnet será aplicado no 2º (segundo) mês subsequente ao faturamento. 7. O pacote de serviços Conta Integrada Mais
não contabiliza volume médio de investimentos para desconto no aluguel do POS Getnet, somente para desconto na mensalidade do pacote.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Conta + Integrada
Pacotes fechados para contratação do público em geral
CONTA MEI³

CONTA INTEGRADA
+ GESTÃO
EMPRESAS

CONTA MAIS

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO²

Isenção na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Superget

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (inclusive
no TEF).

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por saldo
médio de Investimentos
aplicados.

FATURAMENTO
MENSAL NA
SUPERGET

A partir de R$3 mil: 50%

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

INVESTIMENTOS

A partir de R$50 mil: 25%
A partir de R$80 mil: 50%
A partir de R$ 150 mil: 100%

A partir de R$100 mil: 25%
A partir de R$ 200 mil: 50%
A partir de R$ 300 mil: 75%
A partir de R$ 400 mil: 100%

PAGAMENTOS

1. Transações excedentes serão cobradas de forma individualizada. O cancelamento de pacote terão validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à
solicitação. 2. As condições e benefícios do Programa de Relacionamento poderão ser alterados mediante comunicação prévia nos canais disponibilizados
pelo Santander. 3. A contratação do Pacote de Serviços Conta MEI está disponível exclusivamente para Microempreendedores Individuais (MEI), segundo os
critérios da Lei Complementar nº 123/2006 e respectiva regulamentação. Se o Cliente deixar de se enquadrar nos requisitos legais para sua classificação
como MEI, o Pacote de Serviços Conta MEI poderá ser substituído pelo Pacote de Serviços Conta Integrada Empresas. Nessa hipótese, o Cliente será
previamente comunicado para que possa verificar se é conveniente manter o Pacote Conta Integrada Empresas ou se há outra opção que melhor atenda às
suas necessidades. 4. O desconto no aluguel da máquina Getnet será aplicado no 2º (segundo) mês subsequente ao faturamento.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Conta Integrada Empresas
Pacotes fechados para contratação do público em geral
CONTA
INTEGRADA
EMPRESAS²

CONTA
INTEGRADA
MAIS EMPRESAS

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO²

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto TEF)

Redução na mensalidade do
Pacote de Serviços por
faturamento mensal na
máquina Getnet (exceto TEF)
e/ou saldo médio de
Investimento

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

A partir de R$10 mil: 25%
A partir de R$ 20 mil: 50%
A partir de R$ 50 mil: 100%

A partir de R$20 mil: 25%
A partir de R$ 50 mil: 50%
A partir de R$ 80 mil: 100%

INVESTIMENTOS ⁴

A partir de R$70 mil: 25%
A partir de R$ 140 mil: 50%
A partir de R$ 210 mil: 75%
A partir de R$ 280 mil: 100%

PAGAMENTOS

❑

❑

O Pacote de Serviços Conta Integrada Mais Empresas, concede descontos pelo volume de Investimentos e/ou
pelo valor do faturamento na Maquininha Getnet. Com isso, sua empresa tem dois benefícios somados para a
redução do valor da mensalidade de seu pacote;
Além de Visa e Mastercard®, todas as demais bandeiras, que passam hoje na Maquininha Getnet, e também os
Vouchers Alimentação e Refeição compõem o valor do faturamento da sua empresa.

1. Pacotes PJ indisponíveis para contratação a partir de 01/08/2019. Transações excedentes serão cobradas de forma individualizada. O cancelamento de
pacote terão validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à solicitação. 2. As condições e benefícios do Programa de Relacionamento poderão ser
alterados mediante comunicação prévia nos canais disponibilizados pelo Santander. 3. O pacote de serviços Santander Conta Integrada Mais Empresas não
contabiliza volume médio de investimentos para desconto no aluguel do POS Getnet, somente para desconto na mensalidade do pacote. 4. Os fundos de
investimentos, Depósitos a Prazo, Poupança ou Operações Compromissadas de resgate automático não serão considerados para o cálculo da redução da
mensalidade do pacote Conta Integrada Mais. O saldo médio das aplicações em Fundos de Investimentos, Depósitos a Prazo, Poupança e Operações
Compromissadas, a ser utilizado no cálculo da redução da mensalidade dos Pacote de Serviços da Conta Integrada Mais e Conta Mais, será o do 2º mês
seguinte ao mês de cálculo do saldo médio. 5. A contratação dos pacotes indicados (Conta Integrada, Conta Integrada Mais, Conta Integrada + Gestão)
concede, por meio do Programa de Relacionamento, a elegibilidade à contratação do Santander Master (Cheque Empresa), que é um limite de crédito
disponibilizado em conta corrente, sujeito à aprovação, que concede o benefício de 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. Após o 5º dia de uso do
limite serão cobrados juros retroativamente a todo período de utilização. Conheça as regras completas em: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica >
Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Santander. 6. O desconto no aluguel da máquina Getnet será aplicado no 2º (segundo) mês
subsequente ao faturamento. 7. O pacote de serviços Conta Integrada Mais Empresas não contabiliza volume médio de investimentos para desconto no
aluguel do POS Getnet, somente para desconto na mensalidade do pacote.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Conta Básica
Pacotes fechados para contratação do público em geral
CONTA BÁSICA

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO

Não confere benefícios por
meio de Programa de
Relacionamento.

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS

1. Transações excedentes serão cobradas de forma individualizada. O cancelamento do pacote terá validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à
solicitação.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ Empresariais
Pacotes fechados para contratação do público em geral

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO

EMPRESARIAIS 1
PLUS

EMPRESARIAIS 4
PLUS

EMPRESARIAIS 4

Não confere benefícios por
meio de Programa de
Relacionamento.

Não confere benefícios por
meio de Programa de
Relacionamento.

Não confere benefícios por
meio de Programa de
Relacionamento.

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS

1. Pacotes de Serviços exclusivos para Pessoa Jurídica. O cancelamento de pacote terão validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à solicitação. Serviços
não incluídos no Pacote de Serviços PJ e as transações excedentes serão cobrados de forma individualizada, conforme Tabela de Serviços - Pessoa Jurídica
afixadas nas agências e disponível no site www.santander.com.br. As condições dos produtos e serviços incluídos no Pacote de Serviços PJ estão sujeitas a
alterações a critério do Banco Santander.

PACOTE DE SERVIÇOS DESCONTINUADOS
❑
❑

Pacotes de Serviços¹ GCB/Corporate
Pacotes fechados para contratação do público em geral

PROGRAMA DE
RELACIONAMENTO

EXECUTIVO I

EXECUTIVO
II

EXECUTIVO
III

EXECUTIVO
IV

Não confere
benefícios por meio
de Programa de
Relacionamento.

Redução na
mensalidade do
Pacote de Serviços
por saldo
médio de
Investimentos
aplicados.

Redução na
mensalidade do
Pacote de Serviços
por saldo
médio de
Investimentos
aplicados.

Redução na
mensalidade do
Pacote de Serviços
por saldo
médio de
Investimentos
aplicados.

A partir de R$100
mil: 25%
A partir de R$ 250
mil: 50%
A partir de R$ 450
mil: 75%
A partir de R$ 850
mil: 100%

A partir de R$100
mil: 25%
A partir de R$ 250
mil: 50%
A partir de R$ 450
mil: 75%
A partir de R$ 850
mil: 100%

A partir de R$100
mil: 25%
A partir de R$ 250
mil: 50%
A partir de R$ 450
mil: 75%
A partir de R$ 850
mil: 100%

A partir de R$130
mil: 25%
A partir de R$ 310
mil: 50%
A partir de R$ 610
mil: 75%
A partir de R$ 1.000
mil: 100%

FATURAMENTO
MENSAL NO POS
GETNET E/OU
SUPERGET

INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS

1. Pacotes de Serviços exclusivos para Pessoa Jurídica. O cancelamento de pacote terão validade a partir do 1º dia útil do mês seguinte à solicitação. Serviços
não incluídos no Pacote de Serviços PJ e as transações excedentes serão cobrados de forma individualizada, conforme Tabela de Serviços - Pessoa Jurídica
afixadas nas agências e disponível no site www.santander.com.br. As condições dos produtos e serviços incluídos no Pacote de Serviços PJ estão sujeitas a
alterações a critério do Banco Santander.

