PROGRAMA DE RELACIONAMENTO OLÉ

Conheça o Programa de Relacionamento Olé Santander e saiba como receber de volta parte ou
uma parcela (“cashback”) do seu Consignado Olé e ainda ter benefícios especiais no Santander.
Cliente Olé que possui empréstimo Consignado Olé ou Cartão de Crédito Consignado Olé com
saque e tiver uma conta corrente no Santander, com um dos pacotes de serviços elegíveis, e se
cadastrar no programa, recebe de volta:
Devolução de R$ 50 reais, que corresponde a parte ou uma parcela do Crédito
Consignado Olé
Se você, além de cumprir as condições acima, também realizar a portabilidade de seu salário ou
a transferência do benefício INSS para o Santander para o Santander, recebe de volta:
Devolução de R$ 150 reais, que corresponde a parte ou uma parcela do Crédito
Consignado Olé
Lembre-se: ao se tornar correntista Santander, você tem a possibilidade de reversão de bônus
para celular ao atingir um valor mínimo pago em determinadas tarifas. Saiba mais em (link do
Programa de Relacionamento).
Importante:
- Você precisa se cadastrar no site do programa de relacionamento em
www.santander.com.br/clienteole
- Os Pacotes de Serviços de Conta Corrente elegíveis são: Conta Universitária, Padronizado I,
Padronizado II, Padronizado III, Padronizado IV, Conta Básica, Conta Mais, Santander Van Gogh
e Santander Select.
- A devolução do valor de R$ 50 e/ou R$ 150 ocorrerá 40 dias após a abertura da conta
corrente ou crédito do benefício/salário no Santander, e será creditado na sua conta
corrente.
- A conta corrente deverá ser aberta e o seu salário deverá ser creditado na conta corrente
Santander em até 90 dias a partir da data do seu cadastro no programa.
- A devolução da parcela ou parte dela (Cashback) será realizada apenas uma vez!
- Por se tratar de benefícios concedidos por liberalidade, a Olé poderá alterar ou descontinuar
tais benefícios, a qualquer momento, mediante comunicação pelos canais de relacionamento.
- Os produtos e serviços relacionados ao Programa de Relacionamento Olé podem ser
contratados a seu critério e estão sujeitos à análise e aprovação de crédito.
Recebimento de bônus no celular
Para o recebimento do bônus no celular, você deve pagar um valor mínimo em determinadas
tarifas que podem ser referentes ao pacote de serviços (exceto Van Gogh e Select) e/ou tarifas
avulsas pagas pelas transações excedentes no mês. São válidas as seguintes tarifas avulsas:
saques (pessoal e terminal), extratos em canais eletrônicos (mês atual e meses anteriores),
fornecimento de folhas de cheques e transferências (pessoal, terminal ou em outros canais
eletrônicos), exceto DOC e TED.

Atualmente as operadoras TIM e NEXTEL não são elegíveis ao recebimento de bônus no celular.
As regras completas do benefício de reversão de bônus no celular podem ser consultadas em
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-fisica

