Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Dezembro 2018 - Valores vigentes a partir de 01/01/2019

SERVIÇOS DIFERENCIADOS

Serviços específicos, de conta-corrente e outros produtos.

CÂMBIO TURISMO
Serviços

Fato Gerador

Unidade / Periodicidade

Valor (R$)

Realização de operação de cancelamento da compra do Cheque Viagem.

por operação

200,00

Realização de operação de cancelamento da compra de papel moeda- espécie em
moeda estrangeira.

por operação

200,00

Saque em reais com cartão (de crédito ou débito) emitido no exterior.

por operação

12,00

Entrega de moeda estrangeira em espécie, mediante solicitação do cliente no
endereço definido pelo mesmo

por operação

270,00

Fato Gerador

Unidade / Periodicidade

Valor (R$)

Solicitação formal do cliente na agencia para resgate de moeda estrangeira em
especie de sua conta

por saque

2,5% do valor do
saque

Depósito de cheque em moeda estrangeira

Entrega do cheque na agencia para envio à compensação no exterior

por depósito

150,00

Crédito na CME por ordem de pagamento

Registro da ordem de pagamento na CME

por ordem

60,00

Liquidação de operação de câmbio com entrega de moeda estrangeira na CME

por operação

90,00

Entrega do TC na agencia para deposito da moeda estrangeira na conta

por depósito

20,00

Cancelamento - Cheque Viagem
Cancelamento - Espécie
Saque em reais com cartão (de crédito ou débito) emitido no exterior
Entrega de moeda estrangeira a domicílio ou em outro endereço

CONTA EM MOEDA ESTRANGEIRA
Serviços

Saque em papel moeda espécie

Crédito na conta proveniente da venda de câmbio
Depósito de Traveler Cheques
Ordem de pagamento emitida
Emissão de cheque administrativo
Transferência entre contas no banco
Depósito de papel moeda espécie
Débito na conta para crédito em Reais

Solicitação formal para envio de ordem de pagamento

por ordem

90,00

Solicitação formal em agencia para emissão de cheque administrativo

por cheque

90,00

Solicitação formal para transferência entre contas no banco

por transferência

90,00

Solicitação formal do cliente na agencia para depósito de moeda estrangeira em
especie para sua conta

por depósito

120,00

Solicitação do fechamento de câmbio

por operação

60,00

Fato Gerador

Unidade / Periodicidade

Valor (R$)

Registro no Sisbacen quando da abertura da conta de domiciliado no exterior

por evento

1000,00

Registro no Sisbacen de operação transacionada na conta de domiciliado no exterior
de valor igual ou superior a R$10.000,00

por evento

CONTA DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Serviços
Registro Inicial de Conta
Registro de Operação de valor igual ou superior a R$
10.000,00

800,00

*Valores vigentes até 31/12/2018. **Valores vigentes a partir de 01/01/2019

Estamos conectados 24 horas, 7 dias
por semana:
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITER: @SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitana), 0800
702 3535 (demais localidade), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência
auditiva ou de fala). Atendimento Direct 24hs, 7 dias por semana.
SAC 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800
771 0401. Atendimento 24hs por dia, todos os dias.
Ouvidoria – se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726
0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das
9 as 20hs, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CORRETORA:
Central de Atendimento: 4004-9090 (região metropolitana) ou 0800 722
9090 (demais localidades). SAC 0800 762 7777 e para pessoas com
deficiencia auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Ouvidoria 0800 726 0322 e
para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala 0800 771 0301.
FINANCIAMENTO:
Central de Atendimento: (11) 3553 4279 (estado de São Paulo), (21) 3640
7379 (estado RJ) ou 0800 723 5008 (demais localidades). SAC 0800 762
7777 e para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 771 0401.
Ouvidoria 0800 726 0322 e para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala
0800 771 0301.
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