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.

COMEX 1 e 2
Serviços

Fato Gerador

Unidade / Periodicidade

Valor (R$)

por boleto

200,00

por aviso ou ordem de pagamento

160,00

por devolução

200,00

por transferência

320,00

por ordem de pagamento

200,00

Não liquidação da ordem de pagamento em moeda estrangeira recebida do
exterior a partir do 31º dia de seu registro.

por ordem de pagamento/ a cada 30 dias/ a partir
do 31º dia

40,00

Investigação Ordem de Pagamento

Solicitação para realizar investigação internacional de ordem de pagamento
em moeda estrangeira.

por operação

200,00

Compensação Internacional de Cheque ME

Realizar o envio de cheque em moeda estrangeira ao exterior para
compensação internacional.

por cheque

150,00

Devolução de Cheque ME Compensado

Devolução de cheque em moeda estrangeira enviado para compensação
internacional independentemente do motivo.

por cheque

90,00

Edição de contrato de câmbio de contratação, prorrogação,
alteração ou cancelamento

Confecção/Emissão de contrato de câmbio para compra e venda de moda
estrangeira, nos eventos de contratação, prorrogação, alteração ou
cancelamento

Ordem de Pagamento recebida

Realização do registro ou aviso de ordem de pagamento recebida do
exterior.

Devolução de Ordem de Pagamento

Realização de contraordem a recepção da ordem de pagamento,
autorizando sua devolução ao ordenante no exterior.

Transferência de Ordem de Pagamento

Acatar solicitação e efetuar a transferência de ordem de pagamento
recebida do exterior para outra instituição financeira.

Ordem de Pagamento enviada

Realização do envio de ordem de pagamento em moeda estrangeira ao
exterior.

Taxa de permanencia- Ordem de Pagamento

(1) Os valores aqui mencionados não incluem ou cobrem custos que venham a ser cobrados no exterior por bancos correspondentes ou demais prestadores de serviços;
(2) Quando o Santander precisar utilizar-se de empresa especializada ou terceirizada para prestação de algum serviço solicitado pelo cliente, os custos que venham a ser cobrados pelo terceiro deverão ser ressarcidos pelo cliente,
mediante o recebimento do aviso de cobrança enviado pelo Santander;
*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

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
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