
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Julho 2021 - Valores vigentes a partir de 01/07/2021

Pacotes Padronizados de Serviços 
1, 2 e 3

Movimentação com Cartão 

(sem cheque)

Quantidade mensal 

incluida no  

pacote (A)

Quantidade de 

serviços 

gratuitos por mês 

(B) 

Quantidade total 

por mês (A+B)

Valor Individual 

(R$)
Valor Total (R$)

Confecção de cadastro para 

início de relacionamento
- - - 0,00 -

Saque 4 4 8
2,70*                      

2,85**

10,80*               

11,40**

Fornecimento de extrato 

mensal
2 2 4  3,10  6,20

Fornecimento de extrato de 

um período
2 - 2

3,20 6,40

Transferência entre contas na 

própria instituição
2 2 4  1,30  3,60

Valor total dos serviços 

considerando a sua 

utilização individual

⁻ ⁻ ⁻ 26,00*           26,60**

Valor mensal cobrado pelo 

pacote
⁻ ⁻ ⁻

13,70***             

13,99****

Pacotes Padronizados de Serviços 
1, 2 e 3

Movimentação com Cheque 

e Cartão 

Quantidade mensal 

incluida no  

pacote (A)

Quantidade de 

serviços 

gratuitos por mês 

(B) 

Quantidade total 

por mês (A+B)

Valor Individual 

(R$)
Valor Total (R$)

Confecção de cadastro para 

início de relacionamento
- - - 0,00 -

Fornecimento de folhas de 

cheque
2 10 12

1,86*                     

1,95**

3,72*                    

3,90**

Saque 4 4 8
2,70*                  

2,85**

10,80*                

11,40**

Fornecimento de extrato 

mensal
4 2 6

3,10 12,40

Fornecimento de extrato de 

um período
2 - 2 3,20 6,40

Transferência por meio de 

DOC

Transferência por meio de 

TED

Transferência entre contas na 

própria instituição
2 2 4 1,30 2,60

Valor total dos serviços 

considerando a sua 

utilização individual

⁻ ⁻ ⁻
46,57*                

47,80**

Valor mensal cobrado pelo 

pacote
⁻ ⁻ ⁻

21,80***             

22,50****

10,65*                

11,10**

10,65*                

11,10**

Pacote Padronizado de Serviços I 
4

Pacote Padronizado de Serviços II 

1 - 1



Movimentação com Cheque 

e Cartão 

Quantidade mensal 

incluida no  

pacote (A)

Quantidade de 

serviços 

gratuitos por mês 

(B) 

Quantidade total 

por mês (A+B)

Valor Individual 

(R$)
Valor Total (R$)

Confecção de cadastro para 

início de relacionamento
- - - 0,00 -

Fornecimento de folhas de 

cheque
5 10 15

1,86*                     

1,95**

9,30*                    

9,75**

Saque 6 4 10
2,70*                  

2,85**

16,20*                    

17,10**

Fornecimento de extrato 

mensal
6 2 8 3,10 18,60

Fornecimento de extrato de 

um período
4 - 4 3,20 12,80

Transferência por meio de 

DOC

Transferência por meio de 

TED

Transferência entre contas na 

própria instituição
4 2 6 1,30 5,20

Valor total dos serviços 

considerando a sua 

utilização individual

⁻ ⁻ ⁻ -
83,40*               

85,65**

Valor mensal cobrado pelo 

pacote
⁻ ⁻ ⁻ -

28,00***            

29,50****

Movimentação com Cheque 

e Cartão 

Quantidade mensal 

incluida no  

pacote (A)

Quantidade de 

serviços 

gratuitos por mês 

(B) 

Quantidade total 

por mês (A+B)

Valor Individual 

(R$)
Valor Total (R$)

Confecção de cadastro para 

início de relacionamento
- - - 0,00 -

Fornecimento de folhas de 

cheque
10 10 20

1,86*                     

1,95**

18,60*                     

19,50**

Saque 8 4 12
2,70*                  

2,85**

21,60*                  

22,80**

Fornecimento de extrato 

mensal
6 2 8 3,10 18,60

Fornecimento de extrato de 

um período
4 - 4 3,20 12,80

Transferência por meio de 

DOC

Transferência por meio de 

TED

Transferência entre contas na 

própria instituição
6 2 8 1,30 1,30

Valor total dos serviços 

considerando a sua 

utilização individual

⁻ ⁻ ⁻ -
111,35*             

114,8**

Valor mensal cobrado pelo 

pacote
⁻ ⁻ ⁻ -

43,50***            

44,90****

3
10,65*                

11,10**

31,95*                

33,30**

Pacote Padronizado de Serviços III 

2 - 2
10,65*                

11,10**

Relação de Serviços Tarifados e Respectivos Valores Vigentes - Valores máximos estabelecidos pelo

Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42

21,30*                    

22,20**

Pacote Padronizado de Serviços IV 

3 -

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme Tabela de Serviços 

vigente.

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(3) Os serviços incluídos nos Pacotes Padronizados poderão ser realizados nos seguintes canais: a) Saques - Presencial ou pessoal e terminal de autoatendimento (caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas); b) Fornecimento de 

extrato - Presencial ou pessoal, terminal de autoatendimento (caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas). Nestes últimos não está disponível o extrato mensal) e outros meios eletrônicos; c) Transferência entre Contas na 

própria instituição e transferência por meio de DOC ou transferência por meio de TED - Presencial ou pessoal, terminal de autoatendimento (caixas eletrônicos do Santander) e outros meios eletrônicos, inclusive internet. O valor indicado na coluna “Valor 

individual (R$)” corresponde ao preço do serviço no canal “terminal de autoatendimento e/ou caixas eletrônicos”. Em caso de utilização de serviços excedentes à composição dos pacotes, consulte o valor praticado em outros canais.

(4) Pacote destinado a conta-corrente para movimentação com cartão (sem cheque);

* Valores Vigentes até 31/07/2020   ** Valores Vigentes a partir de 01/08/2020   *** Valores Vigentes até 31/07/2020   **** Valores Vigentes a partir de 01/08/2020


