
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Outubro 2019 - Valores vigentes a partir de 01/11/2019

Consórcio 
1

Serviços especifícos, de conta corrente e outros produtos

Serviços Fato Gerador Unidade / Periodicidade Valor (R$)

2ª via de doc., atestado, declarações, certificados Emissão de 2° via de contrato de adesão, termo de constituição de garantia e carta de crédito. por evento 50,00

Avaliação de bens em garantia Avaliação de bem para constituição de garantia. por evento
Veículos: 210,00

Imóveis: 3.250,00***

Reavaliação de bens imóveis Reavaliação de bem para constituição de garantia. por evento 550,00

Substituição de bens em garantia

Tarifa cobrada para veículo automotor e que engloba, quando realizada a substituição da garantia 

: (i) a avaliação do bem, quando for usado; (ii) taxa de Inclusão para um novo bem, (iii) baixa de 

gravame para o antigo bem e (iv) confecção de contratos.

por evento
1% do valor do saldo

devedor  

(mínimo R$ 500,00)

(1) Planos de Consórcio administrados por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ nº 55.942.312/0001-06.

      *Valores vigentes até 31/10/2019. **Valores vigentes a partir de 01/11/2019  ***Valor Vigente a partir de 14/12/2019

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

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

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. 

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

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.


