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

Serviços Diferenciados
Serviços especifícos, de conta corrente e outros produtos

Serviços

Sigla no Extrato

Fato gerador

Unidade / Periodicidade

Valor (R$)

Abono de Assinatura

TARIFA ABONO DE
ASSINATURA

Análise de assinatura do cliente aposta em documento, mediante sua solicitação.

por carta

5,00

Cópia ou Segunda Via de Documentos

TARIFA COPIA OU 2 VIA

Fornecimento, ou envio em domicílio, de cópia ou 2ª via de documento, mediante
solicitação do cliente na agência ou nos canais eletrônicos.

por evento

7,80

Cópia ou segunda via de extrato

TARIFA COPIA OU 2 VIA

Fornecimento, ou envio em domicílio, de cópia ou 2ª via de documento, mediante
solicitação do cliente na agência ou nos canais eletrônicos

por mês calendário

7,80

Cópia de Imagem de Cheque 1

TARIFA COPIA IMAGEM
CHEQUE

Fornecimento de cópia de cheque emitido pelo cliente.

por evento

7,80

Segunda Via de Carnê

TARIFA 2 VIA DE CARNE

Fornecimento da 2ª via do carnê, enviado para o endereço definido pelo cliente,
mediante solicitação do mesmo.

por evento

80,00

Fornecimento de extrato diferenciado mensal, contendo a movimentação da
conta-corrente e informações sobre outros produtos e serviços contratados.

por extrato

5,00

TARIFA EXTRATO
CONSOLIDADO

Extrato Consolidado

Extrato Consolidado Inteligente

TARIFA EXTRATO
CONSOLIDADO INTELIGENTE

Fornecimento de extrato diferenciado mensal contendo as mesmas informações
do Extrato Consolidado e também, dentre outras, resumo de saldos com
agrupamento de débitos e créditos, detalhamento das compras feitas com cartão
de debito e relação de cheques compensados por ordem numérica.

por extrato

6,90

Extrato Consolidado de Empréstimos

TARIFA EXTRATO OPERACAO
EMPRESTIMOS

Fornecimento de extrato trimestral detalhado de operações de crédito, enviado
para o endereço definido pelo cliente.

por extrato

3,90

Fornecimento de Avisos Impressos

TARIFA AVISO AUTOMATICO
IMPRESSO

Fornecimento de avisos, para o endereço de correspondência dos clientes, com
detalhamento das movimentações financeiras realizadas na Central de
Atendimento Santander.

por aviso

3,60

Fornecimento de Avisos Digitais por Celular

TARIFA AVISO POR CELULAR

Envio de SMS para o cliente com informações financeiras ou movimentações
realizadas.

por SMS

0,20

Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens Recebidos em
Garantia

TAR AVALIACAO DE BENS EM
GARANTIA

Análise e verificação da garantia dada na operação de crédito.

por evento

600,00

TAR DEPOSITO PROGRAMADO

Serviço de Custódia que permite agendar um depósito em cheque para uma data
futura.

por cheque

1,90

TARIFA CUSTODIA

Acolhimento de produtos ou documentos, para fins de guarda, controle e entrega
em mãos ao cliente na agência.

por evento

5,95

Serviço de Custódia que permite alterar a data programada do depósito ou
cancelar um cheque programado para depósito.

por cheque

5,00

Depósito Programado

Custódia

TAR ALT/CANC DEPOS
PROGRAMADO

Alteração / Cancelamento de Depósito Programado

TARIFA FIANCA

Geração de Instrumento contratual pelo qual o banco fornece garantia pelo não
cumprimento das obrigações de seus clientes (afiançados).

por Carta

Até 14% do valor da carta ao
ano

TARIFA ENTREGA CHEQUES
DOMICILIO

Entrega de Talão de Cheque, mediante solicitação do cliente, no endereço de
correspondência cadastrado em sistema, em caráter normal. Prazo da entrega 6
dias úteis após a solicitação.

por evento

8,20

TARIFA ENTREGA EXPRESSA
DE CHEQUES

Entrega de Talão de Cheque, mediante solicitação do cliente, no endereço de
correspondência cadastrado em sistema, em caráter emergencial. Prazo da
entrega 4 dias úteis após a solicitação.

por evento

Entrega ou retirada de documentos, mediante solicitação do cliente, no endereço
e data por ele definidos.

por evento

Carta Fiança

Coleta e Entrega a Domicílio ou outro Local

Entrega a Domicílio de Talão de Cheques

Entrega Expressa em Domicílio de Talão de
Cheques

Serviço de Courier Programado 2, 3

TARIFA SERVIÇO COURIER

17,10

10,40

(1) Serviço gratuito quando prestado no canal Internet Banking.
(2) Exceto para entrega de numerário.
(3) Consulte as localidades de prestação do serviço pela Central de Atendimento Santander.
*Valores vigentes até 31/10/2019. **Valores vigentes a partir de 01/11/2019

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

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

Relação de Serviços Tarifados e Respectivos Valores Vigentes - Valores máximos estabelecidos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42

