
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander traz oferta diferenciada ao universitário na volta 
às aulas 

  
 Conta digital, cartão sem anuidade e tarifa de conta revertida em bônus para celular 

são alguns dos benefícios exclusivos. 
 
 
São Paulo, 09 de agosto de 2016 – O Santander Brasil, por meio do Santander Universidades, 
desenvolve produtos que facilitam a vida do universitário, principalmente em períodos mais 
desafiadores financeiramente, como a volta às aulas, quando o jovem se depara com despesas 
com matrícula, rematrícula e material escolar. Para dar uma ajuda nesta fase, o Banco disponibiliza 
três opções:  a ContaSuper, o Cartão FIT e a Conta Corrente Universitária, que contam com 
benefícios exclusivos para o estudante. 
 
“Desenvolvemos nossos produtos e serviços a partir da visão do cliente. É importante criarmos 
soluções que tragam benefícios e facilidade o dia a dia dos universitários”, afirma o diretor do 
Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli.  
 
A ContaSuper, uma fintech adquirida pelo Santander, oferece uma conta inteiramente digital, que 
pode ser gerenciada pelo aplicativo ou pelo site (www.contasuper.com.br) e possibilita ao jovem 
controlar totalmente sua vida financeira. Oferece serviços como pagamentos de contas com o leitor 
do código de barras, transferências de valores, recargas de celular e do Bilhete Único SPTrans, 
operações de câmbio, cartão virtual para compras online, saques nacionais e internacionais e 
compra online em lojas físicas, entre outras finalidades. 
 
O Cartão FIT, que pode ser solicitado por clientes e não clientes, é uma boa opção para quem quer 
ficar livre da anuidade. Para isso, basta realizar um nova compra de qualquer valor em cada fatura. 
O estudante também poderá acompanhar suas compras e limite por SMS gratuito com o serviço 
Cartão Santander FIT Avisa. O FIT é um cartão internacional e o estudante tem opção de escolha 
de 4 designs diferentes. O produto pode ser solicitado pelo site do Santander Universidades:  
https://www.santanderuniversidades.com.br/Paginas/default.aspx. 
 
Já a Conta Corrente Universitária oferece serviços como saques, transferências, acompanhamento 
de movimentação da conta pelo extrato e avisos no celular. O universitário pode reverter o valor 
mensal da tarifa, de R$ 6,90, em bônus para celular nos planos controle, pré e pós pago das 
operadoras Claro, Oi e Vivo.  
 
Santander Universidades 
 
O Banco Santander é a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo o Relatório 
Varkey/UNESCO – Fortune 500. Esta iniciativa é desenvolvida por meio do Santander 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Universidades, que mantém 1.200 acordos de parceria com universidades e instituições no mundo 
inteiro. Em 2015, o Santander entregou 35.702 bolsas, além de contribuir com auxílio ao estudo e 
com estágios profissionais. No Brasil, são mais de 400 convênios de colaboração acadêmica. 
 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
imprensa@santander.com.br 
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