
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander inicia campanha de Natal com descontos em 
produtos e serviços 

  
 Iniciativa disponibiliza soluções de crédito para o cliente se preparar para o começo 

do ano e soluções de investimento para aproveitar os ganhos extras dessa época, 
além de ofertas em cartões e câmbio 

  
São Paulo, 11 de dezembro de 2017 – O Santander inicia hoje (11) mais uma temporada de 
ofertas em produtos e serviços. Até o dia 26, o Banco vai oferecer descontos para que os clientes 
financiem suas compras para as festas e viagens ou ainda se organizarem para os gastos de início 
do ano. Os descontos podem ser vistos na página da internet www.santander.com.br/pravoce e 
contratados nos diversos canais de relacionamento do banco - site, Internet Banking, APP 
Santander, central de atendimento telefônico e agências.  
 
Entre os produtos de planejamento financeiro, estão o Crédito Pessoal e o Crédito Consignado, 
com redução de até 15% de desconto. A ação também oferece ao cliente a possibilidade de fazer 
um financiamento de veículos também com redução de 15% nos juros. 
 
As solicitações dos cartões Free, Santander / AAdvantage® Gold e Platinum feitas no período 
terão isenção de anuidade. No caso do Free, o cliente ficará livre de anuidade quando acumular R$ 
100 em compra em cada fatura. Já nos cartões Santander / AAdvantage® Gold e Platinum, o 
desconto será de 50% na primeira anuidade. 
 
Os clientes que queiram aplicar os recursos de bônus e 13º salários, as opções são os produtos de 
investimentos, como a Previdência, com redução de 20% no valor inicial; o Certificado de 
Depósito Bancário (CDB) Progressivo, com rentabilidade de até 100% do CDI e o Fundo Yield 
Premium DI, que ainda está aberto para captações com aporte inicial reduzido para R$ 5 mil e taxa 
de administração de 0,6%. Quem quiser investir em ações também terá benefícios: a taxa de 
corretagem será de R$ 10 com 0,25% por ordem. 
 
Para o empreendedor pessoa física, o Santander ainda oferecerá seis meses de isenção de aluguel 
da Vermelhinha e, para os viajantes, 25% de desconto na tarifa de compra e venda de moeda 
estrangeira. E para quem quer testar a sorte nos próximos meses, a ação ainda reforça a 
capitalização, com a qual o cliente concorre a até R$ 2 milhões todos os meses e a até R$ 60 mil 
todos os dias. 
 
“Oferecemos as melhores soluções para que os clientes possam se reorganizar financeiramente ou 
aplicar suas reservas extras do final do ano para seus projetos de vida”, diz Alexandre Zancani, 
diretor de Negócios Digitais. 
 
Relações com a Imprensa  

http://www.santander.com.br/pravoce


 

 

 

 

      
 

 

 

 

(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


