
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 

Santander tem nova oferta de conta universitária  
no período de volta às aulas 

 

 Clientes que frequentam curso superior podem ter a tarifa mensal de seus pacotes de conta corrente 
revertida em bônus para celular 

 Santander Universidade disponibiliza canal de atendimento exclusivo para estudantes e recém-
formados  

 
 
São Paulo, 17 de agosto de 2015 – O Santander acaba de anunciar uma nova oferta de conta universitária 
que, neste período de volta às aulas, dá ao cliente que frequenta curso superior ainda mais liberdade de 
escolha e facilidade para optar por produtos e serviços adequados ao seu perfil. A tarifa de R$ 6,40 da Conta 
Universitária agora poderá ser revertida em bônus para celular das operadoras Claro, Oi e Vivo. E o 
estudante ainda pode combinar o pacote com o Cartão Santander Fit. Com ele, o universitário não paga 
anuidade se realizar uma nova compra de qualquer valor no crédito, a cada fatura. 
 
Esse público também pode contratar o Santander Master, que oferece até 10 dias sem juros por mês no 
cheque especial, corridos ou alternados, além de solicitar, gratuitamente, a Carteira Mundial de Estudante 
ISIC, com uma rede de descontos em estabelecimentos, produtos e serviços em todo o mundo. 
 
Há quase 20 anos focado no segmento universitário, o Santander se consolida como instituição pioneira em 
desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida do estudante, além de investir fortemente na 
educação superior por meio de apoios acadêmicos, bolsas de estudos, premiações de reconhecimento, entre 
outras iniciativas. “Desde o momento em que o estudante inicia o ensino superior até os primeiros passos na 
sua vida profissional, oferecemos produtos e serviços que trazem soluções para o seu dia a dia”, destaca 
Jamil Hannouche, diretor do Santander Universidades Brasil. 
 
Um diferencial importante é a equipe especializada da Central do Atendimento, que faz o atendimento 
exclusivo dos universitários e recém-formados a partir da identificação do cliente nos telefones (11) 4004-
3535 (regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (demais localidades), ou pelo Facebook, no aplicativo 
Santander Responde. 
 
Após concluir o curso de graduação, o recém-formado conta com um pacote de benefícios no Programa 
Jovem Profissional, com limite progressivo no cartão de crédito e cheque especial, possibilidade de desconto 
no pacote de serviços e financiamento de pós-graduação ou MBA, por meio do produto Crédito Educação 
Continuada. 
 
 
 
 



 

 

 

 

      
 

 

 
Desde 1996, o Santander Universidades investiu mais de R$ 3,1 bilhões em todo o mundo e concedeu quase 
200 mil bolsas de estudos nos 20 países nos quais está presente, com aproximadamente 1,2 mil 
universidades conveniadas. No Brasil são mais de 450 instituições conveniadas. Até 2018, o Santander prevê 
mais R$ 2 bilhões de investimento em todo o mundo. 

 

 


