
Serviços Prioritários Serviços mais utilizados, e padronizados, de conta-corrente e poupança.

Serviços Canal Sigla no Extrato Fato Gerador Valor (R$)

Cadastro Confecção de Cadastro para Início
de Relacionamento - TARIFA CADASTRO

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e 
tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de 
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

 28,50

Conta-corrente

Cartão

Fornecimento de 2ª via de 
cartão com função de débito - TARIFA 2 VIA CARTAO 

DEBITO

Confecção e emissão de novo cartão com função débito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados 
pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à 
instituição emitente.

 5,50

Fornecimento de 2ª via 
de cartão com função 
movimentação de conta  
de poupança

- TARIFA 2 VIA CARTAO 
POUPANCA

Confecção e emissão de novo cartão de poupança, restrito a casos de pedidos de reposição formulados 
pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não 
imputáveis à instituição emitente.

 5,50

Cheque

Exclusão do CCF (Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem 
Fundos)

- TARIFA EXCLUSAO 
CCF

Exclusão do registro de cheque do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos) por solicitação 
do cliente, cobrada por unidade excluída.

49,00 + taxa
de serviço

Contra-ordem (ou revogação) 
e oposição (ou sustação) ao 
pagamento de cheque

- TARIFA SUSTACAO/ 
REVOGACAO

Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada 
uma única vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação 
a pedido.

 11,40

Fornecimento de folhas 
de cheque - TARIFA FOLHA 

CHEQUE
Confecção e fornecimento de folhas de cheque, cobrada por unidade que exceder as dez folhas 
gratuitas, fornecidas por conta de depósitos à vista independentemente do número de titulares.  1,50

Cheque Administrativo - TARIFA CHEQUE 
ADMINISTRATIVO Emissão de cheque administrativo.  25,00

Saque3 Saque de conta de depósitos 
à vista e de poupança

Presencial ou 
Pessoal

TARIFA SAQUE 
PESSOAL

Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de 
depósitos cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos (“contas eletrônicas”) não há 
gratuidade para este canal de entrega.

 2,20

Autoatendimento TARIFA SAQUE 
TERMINAL

Saque em terminal de autoatendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. 
Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.  2,10

Depósitos Depósito Identificado - TARIFA DEPOSITO 
IDENTIFICADO

Depósito com registro de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou 
do depositante, por este solicitado. 2,70

Consultas

Fornecimento de extrato 
mensal de conta de depósitos 
à vista e de poupança

Presencial ou 
Pessoal

TARIFA EXTRATO MES 
(P)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em guichê de caixa ou por outras 
formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do 
número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não há gratuidade para este canal 
de entrega.

 3,00

Autoatendimento, 
Central de 
Atendimento e 
Internet Banking

TARIFA EXTRATO MES 
(E)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento 
ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana, além do 
número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para 
este canal de entrega.

 2,35

Fornecimento de extrato 
de um período de conta 
de depósitos à vista e de 
poupança

Presencial ou 
Pessoal

TARIFA EXTRATO 
MOVIMENTO (P)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas 
de atendimento pessoal, tal como atendimento telefônico realizado por atendente. 3,00

Autoatendimento, 
Central de Atend. e 
Internet Banking

TARIFA EXTRATO 
MOVIMENTO (E)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em terminal de autoatendimento ou por 
outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. 
Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

 2,35

Fornecimento de cópia de 
microfilme, microficha ou 
assemelhado

- TARIFA MICROFILME Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.  4,50

Transferência 
de Recursos

Transferência por meio de DOC

Presencial ou 
Pessoal TARIFA DOC PESSOAL

Realização de transferência de recursos por meio de DOC (Documento de Crédito) em guichê de caixa 
ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por 
atendente.

 13,40

Autoatendimento TARIFA DOC 
ELETRONICO

Realização de transferência de recursos por meio de DOC em terminal de autoatendimento ou 
mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. 
Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

 7,90

Internet Banking TARIFA DOC INTERNET Realização de transferência de recursos por meio de DOC pela internet. Nas “contas eletrônicas” não 
pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. 7,90

Transferência por meio de TED

Presencial ou 
Pessoal TARIFA TED PESSOAL

Realização de transferência de recursos por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em 
guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento 
telefônico realizado por atendente.

 13,40

Autoatendimento TARIFA TED
ELETRONICO

Realização de transferência de recursos por meio de TED em terminal de autoatendimento ou mediante 
outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. 
Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

 7,90

Internet Banking TARIFA TED INTERNET Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para esta canal de entrega. 7,90

Transferência agendada 
por meio de DOC/TED

Presencial ou 
Pessoal

TARIFA DOC/ TED 
AGENDADO (P)

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa 
ou mediante outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por 
atendente.

 13,40

Autoatendimento TARIFA DOC/ TED 
AGENDADO (E)

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em terminal de 
autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção 
humana. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

7,90

Internet Banking TARIFA DOC/ TED 
AGENDADO (I)

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED pela internet. 
Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. 7,90

Transferência entre Contas 
na própria Instituição

Presencial ou 
Pessoal

TARIFA TRANSF. 
RECURSO (P)

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou 
mediante outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por 
atendente, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não há 
gratuidade para este canal de entrega.

 1,10

Autoatendimento, 
Central de 
Atendimento e 
Internet Banking

TARIFA TRANSF. 
RECURSO (E/I)

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de 
autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem 
intervenção humana, inclusive internet, além do número permitido gratuitamente por mês. 
Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

 1,00

Ordem de Pagamento - TARIFA ORDEM 
PAGAMENTO Realização de ordem de pagamento.  25,00

Operações de 
Crédito e de 

Arrendamento 
Mercantil

Concessão de adiantamento 
a depositante - TARIFA ADIANT. 

DEPOSITANTE

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter 
emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite 
previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

49,00

(P) Pessoal   (E) Eletrônico   (I) Internet Banking

Serviços Sigla no Extrato Fato Gerador Unidade / 
Periodicidade Valor (R$)

Abono de Assinatura TARIFA ABONO DE ASSINATURA Reconhecimento da veracidade de documento ou cheque fornecido pelo cliente, mediante solicitação. por carta  5,00

Aditamento de Contratos TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO Necessidade de aditamento da operação para mudança das condições contratuais. por operação  500,00

Coleta e Entrega a Domicílio ou 
outro Local

TARIFA ENTREGA 
Entrega de remessa, mediante solicitação do cliente ou reposição automática, no endereço definido pelo cliente, em 
caráter normal.

por evento  5,45

Coleta e Entrega Expressa a 
Domicílio ou outro Local

TARIFA ENTREGA EXPRESSA
Entrega de remessa, mediante solicitação do cliente ou reposição automática, no endereço definido pelo cliente, em 
caráter emergencial.

por evento 10,00

Serviço de Courier Programado TARIFA SERVICO COURIER PROGRAMADO Entrega ou retirada de documentos, mediante solicitação do cliente no endereço e datas por ele definido. por evento 10,00

Serviço de Courier Imediato TARIFA SERVIÇO COURIER IMEDIATO Entrega ou retirada de documentos, mediante solicitação eventual do cliente no endereço por ele definido. por evento 15,00

Cópia ou Segunda Via de 
Documentos

TARIFA COPIA OU 2ª 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  4,50

Cópia de Imagem de Cheque TARIFA COPIA IMAGEM CHEQUE Fornecimento de cópia de cheque emitido pelo cliente através do Internet Banking. por evento 4,50

Segunda Via de Contracheque TARIFA 2ª VIA CONTRACHEQUE Fornecimento de 2ª via de contracheque no Autoatendimento, Internet Banking ou Retaguarda da Agência. por evento 4,50

Segunda Via de Extrato Digital TARIFA 2ª VIA EXTRATO DIGITAL Fornecimento de 2ª via de extrato mensal em formato pdf no Internet Banking. por evento 2,50

Segunda Via de Carnê TARIFA 2ª VIA DE CARNE Fornecimento da 2ª via do carnê, enviado para o endereço definido pelo cliente, mediante solicitação do mesmo. por evento  80,00

Custódia TARIFA CUSTODIA Acolhimento de produtos ou documentos, para fins de guarda, controle e entrega em mãos ao cliente na agência. por evento  5,95

Extrato Consolidado Inteligente
TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 

INTELIGENTE
Fornecimento de extrato detalhado da movimentação da conta-corrente e outros produtos ou serviços contratados, 
enviado para o endereço definido pelo cliente.

por extrato  4,90

Extrato Consolidado TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO Fornecimento de extrato diferenciado mensal, enviado para o endereço definido pelo cliente. por extrato 3,60*

Extrato Consolidado de 
Empréstimos

TARIFA EXTRATO OPERACAO 
EMPRESTIMO 

Fornecimento de extrato trimestral detalhado de operações de crédito, enviado para o endereço definido pelo cliente. por extrato  3,90 

Fornecimento de Atestados TARIFA FORNECIMENTO DE ATESTADO Envio de documento atestando oficialmente a regularização de situações ou solução de pendências. por atestado  20,00

Fornecimento de Certificados TARIFA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO Envio de documento certificando oficialmente determinada situação. por certificado  20,00

Fornecimento de Declarações TARIFA FORNECIMENTO DE DECLARACAO
Envio de documento declarando oficialmente processo realizado, ou tentativa de realização, bem como as 
implicações geradas para o cliente.

por declaração  20,00

Fornecimento de Avisos 
Impressos

TARIFA AVISO AUTOMATICO IMPRESSO
Envio de aviso, para o endereço de correspondência dos clientes, com detalhamento das movimentações financeiras 
realizadas através de processamento automático ou na Central de Atendimento.

por aviso  2,50

Fornecimento de Avisos Digitais TARIFA AVISO POR CELULAR Envio de SMS para o cliente com informações financeiras ou movimentações realizadas. por SMS 0,20

Atestado de Idoneidade 
Financeira

TAR EMISSAO ATESTADO DE IDONEIDADE
Fornecimento de comprovante garantindo que o cliente não possui nenhuma atividade não idônea relacionada a 
serviços financeiros.

por atestado  35,00

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

Depósito Programado TAR DEPOSITO PROGRAMADO Permite agendar através do Autoatendimento um depósito em cheque para uma data futura. por cheque 1,90

Alteração/Cancelamento de 
Depósito Programado TAR ALT/CANC DEPOS PROGRAMADO Permite alterar a data programada do depósito ou cancelar um cheque programado para depósito. por cheque 5,00

Serviços Diferenciados Serviços específicos, de conta-corrente e outros produtos.

Serviços Bancários Pessoa Física
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Junho 2012 - *Valores vigentes a partir de 18/07/2012

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

Conta Poupança

Serviço Franquia/Mês Canal

Fornecimento de Cartão de Movimentação Incluso -

Fornecimento de 2ª via Cartão 
de Movimentação1 Incluso -

Saque 2 Caixa e Autoatendimento2

Extrato 30 dias 2 Caixa e Autoatendimento2

Consultas (Extrato e Saldo) Incluso Internet Banking

Transferência de recursos para poupança 
de mesma titularidade 2 Caixa, Autoatendimento e Internet Banking

Fornecimento de Extrato Anual de Tarifas Incluso -

Conta-corrente

Serviço Franquia/Mês Canal

Fornecimento de Cartão de Débito Incluso -

Fornecimento de 2ª via Cartão de Débito1 Incluso -

Talão de Cheques 10 folhas -

Saque 4 Caixa, Cheque, Cheque Avulso e 
Autoatendimento2

Extrato 30 dias 2 Caixa e Autoatendimento2

Consultas (Extrato e Saldo) Incluso Internet Banking

Transferência de recursos entre contas na 
própria instituição 2 Caixa, Autoatendimento e

Internet Banking

Compensação de Cheques Incluso -

Fornecimento de Extrato Anual de Tarifas Incluso -

Serviços Essenciais Serviços básicos, de conta-corrente e poupança, disponíveis gratuitamente.

Produtos/
Serviços Universitários

Padronizado 
Pessoa  
Física13

Simples Light
Simples 

Mais 
Minutos

Especial
Especial 

Max Mais  
Minutos

Free Especial 
Max

Light 
Especial

Van 
Gogh 

Van 
Gogh 
Max

Light 
Plus

Serviços 
Essenciais

Valor do 
Serviço 

(R$)

Saques

Saque14 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4

40 ilimitado15 40

4 -

Saque Pessoal - - - - - - 2 - 2 2 - 2,20

Saque Terminal 6 - 3 6 3 10 18 4 18 18 - 2,10

Saque Internacional - - - - - - - - - - 2 2 2 - 13,50

Cheques

Fornecimento de 
Folhas14 10 - 10 10 10 15 20 15 20 20 ilimitado15 ilimitado15 40 10 1,50

Entrega de Talão 
de Cheques em 
Domicílio

- - - - - - 1 - 1 1 1 1 2 - 5,45

Sustação/Revogação 
de Cheques

2 - 4 4 4 5 6 5 6 6 8 20 25 - 11,40

Cópia de Imagem de 
Cheque

- - - - - 1 1 - 1 1 3 10 10 - 4,50

Extratos

Extrato Consolidado 
Inteligente

- - - - - - - - - - 1 1 1 - 4,90

Extrato Consolidado - - - - - - - - - - 1 1 1 - 3,60*

Extrato do Mês Atual 
Pessoal/Terminal14 4 4 4 4 4 6 8 6 8 30 ilimitado15 ilimitado15 40 2 2,35

Extrato do Mês 
Anterior Terminal

1 2 - - - 1 1 - 1 1 2 ilimitado15 40 - 2,35

Transferências

Transferência entre 
Contas14 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

ilimitado15 ilimitado15 40

2 -

Transferência entre 
Contas Pessoal

- - - - - - - - - - - 1,10

Transferência entre 
Contas Terminal

3 - 18 18 18 28 38 28 38 38 - 1,00

DOC/TED no Terminal - - - - - - - - - -
4 10 5

- 7,90

DOC/TED no Internet 
Banking

1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 7,90

DOC/TED Pessoal - - - - - - - - - - 1 2 2 - 13,40

Cartão
Fornecimento de 
Cartão com Função 
Débito

incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso  incluso incluso incluso  incluso - incluso -

Outros 
Serviços

Aviso por Celular ilimitado15 - 10 5 3 20 5 3 30 10 60 ilimitado15 20 - 0,20

Fornecimento Avisos 
Impressos

- - - - - - 1 - 1 1 2 10 10 2,50

Serviço de Courier 
Programado16 - - - - - - - - - 1 2 2 10,00

Mensalidade R$ 4,95 R$ 14,00 R$ 19,90 R$ 20,00 R$ 22,00 R$ 24,90 R$ 29,00 R$ 33,00 R$ 33,60 R$ 40,00 R$ 45,00 R$ 55,00 R$ 60,00 Gratuíto -

Valor total dos serviços incluídos no 
Pacote17 R$ 61,35 R$ 19,80 R$ 84,50 R$ 89,80 R$ 83,10 R$ 141,65 R$ 201,40 R$ 118,80 R$ 206,40 R$ 254,10 R$ 470,25 R$ 814,65 R$ 833,10 - -

% de Economia 91% 29% 76% 77% 73% 82% 85% 72% 83% 84% 90% 93% 92% - -

Pacotes de Serviços 9, 10, 11 e 12 Alternativas para sua maior economia.

Pontuação
Pacotes de Serviços - Preços Diferenciados nas Mensalidades (R$)22

Universitários Simples Especial Especial Max Van Gogh Van Gogh Max
Até 5.999 4,95 19,90

24,90 33,60

45,00 55,00

De 6.000 a 9.999
3,71 14,93

De 10.000 a 11.999
18,68 25,20

De 12.000 a 14.999
2,48 9,95

De 15.000 a 19.999
12,45 16,80

De 20.000 a 24.999

0,00 0,00
De 25.000 a 49.999

0,00 0,00
De 50.000 a 74.999 22,50 27,50

De 75.000 a 99.999 11,25 13,75

Acima de 100.000 0,00 0,00

     

Condições Especiais Pacotes Elegíveis

Atendimento Gerencial Van Gogh Van Gogh e Van Gogh Max 

Sem custo na anuidade do Cartão Style Platinum Van Gogh

Sem custo na anuidade do Cartão Elite Platinum Van Gogh Max

Santander Master (Utilização dos 10 dias sem juros)19 Universitário, Simples, Especial, Especial Max, Van Gogh, Van Gogh Max, Simples Mais Minutos, Especial Max Mais Minutos e Free

Taxa de juros diferenciada: 
Conta-corrente - Cheque Especial e no seu Parcelamento e 
Crédito Pessoal
Cartão de Crédito Santander Internacional20 -  Financiada ou 
Parcelamento da Fatura e Parcelado Emissor

Light, Light Especial, Light Plus e Light INSS. 
Condição: Realizar a portabilidade de salário mensal e ter um Cartão Santander Internacional Desbloqueado

Concessão de Bônus no Celular21 Simples Mais Minutos e Especial Max Mais Minutos

Sem custo na mensalidade do Pacote 
Free

Condição: Realizar a portabildade de salário mensal e utilizar o Cartão de Crédito Free pelo menos uma vez ao mês

Programa de Relacionamento18

Serviços Sigla no Extrato Fato Gerador Valor (R$)

Confecção de cadastro para início de relacionamento TARIFA CADASTRO

Exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias 
ao início de relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de 
poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

675,00

Aditamento de Contrato TARIFA CONTRATACAO/ADITAMENTO Necessidade de aditamento da operação para mudança das condições contratuais. 600,00

Outros Serviços
Leasing - CNPJ: 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL S.A / CNPJ: 47.193.149/0001-06 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Serviços Fato Gerador Unidade /Periodicidade Valor (R$)

Aquisição à vista com recursos do FGTS 

Intermediação das operações de movimentação da conta vinculada do FGTS para aquisição 
de imóvel sem financiamento habitacional até o valor de R$ 170.000,00 por evento 800,00

Intermediação das operações de movimentação da conta vinculada do FGTS para aquisição 
de imóvel sem financiamento habitacional de imóvel com valor entre R$ 170.000,01 a  
R$ 500.000,00

por evento 1.600,00

Avaliação da Garantia
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia nos contratos de 
Crédito com Garantia do Imóvel e  financiamento imobiliário para aquisição e construção 
de imóvel 

por evento 990,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos por evento 60,00*

Fornecimento de atestados, certificados, declarações e demonstrativos Fornecimento de atestados, certificados, declarações e demonstrativos de cálculos por evento 30,00

Aditamento de Contrato Aditivo contratual em razão de renegociação, de substituição de garantia e de outras 
alterações solicitadas pelo Cliente. por evento 150,00

Financiamento Imobiliário com recursos do FGTS

Avaliação do imóvel e formalização do processo de contratação do financiamento  por evento 1% sobre o 
financiamento

Serviço mensal de administração do contrato de financiamento mensal
Definido pelo 

agente operador do 
FGTS

Serviços Administrativos Serviço mensal de administração do contrato de financiamento mensal 25,00

Análise de Apólice Individual de Seguro Habitacional Análise de Apólice Individual apresentada pelo pretendente ao financiamento habitacional 
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) por evento 100,00

Crédito Imobiliário/Santander Crédito com Garantia do Imóvel

Serviços de Ações24 R$ 30,00 Fato Gerador: posição custodiada na Corretora

Aluguel de Ações Varia em função do ativo negociado

Corretagem Web Trading
Minicontrato de Dólar Comercial e Boi Gordo R$ 3,00 
Minicontrato futuro de Ibovespa R$ 2,00 
Minicontrato de Café US$ 2,00

Tesouro Direto
Taxa de administração 0,7% a.a.
Agente de custódia 0,4% a.a.
CBLC 0,3% a.a.

Corretagem BM&F23

Futuro Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
Dólar comercial 0,2 0,1 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Ibovespa 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Açúcar / Álcool anidro / Algodão / Boi gordo / Café arábica / Milho / Soja 0,3 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
DI longo 3 1,5 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e preço teórico do resgate
DI de um dia 3 1,5 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate

Opções sobre disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
Dólar Comercial e Ouro 250g 0,4 0,2 Valor da operação

Disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
Ouro 250g 0,4 0,1 Valor da operação

Serviços Sigla no Extrato Unidade / Periodicidade Valor (R$)
Aposentados e Recrutas TARIFA CONTRATO por contrato 2% do valor do contrato Mín. 3,00 e Máx. 10,00
Produtivo Orientado - Empréstimos até R$ 15 mil TARIFA CONTRATO por contrato 3% do valor do contrato Mín. 6,00 e Máx. 500,00

Microcrédito

Corretagem Bovespa
De A Valor em % + fixo em R$

R$ 0,01 R$ 135,07 0,00% 2,70 
R$ 135,08 R$ 498,62 2,00% 0,00 
R$ 498,63 R$ 1.514,69 1,50% 2,49 

R$ 1.514,70 R$ 3.029,38 1,00% 10,06 
Acima de R$ 3.029,38 - 0,50% 25,21 

Valores máximos praticados pela Corretora

40
00

89
8

Se você precisa de informações, ou deseja fazer transações, solicitações e/ou consultas 
sobre  produtos e serviços, ligue para a CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER:
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 3535 (Demais Localidades)
24 horas por dia, 7 dias por semana.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Se você tem reclamações, elogios ou precisa fazer cancelamentos, também pode
dialogar conosco ligando para o SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR - SAC:
0800 762 7777
24 horas por dia, 7 dias por semana.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Se você não ficar satisfeito com a solução apresentada pelo banco, 
ligue para a OUVIDORIA:
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Busque, pergunte e interaja conosco pelas REDES SOCIAIS:
Twitter: @santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
Acesse www.santander.com.br

Serviços Sigla no Extrato Unidade / Periodicidade Valor (R$)
Taxa de Serviço por Devolução de Cheque TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE por cheque devolvido 0,35
Taxa de Serviço por Exclusão do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos) TAXA SERVICO EXCLUSAO CCF por cheque 6,82

Taxas de Serviço8

Serviços Unidade / Periodicidade Valor (R$)
Boleto Emissão de boleto câmbio (exceto traveler cheque e espécie) por boleto 120,00
Ordem de Pagamento Aviso de crédito ou ordem de pagamento recebida relativa à exportação ou financeiro por aviso ou ordem de pagamento 160,00
Ordem de Pagamento Devolução de ordem de pagamento relativa à exportação ou financeiro por devolução 200,00
Ordem de Pagamento Transferência de ordem de pagamento relativa à exportação ou financeiro por transferência 320,00
Ordem de Pagamento Envio de ordem de pagamento relativo à importação ou financeiro por ordem de pagamento 200,00
Ordem de Pagamento Taxa de permanência de ordem de pagamento relativa à financeiro (pessoas físicas e jurídicas) por ordem de pagamento/ A cada 30 dias/ A partir do 31º dia 40,00
Investigação Ordem de Pagamento Investigação de ordem de pagamento recebida ou enviada do/ ou para o exterior por operação 200,00
Cheque em moeda estrangeira Compensação por cheque 150,00
Cheque em moeda estrangeira Devolução por cheque 90,00

Comex6 e 7

Serviços regulamentados por normas específicas. Serviços Especiais

Serviços Unidade / Periodicidade Valor (R$)
2ª via de documento por evento 20,00
Cadastro - inicio de relacionamento de não correntista por evento 50,00
Aditamento de Contrato - Transferência/Cessão de Direitos e Substituição de Garantia por evento 1% sobre o valor do bem
Aditamento de Contrato - Transferência/Cessão de Direitos - cota quitada por evento 50,00

Consórcio

Cartões de Crédito

Serviços Sigla no 
Extrato Fato Gerador Benefícios Produto Recompensas Benefícios

Mastercard
Benefícios

Visa
Unidade /

Periodicidade5
Valor
(R$)

Esso/Shell 
Nacional

ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e 
utilização de rede 
de estabelecimentos 
afiliados, instalada 
no país e/ou exterior, 
para pagamentos 
de bens e serviços, 
bem como a 
disponibilização 
e gerenciamento 
de programas 
de benefícios e/
ou recompensas 
vinculados ao cartão, 
cobrada no máximo 
uma vez a cada doze 
meses, admitindo 
o parcelamento 
da cobrança.

Créditos na fatura -  -

anual

25,00*

Flex
Nacional

Todo mês, 5 dias a mais para pagar a 
fatura. Pulo de fatura 1 vez a cada 
12 meses.

Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, 
Revistas.

- 102,00*

Esso/Shell 
Internacional Créditos na fatura -

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem

120,00*

Flex
Internacional

Todo mês, 5 dias a mais para pagar a 
fatura. Pulo de fatura 1 vez a cada 
12 meses.

Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, 
Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem.

150,00*

Light Metade dos juros no financiamento de 
fatura. Até o dobro do limite de crédito.

Prêmios, Passagens Aéreas, 
Doações, Anuidade do Cartão, 
Ingressos, Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem.

150,00*

Fit Envio de SMS. Opção de escolha de layout 
do Cartão.

Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, 
Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem.

162,00*

Premium Créditos na fatura. -
Substituição emergencial do cartão em caso de 
perda e roubo; Saque emergencial; Seguro de 
acidentes de viagem; Assistência em viagem.

Não possui 180,00*

Free -
Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, 
Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem.

180,00*

Reward Créditos progressivos na fatura. -
Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem; Seguro de aluguel de automóveis.

216,00*

Ferrari Sorteio de experiências com a Ferrari.
Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, Revistas, 
Prêmios exclusivos Ferrari.

Substituição emergencial do cartão em caso de 
perda e roubo; Saque emergencial; Seguro de 
acidentes de viagem; Assistência em viagem; 
Seguro de aluguel de automóveis

Não possui 216,00*

Gold - Prêmios, Passagens Aéreas, Doações, 
Anuidade do Cartão, Ingressos, Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; 
Assistência em viagem; Seguro de aluguel de automóveis; 
Garantia estendida; Proteção de preço.

216,00*

Cartões de Crédito

Serviços Canais de entrega / formas de entrega Sigla no Extrato Unidade / Periodicidade Valor (R$)

Venda de Moeda Estrangeira4

Espécie VENDA CÂMBIO espécie por operação 10,00

Cheque de viagem VENDA CÂMBIO cheque viagem  por operação 10,00

Cartão Pré-pago-emissão e carga VENDA CÂMBIO prépagoemi  por operação 10,00

Cartão Pré-pago-recarga VENDA CÂMBIO prépagorec por operação 10,00

Compra de Moeda Estrangeira4

Espécie COMPRA espécie  por operação 10,00

Cheque de viagem COMPRA CÂMBIO cheque viagem por operação 10,00

Cartão Pré-Pago COMPRA CÂMBIO prépago por operação 10,00

Cancelamento
Cheque de viagem Cancelamento de Cheque de Viagem por operação 200,00

Espécie Cancelamento de Espécie  por operação  200,00

Câmbio Turismo

Serviços Sigla no 
Extrato Fato Gerador Benefícios Produto Recompensas Benefícios

Mastercard
Benefícios

Visa
Unidade /

Periodicidade5
Valor
(R$)

Style Platinum

ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de 
rede de estabelecimentos afiliados, 
instalada no país e/ou exterior, para 
pagamentos de bens e serviços, 
bem como a disponibilização e 
gerenciamento de programas 
de benefícios e/ou recompensas 
vinculados ao cartão, cobrada 
no máximo uma vez a cada doze 
meses, admitindo o parcelamento 
da cobrança.

-
Prêmios, Passagens 
Aéreas, Doações, 
Anuidade do 
Cartão, Ingressos, 
Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e roubo; Saque 
emergencial; Seguro de acidentes de viagem; Assistência em viagem; Seguro de 
aluguel de automóveis; Ressarcimento de despesas médicas; Concierge; Seguro 
de bagagem.

anual

300,00*

Dufry Platinum Vantagens exclusivas nas 
lojas Dufry. 348,00*

Elite Platinum - 378,00*

Unlimited Black

Acesso a mais de 600 
salas VIP em mais de 90 
países em todo o mundo. 
Cartão opcional de 
segurança.

Prêmios, Passagens 
Aéreas, Doações, 
Anuidade do 
Cartão, Ingressos, 
Revistas.

Substituição emergencial do cartão em caso de perda e roubo; 
Saque emergencial; Seguro de acidentes de viagem; Assistência 
em viagem; Seguro de aluguel de automóveis; Ressarcimento 
de despesas médicas; Concierge; Proteção em caixas eletrônicos; 
Inconveniências de bagagem; Proteção de bagagem.

Não possui 690,00*

Fornecimento 
emergencial 
de segunda 
via cartão de 
crédito

ENTREGA 
EMERGENCIAL 

CARTÃO

Fornecimento emergencial de 
segunda via de cartão de crédito, 
mediante  solicitação do cliente.

- - - - por evento 15,00

Cartões de Crédito

Serviço Sigla no Extrato  Fato Gerador Unidade / 
Periodicidade Valor (R$)

Cartão Básico ANUIDADE Nacional
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país, 
para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez 
a cada doze meses, admitindo o parcelamento da cobrança.

anual 54,00

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito 2ª via - CARTÃOCRÉDITO

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito restrito 
a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do 
cartão, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 
motivos não imputáveis à instituição emitente.

por evento 5,00 

Retirada Exterior TARIFA RETIRADA - Exterior
Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior 
para retirada em espécie na função crédito ou débito.

por evento 15,00

Retirada País TARIFA RETIRADA - Pais
Utilização de canais de atendimento disponíveis no Pais 
para retirada em espécie na função crédito.

por evento 15,00

Pagamento de Contas TARIFA PAGAMENTOCONTAS
Realização de procedimentos operacionais para pagamento 
de contas (agua, luz, telefone, gás, boletos de cobrança e etc.), 
utilizando a função crédito do cartão.

por evento 16,00*

Avaliação Emergencial de Crédito AVAL.EMERG.CRÉDITO

Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito 
em caráter emergencial, a pedido do cliente, por meio de 
atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite 
do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

por evento 17,00*

Observações:
(*) Valores vigentes a partir  de 18 /07/2012; 
(1) Exceto para solicitações decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição 
emitente; (2) Autoatendimento contempla os equipamentos próprios do banco, bem como Banco24Horas e Rede 
Compartilhada; (3) Para saque/retirada no exterior consulte a tarifa correspondente no tópico “Cartões de Crédito”; 
(4) Mediante apresentação de Boleto de Câmbio; (5) Pode ser cobrado de 1 a 12 parcelas (mensalidade); 
(6) Os valores aqui mencionados, não incluem ou cobrem custos, que venham a ser cobrados no exterior por bancos 
correspondentes ou demais prestadores de serviços; (7) Quando o Santander precisar utilizar-se de empresa especializada 
ou terceirizada para prestação de algum serviço solicitado pelo cliente, os custos que venham a ser cobrados pelo terceiro 
deverão ser ressarcidos pelo cliente, mediante o recebimento do aviso de cobrança enviado pelo Santander; (8) Valores 
de acordo com a Resolução 1.682 de 31.01.1990; (9) As transações excedentes e os serviços não incluidos nos Pacotes 
serão cobrados como tarifas avulsas conforme Tabela de Serviços vigente. Para consultar os serviços incluídos nos Pacotes, 
acesse nosso site; (10) Pacote Universitário - Em Conta R$ 4,95, as transações excedentes e serviços não incluídos no Pacote 
serão cobrados como tarifas avulsas, conforme Tabela de Serviços vigente. Pacote para Beneficiários INSS - De Bem Com 
a Vida R$ 41,00, com transações excedentes e serviços não incluidos no pacote cobrados como tarifas avulsas, conforme 
tabela de serviços vigente; (11) Pacote Folha (Resolução 3.402) isento de mensalidade, com transações excedentes aos 
serviços oferecidos no Pacote, no valor de R$ 5,00. Pacote Folha  (Resolução 3.424) isento de mensalidade, com transações 
excedentes e serviços não incluídos no Pacote cobrados como tarifas avulsas, conforme tabela de serviços vigente; (12) O 
cliente poderá solicitar o cancelamento do Pacote de Serviços contratado a qualquer momento. O cancelamento será valido 
a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação. (13) Pacote destinado a conta-corrente para movimentação 
com cartão (sem cheque); (14) Incluídos os eventos gratuitos; (15) Franquia ilimitada considera-se 40 serviços, além 
dos essenciais, para o cálculo do valor total das tarifas avulsas; (16)  Consulte as localidades de prestação  do serviço no 

Atendimento Gerencial Van Gogh, telefone 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 3535 (Demais 
Localidades; (17) Desconsiderando os eventos gratuitos; (18) O Programa de Relacionamento é composto de condições 
comerciais concedidas pelo Santander em razão da contratação do Pacote de Serviços, porém sem integrar o Pacote de 
Serviços. Essas condições estão sujeitas à alteração pelo Santander, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação.  
O cancelamento do Pacote de Serviços cessará imediatamente todos os benefícios do programa de relacionamento.  
Os produtos e serviços bancários relacionados ao Programa de Relacionamento deverão ser contratados, a critério do 
cliente, em instrumentos específicos e, quando aplicável, estão sujeitos à análise e aprovação de crédito; (19) Sujeito 
a análise e aprovação de crédito; (20) Para consultar as taxas de juros diferenciadas acesse www.santander.com.br/
salariolivre ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento. (21) O valor integral pago pela mensalidade do 
Pacote de Serviços será convertido em créditos de bônus no telefone celular indicado pelo cliente. Para mais informações 
acesse www.santander.com.br/beneficiosdoprogramaderelacionamento ou entre em contato com nossa Central de 
Atendimento.; (22) Para cálculo da mensalidade do Pacote de Serviços no mês vigente será considerada a pontuação 
obtida por investimentos e tempo de relacionamento. Cada R$ 1,00 em Investimentos ou Previdência Privada corresponde 
a um 1 ponto para apuração do novo valor da mensalidade e cada ano de relacionamento com o Banco Santander vale 
100 pontos. A pontuação para Fundos, CDB, Poupança e Previdência Privada, desde que debitada em conta-corrente, 
é calculada pelo saldo médio mensal referente ao 2º mês anterior à data de cobrança. Para mais informações sobre a 
apuração do valor da mensalidade dos Pacotes de Serviços, consulte as regras de cálculo disponíveis em nosso site;  
(23) Pessoa Física e Jurídica não financeiro utilizam 100% da TOB (Tabela Operacional Básica), disposta pela BM&F - Bolsa 
de Mercadorias e Futuros. Valores máximos praticados pela Corretora; (24) Para carteiras até R$ 700.000,00. Para carteiras 
com valores superiores a este, aplica-se a tabela padrão da BM&Fbovespa.


