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Nota de Imprensa 
 

Santander reformula oferta de contas correntes  
 
 

      Valor pago nos pacotes de serviços poderá ser revertido em bônus para 
celular pré ou pós pago e controle das operadoras Claro, Oi e Vivo 
 

      Cliente pode escolher tipo de conta, cartão de crédito e cheque especial 
 
 
São Paulo, 21 de julho de 2015 – Os clientes do Santander poderão ter a tarifa 
mensal de seus pacotes de conta corrente revertida em bônus para celular das 
operadoras Claro, Oi e Vivo. A mudança faz parte de uma reformulação da oferta de 
valor do banco, feita com o objetivo de dar ao cliente ainda mais liberdade de escolha 
e maior facilidade para optar por produtos e serviços adequados ao seu perfil. As 
Contas Combinadas, lançadas há dois anos, foram ajustadas de modo a refletir a nova 
cultura do Grupo Santander: Simples, Pessoal e Justo. 
 
A partir de agora, o cliente tem a sua escolha dois tipos de pacotes de serviços de 
conta corrente: a Conta Básica – com tarifa mensal de R$ 24,90, indicada para quem 
movimenta menos a conta corrente e precisa de serviços sob medida – e a Conta 
Mais, ao custo de R$ 31,90 por mês, para quem utiliza a conta com maior frequência e 
faz uma quantidade maior de saques e transferências.  
 
Os pacotes podem ser combinados com duas modalidades de cartão de crédito: o 
Santander Free, que deixa o cliente livre da anuidade ao realizar uma compra de 
qualquer valor a cada fatura; e o Santander Flex, que oferece cinco dias a mais sem 
juros para o pagamento da fatura depois do vencimento e, a cada 12 meses, permite 
pular um mês e pagar a fatura só no mês seguinte, sem juros pelo adiamento. 
 
Os clientes que frequentam curso superior podem contratar a Conta Universitária 
(tarifa mensal de R$ 6,40, revertida em bônus para celular) e combiná-la com o Cartão 
Santander Fit – com ele o correntista não paga anuidade se realizar uma nova compra 
de qualquer valor no crédito a cada fatura. 
 
O correntista que optar pela Conta Básica, Mais ou Universitária, desde que tenha 
limite de crédito aprovado, poderá também contar com o Santander Master, cheque 
especial que oferece até dez dias sem juros a cada mês. 
 
As novas regras são válidas inclusive para os clientes que contratarem os pacotes 
padronizados, e só não se aplicam aos segmentos Van Gogh e Select. 
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