
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander bonifica solicitações de cartões com pontos e 
milhas extras 

  
 Ação vigora a partir de hoje até dia 10 de novembro na adesão aos cartões 1|2|3, 

AAdvantage® e Negócios & Empresas 
  

São Paulo, 24 de outubro de 2017 – O Santander inicia hoje (24) uma ação comercial para os 
novos usuários dos cartões de crédito. Até o dia 10 de novembro, quem solicitar as modalidades 
1|2|3, para pessoa física, ou Negócios & Empresas, para pessoa jurídica, poderá ganhar pontos 
extras na rede de parcerias do Banco, o Esfera. Já para as solicitações dos cartões Santander / 
AAdvantage®, os clientes poderão ser bonificados com milhas adicionais AAdvantage® da 
American Airlines.  
 
“Queremos que o cliente perceba os benefícios de ter esses produtos. O cartão Negócios & 
Empresas, por exemplo, permite que o empresário transfira os pontos que juntou no cartão 
empresarial para si mesmo ou para seus sócios. E, com uma maior bonificação, será possível 
trocar os pontos ou milhas por produtos ou passagens já no período de férias”, explica o 
superintendente executivo de Cartões do Santander, Rodrigo Cury.  
 
No caso do cartão 1|2|3, quem solicitar o produto dentro do período da oferta e acumular pelo 
menos R$ 500 em compras, ganhará 3.000 pontos Esfera extras. 
 
Na família Santander / AAdvantage®, quem aderir ao cartão Gold dentro do período e acumular no 
mínimo R$ 500 em compras, garantirá 3.000 milhas extras. No Platinum, é necessário acumular 
compras de ao menos R$ 1,5 mil e o cliente receberá 4.500 milhas extras, enquanto no Black, 
6.000 milhas extras serão concedidas na solicitação, mediante o acúmulo de no mínimo de R$ 3 mil 
em compras.       
    
Já para os cartões Negócios & Empresas Platinum e Internacional solicitados até dia 10 de 
novembro ganharão 2.000 pontos Esfera extras mediante o acúmulo de no mínimo R$ 800 em 
compras.  
 
Os gastos em compras nos cartões mencionados acima precisam ser realizados em uma única 
fatura, até 31 de janeiro de 2018. 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


