
1. Como saber se posso participar da promoção?  

Todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas que sejam detentoras de cartão de crédito 

ativo, constantes do programa de Pontos Esfera e cotistas do Santander Fundo 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Bônus Referenciado DI, poderão 

participar da promoção.  

 

2. Qual o período de participação na promoção?  

A campanha ocorrerá entre os dias 01/07/2017 e 30/06/2018.  

 

3. Como faço para participar?  

Os interessados, desde que elegíveis conforme item 1 deste documento, participarão 

automaticamente. Assim, ao final de cada trimestre, o participante receberá, como 

bônus, o valor correspondente a 2,5% do saldo médio no trimestre.  

 

4. Eu tenho aplicações em mais de uma conta corrente. Como receberei os pontos?  

Neste caso será considerada a soma dos valores de sua titularidade.  

 

5. Quando receberei meus pontos?  

Os pontos serão creditados nas datas estipuladas no quadro abaixo:  

 Período de Apuração do 

Saldo Médio 

Data de Crédito dos Pontos 

Esfera 

1o. trimestre 1/7/2017 – 30/9/2017 Até 31/10/2017 

2o. trimestre 2/10/2017 – 30/12/2017 Até 31/1/2018 

3o. trimestre 2/1/2018 – 31/3/2018 Até 30/4/2018 

4o. trimestre 2/4/2018 – 29/6/2018 Até 31/7/2018 

 

6. Tenho mais de um cartão de crédito participante. Em qual deles receberei meus 

pontos?  

Caso tenha mais de um cartão participante, os pontos serão creditados naquele que 

possuir melhor benefício relacionado ao Programa de Pontos Esfera. 

 

7. Investi num fundo DI do Santander mas não recebi meus pontos. Por que? 

A promoção é válida exclusivamente para os cotistas do fundo Santander Bônus 

Referenciado DI. Se o cliente investir em outro fundo, ele não terá direito a pontos. 

 

8. Na minha empresa tenho vários cartões. Todos receberão os pontos?  

Conforme o regulamento do Programa de Pontos Esfera, os pontos de todos os 

cartões da empresa são somados e o saldo total é informado de forma consolidada nas 

faturas mensais do Representante Autorizado. 

 

9. Existe limite para a quantidade de pontos creditada?  



Para empresas, a geração de pontos possui limitação por período, compreendido entre 

o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro de cada ano. Atingido o limite de conversão 

de 180.000 pontos no período, não serão gerados mais pontos naquele período. 

 

10. Caso eu tenha mais dúvidas, onde eu posso esclarecê-las?  

Entre em contato sempre que precisar em um dos nossos canais de contato:  

 

Central de Atendimento Santander  

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  

4004-3535 (Regiões Metropolitanas) 

0800 702 3535 (Demais Localidades)  

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)  

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.  

 

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões, e Informações Gerais.  

0800 762 7777 Atende também deficientes auditivos e de fala.  

No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336  

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.  

 

Ouvidoria  

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.  

0800 726 0322 De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  

Atende também deficientes auditivos e de fala. 

 


