
Programa de 
Relacionamento 
Santander.



É muito simples: o que você paga pelo seu Pacote de Serviços volta em bônus de 
celular para você. A adesão pode ser feita na agência e na Central de Atendimento.

O Programa de Relacionamento Santander oferece  
benefícios de acordo com o seu relacionamento com o banco.  
A cada R$ 1,00 do valor pago na mensalidade do Pacote de Serviços 
é revertido R$1,00 em bônus no celular que você escolher.

=$1 $1



Como 
funciona? 
Adesão
Condições e Regras Gerais
Regras por operadora 



Como 
funciona? 

Para aderir ao Programa de Relacionamento Santander,  
você precisa apenas cadastrar um celular válido e ativo na 
agência do Santander ou na Central de Atendimento Santander.

As operadoras* participantes são: CLARO, OI E VIVO.

*Consulte as condições específicas de cada operadora a seguir.

Adesão



Como 
funciona? 

Condições e 
Regras Gerais

  Para obter o benefício, basta manter em dia o pagamento da tarifa mensal 
       do seu Pacote de Serviços.  

  Você pode escolher qualquer número de celular para receber o bônus:  
o seu próprio ou outro número que você indicar. Será convertida em bônus 
no celular a tarifa mensal paga no Pacote de Serviços indicado na Tabela de 
Serviços Pessoa Física vigente, exceto os pacotes comercializados para os 
segmentos Van Gogh e Select.

  Os valores pagos serão arredondados para o valor inteiro da seguinte forma: 
quantia igual ou maior a R$0,50 é arredondada para R$1,00; igual ou menor a 
R$0,49 é arredondada para R$0,00.

  A qualquer momento, você poderá alterar o número do celular cadastrado e os 
bônus serão creditados para esse novo número a partir do mês seguinte.



Como 
funciona? 

Condições e 
Regras Gerais

  Quando o bônus do celular for cadastrado, você receberá um SMS avisando.

  É de sua responsabilidade a correta indicação e manutenção do número atualizado do 
celular beneficiado, código DDD, operadora, plano contratado e quaisquer alterações. 
Caso contrário, não será possível a conversão em bônus do valor de sua mensalidade 
paga. A tarifa mensal do pacote é devida independentemente do crédito dos bônus.

  O Santander não se responsabiliza por problemas técnicos, contratuais  
e/ou legais, entre a operadora e o titular da linha telefônica, que possam impossibilitar 
a disponibilização do crédito do bônus no celular indicado por você.

  Por se tratar de benefícios concedidos por liberalidade, o Santander poderá 
       alterá-los ou descontinuá-los e você será comunicado por meio de nossos canais 
       de relacionamento.

   O valor máximo acumulado mensal de bônus  para cada número de telefone  
        celular é de R$ 240,00.



Como 
funciona? 

Condições e 
Regras Gerais

Conheça abaixo as condições de cada operadora

Operadoras Plano
Ligações celular 

     mesma operadora
Envio SMS

Ligações entre 
operadoras

Ligações telefone 
fixo

Internet

CLARO Pré, Pós e Controle Sim Não Não Sim Não

OI Pré e Controle Sim Sim Não Sim Sim

VIVO Pré e Controle Sim Sim Não Não Sim

VIVO Pós Sim Não Não Sim Não



Como 
funciona? Regras por operadora

  O Bônus Celular é válido para planos pessoa física, de usuários de qualquer DDD. 

  Você deve ter um plano de voz e estar ativo na operadora para receber o bônus. 

  Um SMS será enviado para a confirmação do recebimento. 

  Os bônus são realizados em reais para planos Pré-Pagos e Controle e em minutos para 
        planos Pós-pagos. 

  O bônus será concedido em até 12 dias corridos após o pagamento da tarifa mensal, com 
exceção do plano Pós-pago da Claro, cujo crédito do bônus será efetuado até o 5º dia útil  
do mês subsequente ao pagamento da tarifa.

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



Como 
funciona? Regras por operadora

Operadora CLARO
Planos Pré-pago e Controle

  Válido para chamadas locais para número da Claro ou número fixo de mesmo DDD.

  Válido para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão.

  Bônus com prioridade sobre o crédito principal para planos Pré-pago.

  Bônus consumido após a franquia para planos Controle.

  Bônus não cumulativo com outras promoções da Claro.

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



Como 
funciona? Regras por operadora

Operadora CLARO
Plano Pós-pago

  Válido para chamadas locais para número da Claro ou número fixo de mesmo DDD.

  Válido para utilização até o final do mês da data de concessão.

  Bônus consumido após a franquia mensal contratada.

  O bônus não cumulativo com outras promoções da Claro.

  O bônus será concedido até o 5º dia útil do mês subsequente ao pagamento da tarifa mensal.

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



Como 
funciona? Regras por operadora

Operadora OI
Planos Pré-pago e Controle

  Válido para chamadas locais para Oi móvel e Oi fixo de mesmo DDD.

  Válido para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão.

  Clientes que possuem chip da antiga operadora Brasil Telecom e participam  
da promoção Pula Pula não estão aptos a receber o bônus.

  Bônus com prioridade sobre o crédito principal.

  Até R$10: mesmo valor entregue em voz, (tarifadas por minuto conforme 
tabela da operadora) + adicional de 50Mb de dados e 50 SMS.

  Acima de R$10: mesmo valor entregue em voz, (tarifadas por minuto conforme  
tabela da operadora) + adicional de 100Mb de dados e 100 SMS.

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



Como 
funciona? Regras por operadora

Operadora VIVO
Planos Pré-pago e Controle

  Válido para chamadas locais para Vivo móvel e envio de SMS para Vivo e outras operadoras.

  Válido para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão.

  Bônus não cumulativo com outras promoções da Vivo.

  Bônus com prioridade sobre crédito principal.                            

  Envio de MMS.                            

  Tráfego WAP e Internet.

  Acesso à Caixa Postal.

  Saldo consumido conforme utilização:

  • Diária de dados (30Mb) = R$0,99

  • Evento de SMS = R$0,10

 •  Chamadas tarifadas por minuto 
conforme tabela da operadora

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



Como 
funciona? Regras por operadora

Operadora VIVO
Plano Pós-pago

  Válido para chamadas locais para Vivo móvel e Vivo fixo.

  Válido para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão.

  Bônus não cumulativo com outras promoções da Vivo.

  Bônus consumido após a franquia mensal contratada.

Clique no ícone da operadora para saber mais:

CLARO VIVOOI



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. 

Busque, pergunte e interaja conosco pelas 
redes sociais:
Twitter: @santander_br
Facebook: facebook.com/santanderbrasil

Toda relação de confiança começa com um diálogo.
Fale com a gente:


