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Consórcio
Serviços especifícos, de conta corrente e outros produtos

Serviços Fato Gerador
Unidade / 

Periodicidade
Valor (R$)

2ª via de documento 
Emissão de 2° via de contrato de adesão, termo de constituição de 

garantia e carta de crédito.
por evento 20,00

Avaliação, reavaliação e substituição de bens em 

garantia

Avaliação do bem e da documentação correlata para fins de constituição 

de garantia, inclusão de gravame, emissão de termo de constituição ou 

substituição de garantia.

por evento
1% sobre o valor do bem 

atualizado

Fornecimento de atestados, certificados e 

declarações.

Emissão de documentos para regularização junto aos DETRANs ou 

Processos judiciais.
por evento 50,00

Toda relação de confiança começa com um diálogo. FALE COM A GENTE:

Relação de Serviços Tarifados e Respectivos Valores Vigentes - Valores máximos estabelecidos pelo

Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42

CENTRAL DE ATENDIMENTO 
SANTANDER 
Consultas, informações e serviços 
transacionais. 
4004 3535* (Regiões Metropolitanas) 
0800 702 3535* (Demais Localidades) 
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. 

FINANCEIRA 
Informações, dúvidas, solicitações e consultas 
relacionadas ao seu financiamento. 
4004 9090 (Regiões Metropolitanas) 
0800 722 9090 (Demais Localidades) 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, 
exceto feriados. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 
Reclamações, cancelamentos, sugestões e 
informações gerais. 
0800 762 7777* 
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. 
É necessário ter o número de protocolo fornecido 
pelo SAC. 
* Atende também deficientes auditivos e de fala. 

Para atendimento a denúncias 
e reclamações, ligue: 
BANCO CENTRAL DO BRASIL: 
0800-979-2345 
Também está disponível o número 
0800-642-2345, de atendimento exclusivo 
ao surdo e deficiente auditivo e da fala. 


