
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Fevereiro 2015 - Valores vigentes a partir de 02/03/2015

Pacote de Serviços - Universitários

Temos Pacotes de Serviços Desenhados para cada Perfil de Cliente.

Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: 

Quantidade total por 

mês (A+B)
Valor Individual (R$) Valor Total (R$)

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 2,20

Fornecimento de Folhas de cheque 10 1,50 -

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio 1 5,45 5,45

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de 

cheque
2 11,40 22,80

Fornecimento de extrato mensal de conta de depositos à vista - Presencial 

ou pessoal, Terminal de autoatendimento6 e outros meios eletrônicos 
4 2,48 4,96

Fornecimento de extrato de um período de conta de depositos à vista - 

Presencial ou pessoal, Terminal de autoatendimento5 e outros meios 

eletrônicos

1 2,48 2,48

Transferência entre Contas na própria instituição - Presencial ou pessoal 1,10

Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED - 

Internet 
1 7,90 7,90

Cartão 
4 Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso Incluso -

Outros Serviços Aviso por Celular 20 0,20 4,00

- - R$ 63,19

- - R$ 5,95 

- - 91%

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(4) Incluídos os serviços essenciais gratuitos.

(5) Caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas

(6) Caixas eletrônicos do Santander

(7) Desconsiderando os eventos gratuitos.

Lembre-se : 

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme 

Tabela de Serviços vigente.

(3) Para consultar a composição e o valor da mensalidade de pacotes de serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral, acesse www.santander.com.br (Tarifas>Composição dos 

Pacotes>Pacotes não disponíveis para contratações pelo público em geral) ou fale com um de nossos Gerentes.

10

a) Santander Master: confere 10 dias sem juros por mês, corridos ou alternados, para pagamento do limite de cheque especial, caso você possua este limite (após o 10º dia 

de uso do limite serão cobrados juros retroativamente a todo o período) e a possibilidade de parcelar o saldo devedor desse limite pela metade dos juros do cheque especial (o 

parcelamento está sujeito à nova aprovação de crédito). 

b) Preços Diferenciados na mensalidade do Pacote de Serviços conforme relacionamento e investimentos. Consulte as regras de pontuação na Tabela de Serviços 

vigente.

 - O Programa de Relacionamento é composto de condições especiais que podem conferir benefícios no seu relacionamento com o Santander durante a vigência do Pacote de Serviços, porém sem integrá-lo. 

 - Produtos e/ou serviços relacionados ao Programa de Relacionamento poderão ser contratados, conforme sua livre opção, e podem estar sujeitos à aprovação de crédito. 

 - Alterações nessas condições especiais serão previamente informadas na Tabela de Serviços e/ou em nossos canais de comunicação.

3,00

12,60

Cheques 
4

Extratos 
4

Transferências 
4

5

Saques 
4

ALÉM DO PACOTE UNIVERSITÁRIOS, TEMOS OUTRAS OPÇÕES DE ESCOLHA PARA VOCÊ. CONHEÇA A CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA FIT.

Pacotes de Serviços
 1 , 2 e 3

Produtos/Serviços

Valor total dos serviços incluidos no Pacote 7

Mensalidade

% de Economia

Saque de conta de depósitos à vista - Terminal de autoatendimento
5 2,10

Transferência entre Contas na própria instituição - Terminal de 

autoatendimento
5
 e outros meios eletrônicos, inclusive Internet.

1,00

Programa de Relacionamento - Pacote Universitários



Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Fevereiro 2015 - Valores vigentes a partir de 02/03/2015

Temos Pacotes de Serviços Desenhados para cada Perfil de Cliente.

Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Conta Combinada Universitária Fit:

Quantidade total por 

mês (A+B)
Valor Individual (R$) Valor Total (R$)

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 2,20

Fornecimento de Folhas de cheque 10 1,50 -

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio 1 5,45 5,45

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de 

cheque
2 11,40 22,80

Fornecimento de extrato mensal de conta de depositos à vista - Presencial 

ou pessoal, Terminal de autoatendimento6 e outros meios eletrônicos 
4 2,48 4,96

Fornecimento de extrato de um período de conta de depositos à vista - 

Presencial ou pessoal, Terminal de autoatendimento5 e outros meios 

eletrônicos

1 2,48 2,48

Transferência entre Contas na própria instituição - Presencial ou pessoal 1,10

Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED - 

Internet 
1 7,90 7,90

Cartão
4 Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso 0,00 -

- - R$ 59,19

- - R$ 33,00 

- - 44%

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(4) Incluídos os serviços essenciais gratuitos.

(5) Caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas

(6) Caixas eletrônicos do Santander

(7) Desconsiderando os eventos gratuitos.

Lembre-se : 

(3) Para consultar a composição e o valor da mensalidade de pacotes de serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral, acesse www.santander.com.br (Tarifas>Composição dos 

Pacotes>Pacotes não disponíveis para contratações pelo público em geral) ou fale com um de nossos Gerentes.

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme 

Tabela de Serviços vigente.

Pacotes de Serviços
 1, 2 e 3

Produtos/Serviços

Saques
4 10 12,60

Cheques
4

Extratos
4

Transferências
4

5 3,00

Transferência entre Contas na própria instituição - Terminal de 

autoatendimento
5
 e outros meios eletrônicos, inclusive Internet.

1,00

Valor total dos serviços incluidos no Pacote7

Mensalidade

% de Economia

a) Sem custo na mensalidade do Pacote de Serviços, desde que você utilize o Cartão de Crédito Santander Fit da bandeira escolhida, em compras no crédito, de qualquer 

valor, pelo menos uma vez ao mês, e também realize mais duas ações diferentes, entre as seguintes opções: (i) realizar a portabilidade de salário ou manter o crédito de 

salário no SANTANDER, (ii) pagar todo mês uma conta por meio de débito automático, cadastrado em conta corrente ou no cartão de crédito (não é válida fatura de cartão de 

crédito), (iii) efetivar todo mês um Depósito Programado em Poupança no valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais), (iv) pagar todo mês uma conta de consumo (como luz, água, 

telefone) ou boleto nos Canais Eletrônicos (Central de Atendimento Santander, Santander Internet Banking, Santander Móvel e Caixas Eletrônicos) por meio da conta corrente 

ou do cartão de crédito (contas e boletos que não são válidos: fatura de cartão de crédito Santander, 2ª via da fatura avulsa de cartão de crédito Santander e débitos de 

produtos do conglomerado Santander como seguros e capitalização) e (v) fazer todo mês uma recarga de celular no Santander Internet Banking. A mensalidade será cobrada 

se houver descumprimento das condições acima, o que será verificado no segundo mês anterior à cobrança.

Programa de Relacionamento - PACOTE CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA FIT

Atenção: A não contratação do cartão de crédito e/ou seu posterior cancelamento impossibilitam a concessão do benefício. Caso isso ocorra verifique outras 

opções de pacotes que possam melhor atender às suas necessidades.

b) Sem custo na anuidade do Cartão de Crédito Santander Fit da bandeira escolhida por você.

c) Santander Master: confere 10 dias sem juros por mês, corridos ou alternados, para pagamento do limite de cheque especial, caso você possua esse limite (após o 10º dia 

de uso do limite serão cobrados juros retroativamente a todo o período) e a possibilidade de parcelar o saldo devedor desse limite pela metade dos juros do cheque especial (o 

parcelamento está sujeito à nova aprovação de crédito).

 - O Programa de Relacionamento é composto de condições especiais que podem conferir benefícios no seu relacionamento com o Santander durante a vigência do  Pacote 

de Serviços, porém sem integrá-lo. 

 - Produtos e/ou serviços relacionados ao Programa de Relacionamento poderão ser contratados, conforme sua livre opção, e podem estar sujeitos à aprovação de crédito. 

 - Alterações nessas condições especiais serão previamente informadas na Tabela de Serviços e/ou em nossos canais de comunicação.

Saque de conta de depósitos à vista - Terminal de autoatendimento
5 2,10

PACOTE CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA FIT



Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Fevereiro  2015 - Valores vigentes a partir de 02/03/2015

Temos Pacotes de Serviços Desenhados para cada Perfil de Cliente.

Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Conta Combinada Free:

Quantidade total por 

mês (A+B)
Valor Individual (R$) Valor Total (R$)

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 2,20

Fornecimento de Folhas de cheque 20 1,50 15,00

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio 1 5,45 5,45

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de 

cheque
5 11,40 57,00

Copia de Imagem de Cheque6 1 4,50 4,50

Fornecimento de extrato mensal de conta de depositos à vista - Presencial 

ou pessoal, Terminal de autoatendimento7 e outros meios eletrônicos 
8 2,48 14,88

Fornecimento de extrato de um período de conta de depositos à vista - 

Presencial ou pessoal, Terminal de autoatendimento5 e outros meios 

eletrônicos

2 2,48 4,96

Transferência entre Contas na própria instituição - Presencial ou pessoal 1,10

Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED - 

Internet 
1 7,90 7,90

Cartão
4 Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso 0,00 -

Outros Serviços Fornecimento Avisos Impressos 1 2,50 2,50

- - R$ 173,59

- - R$ 39,90 

- - 77%

(4) Incluídos os serviços essenciais gratuitos.

(5) Caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas

(6) Serviço gratuito quando prestado no canal Internet Banking

(7) Caixas eletrônicos do Santander

(8) Desconsiderando os eventos gratuitos.

Lembre-se : 

(3) Para consultar a composição e o valor da mensalidade de pacotes de serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral, acesse www.santander.com.br (Tarifas>Composição dos 

Pacotes>Pacotes não disponíveis para contratações pelo público em geral) ou fale com um de nossos Gerentes.

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme 

Tabela de Serviços vigente.

      VOCÊ PODE FICAR LIVRE DA TARIFA MENSAL DO PACOTE DE SERVIÇOS E DA ANUIDADE DO CARTÃO SANTANDER FREE.

Pacotes de Serviços
 1, 2 e 3

Produtos/Serviços

Saques
4 18 29,40

Saque de conta de depósitos à vista - Terminal de autoatendimento
5

Cheques
4

Extratos
4

Transferências
4

34 32,00

Valor total dos serviços incluidos no Pacote 8

Mensalidade

% de Economia

Programa de Relacionamento - PACOTE CONTA COMBINADA FREE

a) Sem custo na mensalidade do Pacote de Serviços, desde que você utilize o Cartão de Crédito Santander Free da bandeira escolhida, em compras no crédito, de 

qualquer valor, pelo menos uma vez ao mês, e também realize mais duas ações diferentes, entre as seguintes opções: (i) realizar a portabilidade de salário ou manter o crédito 

de salário no SANTANDER, (ii) pagar todo mês uma conta por meio de débito automático, cadastrado em conta corrente ou no cartão de crédito (não é válida fatura de cartão 

de crédito), (iii) efetivar todo mês um Depósito Programado em Poupança no valor mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) e (iv) pagar todo mês uma conta de consumo ou 

boleto nos Canais Eletrônicos (Central de Atendimento Santander, Santander Internet Banking, Santander Móvel e Caixas Eletrônicos) por meio da conta corrente ou do cartão 

de crédito (contas e boletos que não são válidos: fatura de cartão de crédito Santander, 2ª via da fatura avulsa de cartão de crédito Santander e débitos de produtos do 

conglomerado Santander como seguros e capitalização). A mensalidade será cobrada se houver descumprimento das condições acima, o que será verificado no segundo 

mês anterior à cobrança.  

Atenção: A não contratação do cartão de crédito e/ou seu posterior cancelamento impossibilitam a concessão do benefício. Caso isso ocorra verifique outras 

opções de pacotes que possam melhor atender às suas necessidades.

b) Sem custo na anuidade do Cartão de Crédito Santander Free da bandeira escolhida por você.

 - O Programa de Relacionamento é composto de condições especiais que podem conferir benefícios no seu relacionamento com o Santander durante a vigência do  Pacote 

de Serviços, porém sem integrá-lo. 

 - Produtos e/ou serviços relacionados ao Programa de Relacionamento poderão ser contratados, conforme sua livre opção, e podem estar sujeitos à aprovação de crédito. 

 - Alterações nessas condições especiais serão previamente informadas na Tabela de Serviços e/ou em nossos canais de comunicação.

PACOTE CONTA COMBINADA FREE

2,10

Transferência entre Contas na própria instituição - Terminal de 

autoatendimento
7
 e outros meios eletrônicos, inclusive Internet.

1,00



Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Fevereiro 2015 - Valores vigentes a partir de 02/03/2015

Temos Pacotes de Serviços Desenhados para cada Perfil de Cliente.

Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Conta Combinada Light:

Quantidade total por 

mês (A+B)
Valor Individual (R$) Valor Total (R$)

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 2,10

Fornecimento de Folhas de cheque 20 1,50 15,00

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio 1 5,45 5,45

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de 

cheque
5 11,40 57,00

Copia de Imagem de Cheque6 1 4,50 4,50

Fornecimento de extrato mensal de conta de depositos à vista - Presencial 

ou pessoal, Terminal de autoatendimento7 e outros meios eletrônicos 
8 2,48 14,88

Fornecimento de extrato de um período de conta de depositos à vista - 

Presencial ou pessoal, Terminal de autoatendimento5 e outros meios 

eletrônicos

2 2,48 4,96

Transferência entre Contas na própria instituição - Terminal de 

autoatendimento7 e outros meios eletrônicos, inclusive Internet.
1,00

Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED - 

Internet 
1 7,90 7,90

Cartão
4 Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso 0,00 -

Outros Serviços Fornecimento Avisos Impressos 1 2,50 2,50

- - R$ 173,59

- - R$ 39,90 

- - 77%

Lembre-se : 

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme 

Tabela de Serviços vigente.

(3) Para consultar a composição e o valor da mensalidade de pacotes de serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral, acesse www.santander.com.br (Tarifas>Composição dos 

Pacotes>Pacotes não disponíveis para contratações pelo público em geral) ou fale com um de nossos Gerentes.

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(4) Incluídos os serviços essenciais gratuitos.

(5) Caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas

(6) Serviço gratuito quando prestado no canal Internet Banking

(7) Caixas eletrônicos do Santander

(8) Desconsiderando os eventos gratuitos.

      VOCÊ PODE TER OS JUROS REDUZIDOS DO CHEQUE ESPECIAL LIGHT E ANUIDADE SEM CUSTO NO CARTÃO SANTANDER LIGHT, QUE OFERECE TAXA 

REDUZIDA NO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA.

Pacotes de Serviços
 1, 2 e 3

Produtos/Serviços

Saques
4 18 29,40

Programa de Relacionamento - PACOTE CONTA COMBINADA LIGHT

Cheques
4

Extratos
4

Transferências
4

34

a) Sem custo na anuidade do Cartão de Crédito Santander Light da bandeira  escolhida por você.

b) Juros reduzidos no Cheque Especial Light, desde que você mantenha o recebimento do salário no SANTANDER, seja por folha de pagamento ou portabilidade. A taxa 

máxima do Cheque Especial pode ser consultada na Central de Atendimento Santander e as taxas reduzidas do Cheque Especial Light podem ser consultadas em nossos 

canais de comunicação.

 - O Programa de Relacionamento é composto de condições especiais que podem conferir benefícios no seu relacionamento com o Santander durante a vigência do  Pacote 

de Serviços, porém sem integrá-lo. 

 - Produtos e/ou serviços relacionados ao Programa de Relacionamento poderão ser contratados, conforme sua livre opção, e podem estar sujeitos à aprovação de crédito. 

 - Alterações nessas condições especiais serão previamente informadas na Tabela de Serviços e/ou em nossos canais de comunicação.

32,00

Valor total dos serviços incluidos no Pacote 8

Mensalidade

% de Economia

Saque de conta de depósitos à vista - Terminal de autoatendimento
5 2,20

Transferência entre Contas na própria instituição - Presencial ou pessoal 1,10

PACOTE CONTA COMBINADA LIGHT



Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Fevereiro 2015 - Valores vigentes a partir de 02/03/2015

Temos Pacotes de Serviços Desenhados para cada Perfil de Cliente.

Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Conta Combinada Flex:

Quantidade total por 

mês (A+B)
Valor Individual (R$) Valor Total (R$)

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 2,20

Fornecimento de Folhas de cheque 20 1,50 15,00

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio 1 5,45 5,45

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de 

cheque
5 11,40 57,00

Copia de Imagem de Cheque
6 1 4,50 4,50

Fornecimento de extrato mensal de conta de depositos à vista - Presencial 

ou pessoal, Terminal de autoatendimento7 e outros meios eletrônicos 
8 2,48 14,88

Fornecimento de extrato de um período de conta de depositos à vista - 

Presencial ou pessoal, Terminal de autoatendimento5 e outros meios 

eletrônicos

2 2,48 4,96

Transferência entre Contas na própria instituição - Presencial ou pessoal 1,10

Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED - 

Internet 
1 7,90 7,90

Cartão
4 Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso 0,00 -

Outros Serviços Fornecimento Avisos Impressos 1 2,50 2,50

- - R$ 173,59

- - R$ 39,90 

- - 77%

(2) O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

(4) Incluídos os serviços essenciais gratuitos.

(5) Caixas eletrônicos do Santander e caixas interligados ao Banco24Horas

(6) Serviço gratuito quando prestado no canal Internet Banking

(7) Caixas eletrônicos do Santander

(8) Desconsiderando os eventos gratuitos.

Lembre-se : 

(1) Pacotes de Serviços para utilização em Conta Corrente. As quantidades apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos pacotes serão cobrados como tarifas avulsas conforme 

Tabela de Serviços vigente.

(3) Para consultar a composição e o valor da mensalidade de pacotes de serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral, acesse www.santander.com.br (Tarifas>Composição dos 

Pacotes>Pacotes não disponíveis para contratações pelo público em geral) ou fale com um de nossos Gerentes.

18 29,40

Saque de conta de depósitos à vista - Terminal de autoatendimento
5 2,10

Extratos
4

Transferências
4

34

      VOCÊ PODE TER MAIS PRAZO NO PAGAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL E DO CARTÃO SANTANDER FLEX, E ANUIDADE SEM CUSTO NESSE CARTÃO.

Pacotes de Serviços
 1,2 e 3

Produtos/Serviços

Saques
4

d) Santander Master: confere 10 dias sem juros por mês, corridos ou alternados, para pagamento do limite de cheque especial, caso você possua esse limite (após o 10º dia 

de uso do limite serão cobrados juros retroativamente a todo o período) e a possibilidade de parcelar o saldo devedor desse limite pela metade dos juros do cheque especial (o 

parcelamento está sujeito à nova aprovação de crédito).

32,00

Valor total dos serviços incluidos no Pacote8

Mensalidade

 - Alterações nessas condições especiais serão previamente informadas na Tabela de Serviços e/ou em nossos canais de comunicação.

% de Economia

Transferência entre Contas na própria instituição - Terminal de 

autoatendimento
7
 e outros meios eletrônicos, inclusive Internet.

1,00

Cheques
4

 - O Programa de Relacionamento é composto de condições especiais que podem conferir benefícios no seu relacionamento com o Santander durante a vigência do Pacote 

de Serviços, porém sem integrá-lo. 

 - Produtos e/ou serviços relacionados ao Programa de Relacionamento poderão ser contratados, conforme sua livre opção, e podem estar sujeitos à aprovação de crédito. 

b) 10 dias a mais por mês para o pagamento da fatura do Cartão de Crédito Santander Flex da bandeira por você escolhida, depois do vencimento, sem juros. São 5 dias 

a mais do que o Cartão Santander Flex já oferece (caso a fatura não seja paga até a data programada, serão cobrados encargos de atraso retroativamente a todo o período). 

c) Sem custo na anuidade do Cartão de Crédito Santander Flex da bandeira escolhida por você.

PACOTE CONTA COMBINADA FLEX

Programa de Relacionamento - CONTA COMBINADA FLEX


