
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Novembro 2014 - Valores vigentes a partir de 01/12/2014

Conta Salário

Serviços regulamentados por normas específicas.

Serviços Fato Gerador Quantidades Gratuitas Canal

Saques  (por evento de crédito recebido) Saque em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento. 5
Caixa/ Terminal de 

autoatendimento 1

Consulta de Saldo

Consulta ao saldo em guichê de caixa (ou outras formas de 

atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico 

realizado por atendente) ou em terminal de autoatendimento.  

2
Caixa / Terminal de 

autoatendimento 1

Extrato  dos ultimos 30 dias

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta 

dias em guichê de caixa (ou outras formas de atendimento 

pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por 

atendente) ou em terminal de autoatendimento.  

2
 Caixa / Terminal de 

autoatendimento 1

DOC ou TED (pelo valor total do crédito)

Realização de transferência de recursos por meio de 

Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica 

Disponível (TED) em guichê de caixa (ou outras formas de 

atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico 

realizado por atendente) ou em terminal de autoatendimento. 

1
Caixa / Terminal de 

autoatendimento 
1

Fornecimento de Cartão de Débito 2 Confecção e emissão de cartão com função débito. Incluso -

(1) Caixas eletrônicos do Santander.

(2) Exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo cliente decorrentes de perda, roubo, danificação ou outros motivos não imputáveis ao Banco.

Os serviços que excederem a listagem acima serão tarifados, de forma individualizada, de acordo com os preços constantes desta Tabela. 

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. 


