
LIMITE DA CONTA
Use a seu favor! 

Veja as nossas dicas para o uso consciente dessa linha de crédito

Para tirar suas dúvidas e simular o Custo Efetivo Total e a taxa 
de juros deste produto, entre em contato nos nossos Canais 
de Relacionamento ou fale com nossa equipe nas agências.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS,  
SETE DIAS POR SEMANA. 

1 O limite da conta1 é um crédito que fica 
disponível em sua conta corrente, para ser 
usado nos momentos de imprevisto

Ele pode facilitar a sua vida porque:

2 Porém, como qualquer produto de crédito, é 
preciso saber quando e como usar

Quanto maior o valor e o período utilizados, maior será o 
valor cobrado, pois:

 y Após o 10º dia de uso serão cobrados juros retroativamente 
por todo o período.

 y O IOF é cobrado inclusive durante os dias cobertos pelo 
Santander Master.

 y Evita que, por algum esquecimento ou falta de planejamento, cheques sejam 
devolvidos ou contas em débito automático não sejam pagas;

 y É um dinheiro adicional de fácil acesso e uso, com limite 
definido de acordo com as suas necessidades e a análise feita 
pelo Banco.

 y Com o Santander Master2, você tem 10 dias por mês, corridos 
ou alternados, sem a cobrança de juros. Se ultrapassar esse 
prazo, é possível parcelar o saldo devedor por juros menores.

Portanto, o uso é recomendado se você:

COBRIR A SUA CONTA 
RAPIDAMENTE; UTILIZÁ-LO APENAS EM 

SITUAÇÕES EVENTUAIS E 
EMERGENCIAIS.

3 O que fazer para evitar o endividamento

1.Não use o limite da conta como se fosse parte da sua renda.

O objetivo do limite da conta é oferecer um dinheiro rápido para situações 
emergenciais. Se você estiver recorrendo a esse crédito todos os meses, 
fique atento! É hora de rever seu planejamento financeiro e, se necessário, 
cortar despesas.

2.Planeje seus gastos, evitando 
compras por impulso. Tenha o 
controle de quanto você ganha e 
gasta todos os meses.

Uma simples planilha de 
orçamento pessoal já pode te 
ajudar a fazer esse planejamento. 
Aqui você encontra um 
modelo fácil de usar e 
cheio de dicas.

IOF Imposto cobrado pelo Governo Federal sobre 
qualquer empréstimo realizado por instituições 
financeiras. Veja o vídeo para saber mais. 

A taxa de juros é mensal, mas o 
cálculo é feito por dia de uso.

20% 3.Não comprometa mais que 20% do orçamento com 
o pagamento de dívidas e compras parceladas (incluindo 
nessa conta o uso do limite).  

4.Tenha uma reserva para 
gastos emergenciais. O valor 
dessa reserva deve ser suficiente 
para pagar todas as despesas 
familiares durante pelo menos 
três meses. Assim, você poderá 
recorrer ao crédito de maneira 
planejada.

5.Saiba o quanto irá pagar. 
Conheça o Custo Efetivo Total 
(CET)  e a taxa de juros de cada 
produto e escolha a melhor 
opção. 

4 Se você já possui dívidas que não  
está conseguindo gerenciar

1.Ligue para a nossa Central de Relacionamento Santander 
em 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-
7023535 (demais regiões) e negocie o pagamento.

2.Pergunte se você pode quitar a dívida contratando um 
empréstimo como o Crédito Consignado3 (parcelas descon-
tadas diretamente na folha de pagamento) ou o Crédito 
Pessoal (parcelas debitadas diretamente na conta corrente). A 
troca pode ser vantajosa para você.  

3.Priorize o pagamento das dívidas, iniciando por aquelas com 
juros mais altos. O 13º salário, a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) e a restituição do Imposto de Renda, por exemplo, 
podem ajudar a quitar dívidas.

5 Use seu dinheiro com consciência  
e planejamento 

Todo mundo tem planos que deseja realizar. Casar, comprar um imóvel, criar 
seu próprio negócio, oferecer uma boa formação aos filhos… O primeiro passo 
para concretizá-los é assumir o controle da sua vida financeira, definindo 
prioridades e planejando o uso do dinheiro. Aprenda mais em:

Curso On-line 
Vida Financeira Conta pra Mim 

1. O Limite da Conta está sujeito à análise e aprovação de crédito. As condições 
e características do produto ora informadas podem ser alteradas a qualquer 
momento.

O período de apuração da utilização do Limite da Conta refere-se ao mês a partir 
da data escolhida por você para pagamento dos juros.

2. O parcelamento do saldo devedor também está sujeito à aprovação de crédito. 
As condições e características ora informadas podem ser alteradas a qualquer 
momento.

3. Sujeito a análise de crédito e à existência de margem consignável. É necessário 
haver convênio entre o Santander e o seu empregador.

O Custo Efetivo Total é a taxa 
que corresponde ao custo total 
da operação, que inclui todos os 
encargos que irá pagar, inclusive 
juros, IOF, seguros e outras despesas.  

https://www.santander.com.br/br/pessoa-fisica/santander/atendimento
https://www.santander.com.br/br/pessoa-fisica/santander-van-gogh/creditos-e-financiamentos/cheque-especial/santander-master
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-Praticas/Paginas/Guias-e-Cartilhas.aspx?Item=5
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-Praticas/Paginas/Guias-e-Cartilhas.aspx?Item=5
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-Praticas/Paginas/Guias-e-Cartilhas.aspx?Item=5
https://www.youtube.com/watch?v=8fwEPzCnOKg 
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-Praticas/Paginas/Cursos-Online.aspx
https://www.contapramim.com.br/home 

