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Santander inaugura primeira agência Select de Teresina
Gerentes altamente capacitados para assessorar a gestão, construção e proteção
do patrimônio do cliente
Conforto e privacidade de atendimento das agências Santander Select
Banco oferece opções de investimentos exclusivas, com alternativas que dão
acesso ao mercado internacional
São Paulo, 08 de junho de 2017 – O Santander inaugura na próxima sexta-feira (09) sua primeira
agência Santander Select em Teresina (PI). Localizada à Avenida Elias João Tajra, 1277, Bairro
Fátima, a unidade leva à capital piauiense uma proposta de exclusividade, diferenciação e
humanização no atendimento ao público alta renda.
A entrada na cidade foi planejada diante de seu potencial econômico e perspectivas de crescimento.
Na região da agência, além da concentração de clientes com renda elevada, há grandes empresas
e órgãos públicos como o Ministério Público do Piauí e a Advocacia Geral da União, Sede do Ibama
no Estado, Faculdade Maurício de Nassau, e uma série de serviços médico-hospitalares.
O segmento oferece um portfólio completo de produtos e serviços com soluções financeiras para
gestão do patrimônio do cliente e investimentos diferenciados, inclusive com alternativas que dão
acesso ao mercado internacional. O Santander foi eleito o melhor banco para investir de acordo com
o ranking elaborado pela FGV e Fractal Consult (Fev/16), Ranking Valor Investe (Top Gestão Renda
Fixa – Jul/16) e Euromoney (Melhor banco para PME’s na América Latina – Jul/16).
Entre os diferenciais estão o atendimento personalizado, total privacidade, gerentes capacitados para
assessorar na gestão, construção e proteção do patrimônio dos clientes. A agência Select de
Teresina possui estacionamento próprio, lounge de espera, acesso livre à internet e salas de
atendimento e investimento reservadas para atendimento aos clientes com tecnologia de vídeo
conferência. Além disso, homenageamos a cidade com a fotografia de Tuca Reinés que traz um olhar
vibrante para cada lugar onde Santander Select está presente.
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