Nota de Imprensa

Santander lança Crédito Unificado para auxiliar
clientes na organização financeira no início do ano


Solução parcela saldo devedor somado de cartão de crédito, crédito pessoal e/ou
cheque especial em valores mais baixos num prazo maior, mantendo limites
rotativos

São Paulo, 09 de janeiro de 2017 – O início do ano é uma época em que se acumulam
diversos compromissos financeiros, como IPVA, IPTU, matrícula e materiais escolares,
as compras de Natal, entre outros. O Santander, com o objetivo de assessorar o cliente
em sua organização financeira, criou o Crédito Unificado.
Clientes que possuem saldo devedor em Cartão de Crédito, Credito Pessoal e/ou
Cheque Especial poderão parcelar as dívidas e manter parte de seus limites rotativos.
É uma oportunidade de unificar os créditos, suavizar as parcelas e alongar o prazo em
até 60 meses. O cliente pode também ter acesso à essa modalidade de empréstimo,
por meio do Consignado Unificado, que tem as mesmas características, mas segue
as regras do convênio da empresa ou do órgão público.
“A saúde financeira é tão importante quanto a saúde física. As pessoas precisam
separar um tempo para organizar seu orçamento. Ainda mais em um ambiente
macroeconômico desfavorável que pode continuar no médio prazo”, afirma Eduardo
Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Empréstimos Pessoa Física (PF)
do Santander.
Além dessas soluções, o Banco oferece os financiamentos com garantia para ajudar no
planejamento financeiro. O Crédito Imóvel como Garantia – conhecido também como
Home Equity – permite levantar recursos oferecendo um imóvel quitado (próprio ou de
terceiros) residencial ou comercial, com valor a partir de R$ 70 mil, como garantia. A
linha de crédito pode ficar entre R$ 30 mil a R$ 2 milhões, limitada a 60% da cotação de
avaliação do imóvel. O prazo de pagamento do crédito pode levar de um ano a 15 anos,
em parcelas fixas, e as taxas variam de 1,309% a 1,581% ao mês.
Na mesma modalidade há o Crédito Carro como Garantia. Veículos de passeios com
até cinco anos de fabricação quitado é oferecido em garantia ao empréstimo. A
operação possui taxas a partir de 1,39% ao mês, com até 60 meses de prazo de
pagamento do crédito.
As soluções de crédito, que ainda incluem as modalidades de Consignado e Crédito
Pessoal, fazem parte da ação “Começar Bem”, que foi lançada dia 02 nas agências e
começa no próximo dia 16 nos canais digitais do Banco. A iniciativa tem foco nos clientes
que precisam de um fôlego financeiro para começar o ano com tranquilidade nas
finanças.

Empresas – O Santander também quer apoiar a organização do fluxo de caixa de seus
clientes pessoa jurídica nesse período do ano. As soluções oferecidas para esse público
são a Antecipação de Recebíveis, com recebimento à vista das vendas a prazo;
Capital de Giro, crédito disponível para pagar impostos ou repor estoque; concentração
de Pagamentos, facilidades em Cobrança Online, entre outros.
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