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Santander inicia campanha de Natal com produtos e 

serviços para o cliente planejar seu fim de ano 

 
 Iniciativa disponibiliza soluções de crédito para o cliente se preparar para o começo 

do ano e soluções de investimento para aproveitar os ganhos extras dessa época 

 

São Paulo, 15 de dezembro de 2016 – O Santander inicia nesta sexta-feira (16) a ação 

“Natal Numa Boa”. Até o dia 25, a campanha vai oferecer produtos de crédito para os 

clientes planejarem seu fim de ano, como suas compras e viagens ou ainda se organizar 

para o começo de ano. O Banco também propõe investimentos para aqueles que 

desejam guardar ou investir os ganhos extras dessa época. 

Entre os produtos de planejamento financeiro, estão o Crédito Pessoal e o Crédito 

Consignado, com redução de até 15% de desconto. A ação também oferece ao cliente 

a possibilidade de fazer um financiamento de veículos com o pagamento da primeira 

parcela somente após o Carnaval, ganhando um folego financeiro no começo de ano 

Em investimentos, as opções são Certificado de Depósito Bancário (CDB), com 

rentabilidade de até 100% do CDI, Previdência e Poupança, ofertadas de acordo com 

o perfil e necessidade dos clientes. 

O Santander também oferece soluções para os clientes dos segmentos Empresas 

aproveitarem ainda mais esse período de vendas, dentre eles: oferta da maquininha 

Getnet, antecipação de recebíveis e CDB. 

“Assim como na Black Week, queremos oferecer as melhores soluções para que os 

clientes se planejem financeiramente, seja para aplicação de suas reservas, quanto para 

obtenção de recursos com condições exclusivas”, diz Maxnaun Gutierrez, 

superintendente executivo de E-commerce do Santander. 

A ação também reforça a promoção “Quero+Prêmios”, onde o cliente ainda pode 

receber 4x mais bônus no cartão em suas compras de natal e concorrer a prêmios. 
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