Nota de Imprensa

Black Week do Santander traz descontos de até 50% em
produtos e serviços
Ofertas estarão disponíveis na semana da Black Friday, de 21 a 25 de novembro;
Alguns produtos para Pessoa Jurídica, como a Antecipação de Recebíveis e o Giro
Recompensa, também estarão em oferta no período.
São Paulo, 21 de novembro de 2016 – O Santander promove uma semana de condições
especiais para seus produtos e serviços para Pessoa Física e para soluções voltadas à Pessoa
Jurídica. Neste ano, as ofertas durarão todos os dias da semana da Black Friday, ou seja, de 21 a
25 de novembro.
“Em 2015, quando estreamos na ação, aplicamos desconto somente na sexta-feira e apenas para
um produto. Já em 2016, para apoiar o planejamento financeiro dos clientes, principalmente nesta
época de final de ano, estendemos a oferta para outros produtos e por um período maior”, afirma
Maxnaun da Silveira Gutierrez, superintendente executivo de E-commerce do Santander.
O Banco oferecerá condições especiais para mais de 20 produtos que podem ser contratados nos
canais digitais (Internet Banking e Mobile) e nos demais canais de relacionamento do Banco
(agências, central de atendimento, terminais de autoatendimento - ATMs). Em Crédito Pessoal e
Consignado, por exemplo, a redução na taxa de juros é de 15%.
Os produtos de investimentos também participarão da ação. Na corretora, a taxa de corretagem
das operações realizadas via homebroker terá desconto de 50%. Já para o CDB Recompensa, os
clientes podem atingir uma rentabilidade de até 97,5% do CDI com aplicações a partir de R$ 10 mil.
Em Certificado de Operações Estruturadas (COEs), o Banco dará um retorno adicional de 0,5% no
período.
Nos produtos para empresas, os descontos no Giro Recompensa, Giro Eletrônico e CDC podem
chegar a 15%, 10% e 15%, respectivamente. Já os clientes que adquirirem um pacote com duas ou
três maquininhas Getnet terão 50% de desconto no valor do aluguel até o Carnaval.
Segue abaixo tabela com os produtos participantes da ação e os benefícios para contratação no
período:

Família
Cartões / PF

Crédito / PF

Produto
Parcelamento da Fatura
Atual
Parcelamento de todas as
despesas do cartão
Crédito Consignado

Crédito / PF

Crédito Pessoal

Crédito / PF
Crédito / PF

Renegociação de dívida
Financiamento de Veículos

Crédito / PF

Crédito Pessoal – Imóvel
como garantia (home equity)
Autocompara – seguro de
automóvel

Cartões / PF

Comissões / PF

Comissões / PF

Câmbio

Comissões / PF

Consórcio de Veículos

Investimentos / PF

Letra de Crédito Imobiliário
(LCI)
Certificado de Operações
Estruturadas (COE)
CDB Recompensa

Investimentos / PF
Investimentos / PF

Corretora / PF

PJ

Todos
os
produtos
negociados via homebroker
Giro Recompensa – capital
de giro que isenta o
pagamento
das
últimas
parcelas
para
clientes
adimplentes.
Giro Eletrônico (via Internet
Banking e ATM)
CDC

PJ

Adquirência

PJ

PJ

Relações com a Imprensa

Benefícios
20% de desconto nas taxas
20% de desconto nas taxas
Redução de 15% na taxa de
juros
Redução de 15% na taxa de
juros
Redução de 15% na dívida
Redução de 10% na taxa de
juros
Redução de 15% na taxa de
juros
Cupom de 10% de desconto
para contratar seguro do
carro
Isenção da tarifa de R$ 20
para compras em espécie
Desconto de 14% na taxa de
administração do consórcio
Título com até 90% do CDI
Retorno adicional de 0,5%
no período
Até 97,5% do CDI em
aplicações a partir de R$ 10
mil
Desconto de 50% na taxa de
corretagem
Desconto de até 15% na
taxa

Desconto de até 10% na
taxa
Desconto de até 15% na
taxa.
Desconto de 50% no aluguel
de duas ou três maquininhas
Getnet por três meses
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