Nota de Imprensa

Santander inicia contratação online de crédito imobiliário
Banco é o primeiro a oferecer financiamento para a aquisição de imóveis em
ambiente digital do início ao fim do processo
Expectativa é que o prazo para a liberação dos recursos caia à metade, de uma
média de 60 dias para 30
Instituição também anunciou, no início do mês, a redução dos juros anuais na
modalidade para a casa de um dígito
São Paulo, 25 de julho de 2017 – O Santander acaba de lançar uma plataforma que oferece aos
clientes a possibilidade de contratar o crédito imobiliário online, do início ao fim do processo. Os
interessados podem simular, aprovar o crédito, enviar os dados e os documentos necessários pelo
celular ou computador. Só será necessário ir à agência no momento da assinatura do contrato, já
que é necessário registrar o contrato no Cartório de Imóveis competente. Com isso, estima-se que
o prazo médio para a finalização do processo cairá dos atuais 60 dias para apenas 30.
Além disso, os interessados conseguem acompanhar o andamento de cada etapa da contratação –
simulação, análise de crédito, análise técnica, contrato e liberação de recursos – pelo Internet
Banking ou diretamente no aplicativo do Santander. O cliente será informado, por e-mail ou SMS,
se precisa enviar documentos, quais os avanços no processo e o que falta para que o recurso seja
liberado mais rapidamente.
O sistema ainda permite a conexão entre canais, em qualquer etapa do negócio. “É possível iniciar
o processo em uma agência, por exemplo, e dar andamento nos canais eletrônicos, de uma forma
sempre simples e intuitiva”, explica Gilberto Abreu, diretor de crédito imobiliário do Santander. Esse
conceito é conhecido como autoservice, e tende a dar mais fluidez à contratação do crédito, já que
o cliente é avisado online dos prazos para o envio da documentação.
Retomada do mercado
O lançamento faz parte de um movimento mais amplo do Santander, de incentivo à retomada do
crescimento do crédito imobiliário no País. No início deste mês, o Banco anunciou redução dos
juros anuais do financiamento imobiliário. Para ter acesso às taxas diferenciadas, é necessário ser
cliente pessoa física Santander com relacionamento e optar pelo pagamento do empréstimo em
parcelas atualizáveis (SAC). Pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), os juros passam a ser
de 9,49%+TR ao ano, e, para Carteira Hipotecária (CH), 9,99%+TR anuais.

Nestas condições, o Banco financia imóveis usados com valores de R$ 90 mil a R$ 950 mil (DF,
MG, RJ e SP, pelo SFH) e acima de R$ 950 mil (DF, MG, RJ e SP, pela CH). Já nos demais
Estados, o valor de imóvel usado é de até R$ 800 mil. Para imóveis novos (com até 180 dias de
habite-se ou com prazo superior a 180 dias, desde que não tenha sido habitado ou alienado), o
limite para uso do FGTS é de até R$ 1,5 milhão, independentemente do Estado.
“Seremos os promotores da virada do mercado de crédito imobiliário neste segundo semestre”
afirma Gilberto Abreu, diretor executivo de Negócios Imobiliários e Investimentos. “O banco
aproveitou o período de retração do segmento e se antecipou para se posicionar de forma mais
competitiva, com pioneirismo. ”
Relações com a Imprensa
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244
E-mail: imprensa@santander.com.br

