
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander lança linha de crédito que premia empresas que 
quitam parcelas em dia 

  
 Giro Recompensa isenta o pagamento de até 3 parcelas; 

 
 Valor mínimo para contratação é de R$ 1 mil. 

 
 
São Paulo, 28 de setembro de 2016 – O Santander acaba de lançar o Giro Recompensa, linha de 
crédito voltada às empresas que premia com a isenção do pagamento de até três parcelas os 
clientes que quitam as prestações em dia. O valor mínimo para contratação é de R$ 1 mil. 
 
Tradicionalmente neste período, o Santander reforça suas linhas de financiamento às pequenas e 
médias empresas para fazer frente às necessidades de fim de ano, como formação de estoques, 
pagamento de 13º salário, capital de giro e desconto de cheques e duplicatas. 
 
“Os últimos meses do ano exigem fôlego financeiro das PMEs, seja para atender compromissos 
com funcionários ou reforçar estoques, e oferecer linhas de crédito com diferenciais exclusivos 
mostra nosso compromisso com o crescimento do setor”, ressalta Ede Viani, diretor de Pessoa 
Jurídica do Santander. 
 
Para o empresário se beneficiar da bonificação é preciso liquidar as parcelas integrais do 
financiamento no dia exato do vencimento. O benefício não é válido para pagamentos fora da data 
de vencimento da parcela, seja antes ou depois. Com a adimplência e a pontualidade, o cliente 
pode ser recompensado da seguinte forma: 
 
1) Contratação do Giro Recompensa em 12 parcelas ou 18 parcelas, com última parcela isenta; 
2) Contratação do Giro Recompensa em 24 parcelas, com as 2 últimas parcelas isentas; 
3) Contratação do Giro Recompensa em 36 parcelas, com as 3 últimas parcelas isentas. 
 
Com a bonificação do Giro Recompensa, a taxa líquida da operação fica mais atrativa: a partir de 
1,8% ao mês. 
 
 
* Contratação sujeita à análise e aprovação de crédito. 
 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
imprensa@santander.com.br 
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