
SUPERFOLHA CONVENCIONAL



• Processos de implantação e operação automatizados.
• Suporte completo e acompanhamento de uma equipe especializada na implementação do produto.
• Mecanismos avançados de segurança.

Prático e seguro:

SUPERFOLHA CONVENCIONAL

O SuperFolha Convencional é uma das modalidades de Folha de Pagamento. Com este serviço você, 
cliente empresarial, realiza o comando dos pagamentos da Folha por meio de processamento de arquivos. 
Todas as informações são enviadas ao Banco em arquivos com formatos e layouts predeterminados.

Veja como funciona:



CONTRATAÇÃO
SUPERFOLHA CONVENCIONAL

No contrato de prestação de serviços de folha de pagamento,  
os seguintes campos deverão ser preenchidos:

Completar dados do cliente.
Todos os campos são obrigatórios.

1.
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obs.: Pode ser utilizada uma única conta para débito de convênio e da tarifa.

2.

3.

Agência e Conta-Corrente de onde serão debitados os valores a serem creditados  
nas contas-correntes dos funcionários. Podem ser indicadas contas secundárias.

2.

Agência e Conta-Corrente de onde será debitado mensalmente o valor da tarifa  
de lançamento de crédito e demais tarifas PJ relacionadas à Folha de Pagamento.

3.



CONTRATAÇÃO
SUPERFOLHA CONVENCIONAL

Quantidade de dias anteriores ao dia do pagamento da folha em que o Banco realiza  
o débito na conta da empresa do valor total a ser creditado nas contas dos funcionários.fLoat =
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Sistema de segurança no qual não será permitido o pagamento de agendamentos cujo somatório dos pagamentos dos funcionários 
ultrapasse o valor informado neste campo - Preenchimento não obrigatório.

5.

Sistema de segurança no qual não será permitido o pagamento a qualquer funcionário cujo valor seja superior ao informado neste  
campo - Preenchimento não obrigatório.

6.

5. 6.

obs.: Você pode optar por ter ambas as travas.
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Tarifa cobrada por lançamento individual de crédito de salário.7.

7.

importante: Você deve conferir os dados preenchidos no contrato de prestação de serviços de folha de pagamento  
            e, caso esteja de acordo, assiná-lo.



SUPERFOLHA CONVENCIONAL

Após recepção do contrato pelo Banco, iremos cadastrar o seu convênio de folha de pagamento em nosso sistema e você será contatado 
por uma equipe técnica para auxiliá-lo na instalação e nos testes do sistema de Folha de Pagamento.

imPLantação

aBertura Das contas-saLários  
e PrÉ-aBertura Das contas-correntes

Proporciona simplicidade no processo simultâneo de abertura da conta-salário e pré-abertura de conta-corrente, que posteriormente 
será ou não contratada pelo seu funcionário.



Fale com a gente:

central de atendimento  
santander empresarial:
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
consultas, informações e serviços transacionais.  
o atendimento empresarial está disponível  
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.  
atende também deficientes auditivos e de fala.

serViÇo de atendimento  
ao consUmidor:
0800 762 7777
reclamações, cancelamentos, sugestões,  
elogios e informações gerais. no exterior,  
ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336.  
atendimento: 24h por dia, todos os dias.  
atende também deficientes auditivos e de fala.

oUVidoria:
0800 726 0322
se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto 
feriados. É necessário ter o número de protocolo 
fornecido pelo sac. atende também deficientes 
auditivos e de fala.

Busque, pergunte e interaja conosco pelas  
redes sociais:
twitter: @santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil

acesse www.santander.com.Br


