
Programa de 

Relacionamento 

Santander Select .



  Este Programa de Relacionamento é composto por 

condições comerciais concedidas pelo Santander, 

durante toda a vigência do seu Pacote de Serviços. 

Mas é importante ressaltar que ele não faz parte do 

pacote, ou seja, é um benefício à parte. 

  Lembramos também que ao cancelar o seu Pacote 

de Serviços todos os benefícios do Programa de 

Relacionamento serão cancelados. 

  Além disso, os produtos e serviços relacionados 

ao Programa de Relacionamento deverão ser 

contratados,  ao seu critério e estão sujeitos à 

análise e aprovação de crédito. 

CONHEÇA O REGULAMENTO DO 
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO 
QUE FIZEMOS ESPECIALMENTE 
PARA VOCÊ: 



  Assessoria em gestão de patrimônio.

  Atendimento especializado por telefone no 

Atendimento Direto Select (4004-3535 nas 

capitais/regiões metropolitanas e 0800-702-

3535 nas demais localidades), disponível 24 

horas nos 7 dias da semana, inclusive feriados.

  Atendimento exclusivo nas agências Select.

  Anuidade sem custo caso contrate 2 Cartões de 

Crédito Santander Elite Platinum ou Santander 

Unique (um Visa e um Mastercard).

  Santander Master: possibilita a utilização do 

limite de Cheque Especial, caso possua o limite, 

por 10 dias no mês, corridos ou alternados, sem 

a cobrança de juros (após o 10º dia de uso do 

limite serão cobrados juros retroativamente a 

todo o período).

  Para os clientes que possuem o limite, há a 

possibilidade de parcelar o saldo devedor 

desse limite pela metade dos juros do Cheque 

Especial (o parcelamento está sujeito à nova 

aprovação de crédito).

  Preços Diferenciados na mensalidade do Pacote 

de Serviços de acordo com o relacionamento e 

investimentos conforme a pontuação a seguir: 

VEJA OS BENEFÍCIOS E FACILIDADES 
CONCEDIDOS A VOCÊ POR MEIO DO 
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO 
SANTANDER SELECT:



PONTUAÇãO SELECT ELITE SELECT UNIQUE

de 50.000 
até 99.999 R$42,00 R$99,00

de 100.000 
até 199.999

R$0,00

R$74,25

de 200.000 
até 299.999 R$49,50

acima de 300.000 R$24,75

Preços DiferenciaDos na MensaliDaDe Dos Pacotes De serviços (r$)*

*no cálculo da redução do valor da mensalidade do Pacote de serviços, do mês vigente, será considerada a pontuação obtida em investimentos e por tempo de relacionamento. 
cada r$ 1,00 em investimentos equivale a 1 ponto, e cada ano de relacionamento com o santander equivale a 100 pontos. na apuração da redução do valor da mensalidade são 
considerados os seguintes produtos de investimentos: fundos, cDB, conta Max, lci, Poupança, ações custodiadas na santander corretora de câmbio e valores Mobiliários s.a.  
e Previdência Privada (desde que debitada mensalmente em conta-corrente). o cálculo da redução da mensalidade considera o saldo médio de investimentos que o cliente possui 
no 2º mês anterior à data da cobrança da mensalidade, exceto para investimentos em ações, para os quais é considerado o saldo médio, nos mercados à vista e a termo, do 2º, 3º e 
4º meses anteriores à data da cobrança da mensalidade (ou seja, se a data da cobrança ocorre em maio, será considerado o saldo médio em ações dos meses de janeiro, fevereiro  
e março).



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões  
e Informações Gerais:
0800 762 7777 
Atende também deficientes auditivos e de fala. 
No exterior, ligue a cobrar para: 
55 11 3012 3336 
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

OUVIDORIA
Se não ficar satisfeito com a solução 
apresentada: 
0800 726 0322 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto 
feriados. 
Atende também deficientes auditivos e de fala. 

ATENDIMENTO DIRETO SELECT
Consultas, Informações e Serviços 
Transacionais:
4004 3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007  (Atendimento a clientes 
deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
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