
 
 

 

 

Nota de Imprensa 
 

Santander oferece linhas de crédito para fazer frente às 
despesas de início de ano 

 
 Crédito Pessoal e Consignado permitem que as contas de janeiro sejam pagas 

sem aperto 
 

 Crédito Sob Controle dá fôlego financeiro ao cliente ao unificar as dívidas, com 
prazos e taxas diferenciados 

 
 
São Paulo, 06 de janeiro de 2014 – O Santander oferece aos clientes linhas de 
financiamento para facilitar o pagamento das despesas comuns em janeiro, como 
IPVA, IPTU, gastos de fim de ano e material escolar. O Crédito Pessoal e o 
Empréstimo Consignado trazem condições vantajosas para quem deseja atravessar 
o período sem aperto – e ainda se beneficiar dos descontos concedidos na quitação à 
vista de alguns impostos e serviços, enquanto a dívida é parcelada em um prazo mais 
longo. 
 
“A realização de um bom planejamento financeiro nesta época pode garantir o fôlego 
financeiro ao longo de todo o restante do ano”, afirma Cassius Schymura, diretor do 
Santander. 
  
Para quem já tem dívidas contraídas em diferentes linhas e quer organizar suas 
contas, o Santander oferece uma solução sem igual no mercado: o Crédito Sob 
Controle. A modalidade permite consolidar diferentes empréstimos sob um único 
contrato, unificando juros e alongando prazos, o que permite reduzir o valor das 
parcelas. 
 
“O Crédito Sob Controle auxilia o cliente em sua organização financeira. O gerente 
identifica o correntista com essa necessidade e unifica todas as dívidas em um novo 
contrato, com parcelas que cabem no bolso do cliente”, explica o executivo. “Assim, 
fica mais fácil controlar as despesas.” 
 
Se o cliente precisa apenas de um fôlego rápido, por período curto, a melhor opção é 
o Santander Master, que garante 10 dias sem juros a cada mês e, caso seja preciso 
exceder esse prazo, permite parcelar o saldo devedor pela metade dos juros do 
cheque especial. 
 
Outra opção para facilitar o pagamento dos gastos de fim de ano no cartão de crédito 
é o Total Parcelado, um produto exclusivo do Santander que possibilita ao cliente 
parcelar o saldo total do seu cartão em até 24 vezes, incluindo parcelas a vencer. 
 
 
 



 
 

 

O Crédito Pessoal do Santander é uma linha simples, contratada via Internet Banking 
(www.santander.com.br), caixas eletrônicos, Central de Atendimento Santander* e 

agências. O cliente pode simular o valor das parcelas e escolher o melhor prazo para 
pagar, podendo chegar a 60 meses, com taxas a partir de 1,69% ao mês. Este é um 
tipo de financiamento que possui parcelas fixas e fáceis de controlar. No Consignado, 
o prazo de pagamento pode chegar a 72 meses, e as taxas começam em 1,29% ao 
mês, no caso dos beneficiários do INSS. 
 
 
* 4004-3535 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 para demais localidades. 
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