
                                                                                       

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

 Santander e Iberia fecham parceria com 
benefícios para clientes de cartão de crédito 

 
  Clientes dos Cartões de Crédito Santander terão descontos nas 

passagens e benefícios no programa de pontos da companhia aérea  
 
 
São Paulo, 08 de janeiro de 2014 – Os clientes dos cartões Santander que comprarem 
passagens aéreas da companhia Iberia, até 6 de fevereiro de 2014, para destinos na Europa, 
pelo Santander Esfera, terão descontos de 10% no valor da tarifa e poderão parcelar em até 
10 vezes sem juros. A promoção é válida para todas as classes de assentos e viagens 
marcadas até 31 de maio de 2014. Depois desta data, o cliente contará com 5% de desconto 
durante todo o ano de 2014. 
 
 Além disso, em janeiro e fevereiro/14, cada bônus  do SuperBônus, programa de recompensas 
dos cartões de crédito Santander, transferido para o Iberia Plus terá uma bonificação de 20%. 
Ou seja, cada bônus dos cartões Santander equivale a 1,2 Avios - moeda comum aos 
programas de relacionamento da companhia. 
             
“Buscamos constantemente firmar parcerias que tragam benefícios interessantes para nossos 
clientes. A união com a Iberia, que é parceira global do Santander, reforça nossa estratégia de 
ampliar a oferta de produtos e serviços, de maneira direta e simples, proporcionando uma 
experiência diferenciada àqueles que possuem cartões Santander”, afirma Cassius Schymura, 
diretor de Cartões e Adquirência do Santander.  
 
“Para a Iberia é motivo de grande satisfação poder oferecer a nossos clientes mais frequentes, 
que possuem cartão de crédito Santander Brasil, este acordo. A ação mostra a importância que 
o país tem para a empresa. O Brasil é hoje o mercado mais importante na América Latina, com 
voos diários de São Paulo e Rio de Janeiro para Madrid e dela para mais de 80 destinos na 
Espanha, Europa e África”, afirma Javier Perales, gerente de Iberia Plus. 
 
Algumas condições da promoção de lançamento: 
Santander Esfera – 10% de desconto na compra de qualquer passagem aérea na Iberia, via 
hotsite exclusivo e para pagamento com Cartão de crédito Santander. A promoção é válida de  
07/01/14 à 06/02/14, para voos a partir de São Paulo e Rio de Janeiro e para voar até 
31/05/14, exceto para saídas às sextas-feiras e nas datas de 07/01/14 à 12/01/14; de 21/02/14 
à 09/03/14 e de 22/03/14 à 04/05/14, quando o cliente contará com o desconto de 5%. 
SuperBônus – Ao trocar seus bônus por Avios do programa Iberia Plus o cliente ganhará 20% 
de Avios a mais, ou seja, 1.000 bônus valerão 1.200 Avios. Esta promoção é válida para 
Cartões participantes do Programa de: 06/01/14 à 28/02/14. 
 



                                                                                       

 

Condições após o lançamento: 
Santander Esfera – 5% de desconto na compra de qualquer passagem aérea na Iberia, via 
hotsite exclusivo e para pagamento com Cartão de crédito Santander. Promoção válida a partir 
de 07/02/14 à 31/12/14. 
SuperBônus – 1 bônus = 1 Avios do Programa Iberia Plus. Validade a partir de 28/02/14. 
 
Esses e outros benefícios para os cartões Santander podem ser encontrados no  
www.santander.com.br/esfera. 
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