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Nota de Imprensa 

 

 
Santander Brasil leva clientes para a Copa América 

 
 
 Sorteados poderão levar uma criança, que entrará em campo nos jogos do 

Brasil 
 

 Para participar, os clientes devem acumular R$ 500,00 em compras com 
cartões de crédito Santander ou investir R$ 200,00 na poupança. 

 
 

São Paulo, 16 de março de 2015 – O Santander, patrocinador oficial da Copa 
América, irá levar 30 clientes pessoa física para assistir ao principal torneio da região, 
que será realizado no Chile, em junho. Além disso, os sorteados poderão levar uma 
criança, de 6 a 10 anos, para entrar em campo com os jogadores do Brasil.  
 
No período de 15/03 a 30/04, a cada R$ 500,00 acumulados em compras com cartões 
de crédito Santander ou R$ 200,00 adicionais na poupança Santander, os clientes 
ganham um número da sorte* para concorrer a pacotes de viagem com ingressos para 
um dos jogos do Brasil. Caso as compras sejam realizadas exclusivamente com cartão 
de crédito da bandeira Mastercard ou se, além do acréscimo de R$ 200,00, for 
efetuado um depósito programado na poupança de, no mínimo, R$ 10,00, os clientes 
ganham três números da sorte.  
 
Os clientes que cumprirem essas condições no período de 01/05 a 30/06 concorrerão 
a sorteios de R$ 50 mil. 
 
Para participar, os clientes devem se cadastrar no 

www.santander.com.br/promocaocopaamerica, onde também podem consultar o 
regulamento, os números da sorte e obter informações adicionais.  
 
 
Ao lado do futebol 
Desde 2007, o Santander patrocina as maiores competições de futebol da América 
Latina: a Copa Libertadores, a Copa SulAmericana e a Recopa Santander 
Sulamericana, principais torneios de clubes. Além disso, o Banco entrega o Troféu 
Santander ao melhor goleiro da Copa Libertadores, com base nos votos de jornalistas 
especializados. Estas ações levam o Santander a ser segunda marca mais associada 
ao futebol na América Latina, atrás apenas da Coca-Cola, com 66% de associação. 
 
 
* Os pacotes de viagem são apenas sugestões para utilização dos prêmios no valor de R$ 15 mil. Os 
sorteios são lastreados por títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos por Sul América 
Capitalização S.A. – SulaCap, CNPJ nº 03.558.096/0001-04. Processos SUSEP nºs 15414.900416/2014-
49, 15414.900414/2014-50 e 15414.901439/2013-90. O valor do prêmio é líquido de Imposto de Renda. A 
aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a 
sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Ouvidoria SulaCap 
0800 725 3374 (dias úteis, das 8h30 às 17h30). 
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