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TERMOS E CONDIÇÕES DO CONQUISTE LIMITE SANTANDER 
 
 
O Conquiste Limite é uma ação realizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., instituição 
financeira com sede na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2235, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 
inscrito no CNPJ/ME 90.400.888/0001-42 (“Santander”). 
 
O presente regulamento tem como objetivo definir a forma e as condições para a participação 
dos clientes Santander no Conquiste Limite, conforme critérios definidos a seguir e sujeito à      
análise de crédito.  
 
O Santander poderá extinguir o Conquiste Limite e/ou alterar este Regulamento, a qualquer 
momento, mediante comunicação prévia, ficando assegurados todos os benefícios e as 
vantagens até o término do prazo estipulado. 
 
1. O que é o Conquiste Limite? 

 
É uma forma pela qual o cliente poderá adquirir mais limite de crédito no cartão Santander, 
cumprindo os comportamentos chamados “missões — desafios mensais”, bem como as 
“missões extras”, que poderão ser direcionadas a ele, pelo prazo definido e informado pelo 
Santander. Após o cliente cumprir as missões disponibilizadas, o Santander avaliará se o cliente 
manteve todas as condições. 
 
Confira os detalhes em “Regras do Jogo”, aceite participar nos aplicativos (Way e Santander) e 
acompanhe os valores disponíveis no momento dentro da própria tela do Conquiste Limite. 
Muito fácil, né? 
 
Lembre-se de sempre estar com os dados cadastrais, como email e celular, atualizados para 
receber informações do Conquiste Limite, além de deixar as notificações dos aplicativos 
habilitados: 
Santander Way: Menu > Configurações > Notificações. 
App Santander: Menu > Configurações > Configurar notificações. 
 
2. Como funcionará o novo limite do cartão?  

 
No campo “você pode conquistar até”, será demonstrado o valor do novo limite do cartão 
Santander do cliente. Mesmo após o encerramento da participação do cliente no Conquiste 
Limite, o Santander poderá realizar novas análises do perfil de crédito para revisar o valor do 
limite total do cliente. Mas fique tranquilo, o cliente será avisado sempre que o limite for 
alterado. E lembre-se: mantenha sua renda atualizada, garanta o cumprimento dos seus 
compromissos com o Banco e acompanhe a situação do seu CPF para poder ter o limite mais 
adequado. 
 
3. Quem pode participar do Conquiste Limite? 
 
Podem participar do Conquiste Limite os clientes com o primeiro cartão Santander cuja 
aprovação de limite de crédito foi realizada nos últimos 12 meses. Cartões Santander Play, 
Santander Unlimited, Santander American Express, bem como cartões adicionais e de pessoa 
jurídica, não participam. A participação é exclusiva para clientes Santander pessoa física 
detentores do CPF titular do cartão.  Os clientes participantes conseguirão acessar as missões e 
mais informações na área Conquiste Limite dentro dos apps Santander e Way. Nosso sistema 
identifica automaticamente os clientes e os cartões elegíveis a participarem.  
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4. Qual o período de duração do Conquiste Limite? 
 
Os clientes podem participar durante os primeiros 12 meses, a contar da primeira 
disponibilização de limite no cartão elegível ao Conquiste Limite. Para poder atingir um novo 
limite, o cliente precisa cumprir as missões dentro deste período. Fique atento, o prazo máximo 
para completar as missões está na área de “Regras do Jogo”. 
 

5. Qual o prazo para as informações serem atualizadas na tela Conquiste Limite? 
 

Os status das missões são atualizados em dias úteis, por isso podem demorar de 2 até 6 dias 
corridos para atualizarem no aplicativo. Fique tranquilo, assim que a atualização estiver 
disponível você poderá verificar.  

6. Não quero mais receber aumento de limite no cartão do Conquiste Limite, o que devo 
fazer? 
 

Caso o cliente não queira mais receber aumento de limite no cartão participante, é só cancelar 
a concessão do aumento do limite, a qualquer momento, nos canais do Santander, com um 
gerente de relacionamento ou na Central de Atendimento: 
 
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas); 
0800 702 3535 (demais localidades); 
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). 
 
E, caso o cliente mude de interesse, ele deve entrar em contato nesses mesmos canais para 
autorizar futuras ofertas de aumento de limite. 

 
7. É possível incluir outro cartão Santander no Conquiste Limite? 
 
Não, cada cliente pode participar do Conquiste Limite usando apenas o primeiro cartão de 
crédito do Santander. Conforme informações da pergunta 3, “Quem pode participar do Limite 
Campeão?”, os cartões Santander Play, Santander Unlimited, Santander American Express, bem 
como cartões adicionais e de pessoa jurídica de qualquer tipo não participam. 
 

 
8. É possível participar de uma missão mensal e de uma extra ao mesmo tempo? 
 
Sim, as “missões — desafios mensais” e as “missões extras” podem ser cumpridas em paralelo. 
Por exemplo, o cliente pode estar no 1º mês da missão mensal e no mesmo período participar 
de uma missão extra disponível. Neste caso, seria recebido o aumento definido pelo Santander, 
referente à missão extra, em até 30 (trinta) dias após a confirmação de conclusão com sucesso 
da missão extra, enquanto o cliente continua cumprindo as missões do desafio mensal no 
período. Assim, após o cumprimento com sucesso das missões mensais no período indicado, o 
limite poderá ser atualizado novamente. 
 
     É possível acompanhar as missões dos desafios mensais e extras no espaço do Conquiste 
Limite nos aplicativos Santander ou Way. 
 
9. Os valores de limite adquiridos têm prazo de validade? O limite é temporário? 
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Não, o limite adquirido no Conquiste Limite não tem prazo de validade e permanecerá disponível 
para uso no cartão durante todo o relacionamento do cliente com o Santander, desde que suas 
condições cadastrais e saúde financeira sejam mantidas, ou desde que não haja solicitação de 
alteração de limite pelo cliente nos canais de atendimento do Santander. 
 
A gestão do limite poderá ser feita no app Way ou no app Santander. O cliente será avisado 
sempre que seu limite for alterado. 

 
10. Quais as regras para conquistar os limites atrelados às missões — desafios mensais?  

 
O aumento de limite no cartão, por meio das “missões — desafios mensais”, poderá ser 
conquistado após o cumprimento com sucesso das 2 (duas) fases do jogo descritas a seguir: 
 
Fase 1: o cliente deverá cumprir todas as missões mensais apresentadas durante 3 (três) meses 
consecutivos. 
 
Fase 2: o cliente deverá cumprir todas as missões mensais apresentadas por mais 2 (dois) meses 
consecutivos diretamente após a conclusão da Fase 1 ou, caso ocorra uma falha ao cumprir as 
missões, cumprir todas as missões mensais apresentadas por 5 (cinco) meses consecutivos. 
 
     Ao final da fase 1, o cliente estará elegível a um novo limite e ao final da fase 2 poderá atingir 
o valor de limite informado na tela inicial do limite campeão. 
 
Mas atenção: para o cliente conseguir atingir o valor disponível no Conquiste Limite, é 
necessário completar as duas fases com sucesso dentro do período de validade apresentado na 
área de “Regras do Jogo”. 
 
11. O que é preciso fazer para conquistar o novo limite da primeira fase (missões — desafios 

mensais por 3 (três) meses consecutivos)? 
 

Para o novo limite da primeira fase, o cliente deve cumprir todas as missões apresentadas na 
tela inicial do Conquiste Limite. 
Conforme critérios internos, diferentes missões podem ser atribuídas ao cliente, dentre as 
possíveis missões temos: 
 

a) Uso do cartão: atingir o valor mínimo solicitado na fatura do cartão, conforme 
apresentado em tela, e pagar o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento; 

b) Chave Pix: cadastrar e manter ao menos uma chave Pix no Santander (CPF ou celular); 
c) CPF em dia: manter seu CPF regular e seus compromissos e contratos com o Santander 

regularizados e em dia. 
d) Fatura em dia: pagar o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento; 
e) Compras no cartão: atingir o valor mínimo em novas compras no cartão, conforme 

apresentado em tela. 
 
O cliente poderá acompanhar a evolução das missões na área do Conquiste Limite. Após concluir 
as missões com sucesso em todos os meses consecutivos informados e concluir a avaliação da 
manutenção de elegibilidade pelo Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será 
liberado em até 30 (trinta) dias e o cliente será avisado. 
 
12. O que é preciso fazer para poder conquistar o novo limite da segunda fase (missões —      

desafios mensais por 5 (cinco) meses consecutivos)? 
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Após o cumprimento da primeira fase com sucesso, a segunda fase é liberada e suas missões 
podem ser visualizadas na área do Conquiste Limite.  
Nesta nova fase, para poder adquirir o novo limite da segunda fase, o cliente precisará cumprir 
todas as missões apresentadas na tela inicial do Conquiste Limite, conforme definido pelo 
Santander. Essas missões devem ser cumpridas por mais 2 (dois) meses consecutivos ao término 
da primeira fase, ou por 5 (cinco) meses consecutivos caso o cliente não cumpra as missões com 
sucesso imediatamente após a conclusão da Fase 1. Dentre as possíveis missões, estão:  
 

a) Uso do cartão: atingir o valor mínimo por fatura no cartão, conforme apresentado em 
tela, e também pagar o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento; 

b) Chave Pix: cadastrar e manter uma chave Pix no Santander (CPF ou celular); 
c) CPF em dia: manter seu CPF regular e seus compromissos e contratos com o Santander 

regularizados e em dia; 
d) Fatura em dia: pagar o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento; 
e) Compras no cartão: atingir o valor mínimo em novas compras no cartão, conforme 

apresentado em tela. 
 

O cliente poderá acompanhar a evolução dessas missões na área do Conquiste Limite. Após as 
missões concluídas com sucesso pelos 5 (cinco) meses consecutivos informados e da avaliação 
da manutenção de elegibilidade pelo Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será 
liberado em até 30 (trinta) dias e o cliente será avisado. 
  
 
13. Qual valor de limite é possível ganhar ao cumprir as missões — desafios mensais das duas 

fases?  
 
O sistema calcula automaticamente o valor do limite que o cliente poderá receber, e esta 
informação está disponível na tela principal do Conquiste Limite. 
 
14. Como saber se meu CPF está em dia? 

 
Para verificar as condições do CPF, o cliente pode avaliar como sugestão: 
 

a) Restrições ou irregularidades na Receita Federal; 
b) Restrições ou irregularidades em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e Boa 

Vista. 
c) Restrições ou irregularidades com instituições financeiras (aqui no Santander ou em 

outros bancos). 
d) Restrições ou irregularidades com empresas não financeiras (como telefonia ou 

concessionárias de água e luz, entre outras). 
e) Pagamentos em atraso com instituições financeiras ou não financeiras. 

 
Atenção: caso haja alguma pendência no CPF do cliente, será necessário regularizar essas 
condições dentro do tempo limite de participação do Conquiste Limite para cumprir com 
sucesso as missões. 
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15. O que são as missões extras? 
 
São missões que podem ajudar o cliente a antecipar parte do valor do Conquiste Limite. Elas são 
disponibilizadas de acordo com seu relacionamento com o Santander, ou seja, de acordo com 
sua situação atual e serviços bancários que podem te apoiar.  
 
Nosso sistema identifica as condições automaticamente. Assim, se o cliente estiver vendo 

missões extras, significa que ele será elegível e pode participar. 

16. Como posso conquistar um limite de uma missão extra? 
 
As missões extras estão disponíveis de acordo com seu relacionamento de cliente com o 
Santander.  O valor do limite que      pode ser recebido      em cada missão extra é independente 
do valor das outras missões. É importante que o cliente fique atento, pois, os valores são 
recalculados com frequência e apresentados na tela inicial do Conquiste Limite.  
 
Importante: a realização e o benefício de cada uma das missões extras são possíveis apenas uma 
vez durante todo o período de participação do Conquiste Limite. 
 
17. Como funciona a missão extra “Pague a fatura do seu cartão de crédito por débito 

automático”? 
 
Para cumprir esta missão extra, o cliente precisa aumentar seu relacionamento com o Santander 
ao cadastrar a fatura do cartão de crédito participante do Conquiste Limite em débito 
automático, em sua conta corrente Santander. Após a confirmação do primeiro pagamento da 
fatura total por meio de débito automático e da avaliação da manutenção de elegibilidade pelo 
Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será liberado em até 30 (trinta) dias e o 
cliente será avisado. Lembre-se, a conta corrente deve ter saldo suficiente para que o Santander 
consiga realizar o débito do valor total da fatura na sua conta. 
 
18. Como funciona a missão extra “Receba seu salário no Santander”? 
 
Para cumprir esta missão extra, o cliente precisa aumentar seu relacionamento com o Santander 
por meio da portabilidade de salário em sua conta corrente do Santander. É possível pedir a 
portabilidade pelo aplicativo Santander ou com um dos nossos gerentes de conta corrente. Após 
a confirmação do primeiro recebimento de salário na conta corrente Santander e da avaliação 
da manutenção de elegibilidade pelo Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será 
liberado em até 30 (trinta) dias e o cliente será avisado. 
 
19. Como funciona a missão extra “Movimente sua conta”? 

 
Para cumprir esta missão extra, ao fim de um mês, o cliente precisa aumentar seu 
relacionamento com o Santander, realizando as seguintes ações em conjunto:  
 

a) Receber no mínimo R$ 1.000,00 (mil reais) em transação única ou transações que 
somem este valor, na conta corrente Santander, até o último dia útil do mês. São 
considerados recebimentos na conta corrente oriundos de depósitos, transferências, 
Pix, portabilidade de salário e aposentadoria do INSS; e 
      

b) Pagar um boleto ou uma conta de consumo (água, luz, telefone ou gás) no aplicativo 
Santander, no internet banking ou por débito automático na conta corrente Santander; 
e  
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c) Pagar o valor total da fatura do seu cartão de crédito, participante do Conquiste limite, 
até o dia do vencimento. 
 

Após a confirmação dos 3 (três) comportamentos realizados em um mesmo mês e da avaliação 
da manutenção de elegibilidade pelo Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será 
liberado em até 30 (trinta) dias e o cliente será avisado. 
 
20. Como funciona a missão extra “Compartilhe dados de outras instituições no Open 

Finance”? 
 

Para cumprir esta missão extra, o cliente precisa aumentar seu relacionamento com o Santander 
ao realizar a jornada de consentimento do Open Finance, compartilhando seus dados de pelo 
menos uma outra instituição financeira com o Santander. A missão é considerada completa 
quando o compartilhamento dos blocos de dados (Dados de conta, Dados de cartões e 
Operações de crédito) são autorizados e recebidos no Santander. 
 
Após o recebimento de todos os dados e da aprovação da missão, o novo limite poderá ser 
liberado em até 30 dias e o cliente será avisado. Não serão considerados dados que, no 
momento da sua verificação, não correspondam ao cliente ou apresentem algum tipo de 
inconsistência e/ou irregularidade. 
 
21. Como funciona a missão extra “Invista ao menos $um valor variável$ com a gente”? 

 
Para cumprir esta missão extra, ao fim de um mês, o cliente deve aumentar o relacionamento 
com o Santander ao ter ao menos o valor sugerido de somatória dos saldos investidos, 
considerando os produtos Santander de: Poupança, CDB, Previdência privada e Fundos de 
investimentos. 
 
Para decidir qual investimento é o mais adequado aos seus objetivos, ao seu momento de vida 
e ao seu apetite de risco, faça sua API (Análise de Perfil do Investidor), conheça qual é o seu 
perfil de investidor e leia as condições de cada produto antes de investir. 
 
Após a avaliação da soma do valor investido ao final de um mês e da avaliação da manutenção 
de elegibilidade pelo Santander, o novo valor do limite do cartão de crédito será liberado em 
até 30 (trinta) dias e o cliente será avisado. 
 
22. Existe algum comportamento que pode impedir a continuidade do cliente no Conquiste L     

imite? 
 
Sim, existem alguns comportamentos que podem fazer o Conquiste Limite ficar indisponível 
para o cliente. Alguns exemplos são: 
 

● Solicitar um aumento de limite pontual, durante o período do Conquiste Limite, com um 
gerente de conta corrente, com um atendente na Central de Atendimento ou em outro 
canal Santander. 

● Receber um bloqueio ou suspensão no cartão participante do Conquiste Limite, 
impedindo uso, manutenção ou ajuste de limite, ou outras funções do cartão. 

● Solicitar ativamente, nos canais Santander, o cancelamento da concessão de aumento 
do limite. 

● Atingir o valor de limite total do Conquiste Limite no cartão participante ou alcance da 
data de validade do Conquiste Limite. 

● Contratar um produto de renegociação ou um acordo preventivo com o Santander. 
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● Solicitar ou receber uma redução de limite, durante o período do Conquiste Limite, no 
cartão participante. 
 

23. Os valores do Conquiste Limite podem alterar? 
 

Sim, os valores do Conquiste Limite podem sofrer alterações durante o período de validade 
(consulte o prazo no item “Regras do Jogo”). Quando o cliente atualizar sua renda, por exemplo, 
os valores de limites ofertados podem ser impactados e ajustados na tela do Conquiste Limite. 
 

24. No mês em que finalizei os 3 meses da primeira fase, também cumpri duas ou mais missões 
extras, mas parece que somente recebi o limite das missões extras. O que aconteceu? 

Em alguns casos, os valores de duas ou três missões extras somados podem ser iguais ou 
superiores ao valor máximo do limite da primeira fase. Então, se o mês de conclusão da sua 
primeira fase coincidir com a conclusão das missões extras, fique tranquilo, pois você irá receber 
o valor mais adequado: ou o da primeira fase, ou o das missões extras. 

Lembre-se de que o valor de limite total que seu cartão pode receber no Conquiste Limite, por 
meio das fases ou das missões,  está na tela inicial.      

25. Finalizei os 3 meses da primeira fase, mas não recebi aumento de limite. O que aconteceu? 

O valor informado na tela do Conquiste Limite para a primeira fase dos desafios mensais é o 
valor total do limite que você pode atingir no mês final da primeira fase. Caso seu limite atual 
seja superior ao valor informado, ao final do 3° mês, você continuará com o limite total já 
conquistado e poderá participar dos outros comportamentos que estão disponíveis em sua tela. 
 


