TABELA DE TARIFAS
Afixada em: 11.02.2019

Início de Vigência: 11.03.2019

Os valores das tarifas de serviços desta tabela foram estabelecidos pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil, em consonância com Resolução nº 3.919-10 do Conselho Monetário
Nacional.

Empréstimos, Financiamentos e Arrendamento Mercantil Financeiro (Leasing)
CNPJ: 07.808.650/0001-10 AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / CNPJ: 47.193.149/0001-06 SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

I - Cadastro
Produto

Valor Máximo
Pessoa
Jurídica

Valor Máximo
Pessoa
Física

Unidade
de
cobrança

Empréstimos e
Financiamentos

R$ 1.150,00

R$ 799,00

Cadastro

Arrendamento
Mercantil Financeiro
(Leasing)

R$ 1.100,00

R$ 730,00

Cadastro

Descrição
Confecção de cadastro para início de
relacionamento

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao
início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósitos à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.

Serviços
diferenciados

II – Demais Tarifas
Valor
Máximo
Pessoa
Jurídica

Valor
Máximo
Pessoa
Física

Unidade de
cobrança

Avaliação, reavaliação e substituição do(s) bem(ns) recebidos em
garantia nas operações de financiamento e empréstimos.

R$ 180,00

R$ 180,00

Por bem

Contrato Aditamento do contrato para substituição do bem em
operações de arrendamento mercantil

R$ 710,00

R$ 710,00

Evento

Descrição

III – Tributos
IOF

Tarifas, Taxas de
Administração,
Leasing, e Demais Serviços

Receitas de
Operações de
Crédito

PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%
ISS: de 2% a 5%

PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%

Operações de Crédito: (i) operações de principal definido: de 0% a
0,0041% ao dia, limitado a 365 dias + 0,38% de alíquota adicional para
Pessoa Jurídica e 0% a 0,0082% ao dia, limitado a 365 dias + 0,38% de
alíquota adicional para Pessoa Física, a partir de 22/01/2015;
(ii) operações sem principal definido: de 0% a 0,0041% ao dia sobre os
saldos devedores diários + 0,38% de alíquota adicional sobre o somatório
do acréscimo diário do saldo devedor para Pessoa Jurídica e de 0% a
0,0041% ao dia sobre os saldos devedores diários + 0,38% de alíquota
adicional sobre o somatório do acréscimo diário do saldo devedor para
Pessoa Física, a partir de 22/01/2015.

Caso tenha interesse em efetuar portabilidade da operação contratada, procure a instituição escolhida e formalize a solicitação.

Central de Relacionamento:
4004 9090 (Regiões Metropolitanas) / 0800 722 9090 (Demais Localidades)
De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 762 7777
24 horas por dia, 7 dias por semana (também atende deficientes auditivos e de fala)

Ouvidoria: 0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados (também atende deficientes auditivos e de fala)

Site: www.santanderfinanciamentos.com.br

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO – Tabela de Tarifas Santander Financiamentos

Confirmamos o recebimento da tabela contendo os valores máximos das tarifas cobradas pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em suas operações de empréstimo e
financiamento, e pela Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil em suas operações de
arrendamento mercantil, com validade a partir de 11.03.2019. De acordo com o disposto nos arts. 15º
e 16º da Resolução CMN 3919, manteremos afixada a mencionada Tabela no recinto das nossas
dependências, em local visível ao público, até que outra Tabela nos seja apresentada pelas referidas
instituições financeiras.
Nome da Filial: ______________________________________________ Cód. Filial: ________________
Operador responsável: ________________________________________ Cód. Operador: ____________
Razão social do correspondente: _________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________ Cód. TAB: ___________________
Email: __________________________________________________ Telefone: ____________________
Data: ___/___/___ Ass. Operador: _______________________ Ass. Correspondente: _______________________

Este documento deve ser emitido em 2 vias: 1ª Correspondente e 2ª A.C.F.I. / Versão 11032019


Recorte aqui

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO – Tabela de Tarifas Santander Financiamentos

Confirmamos o recebimento da tabela contendo os valores máximos das tarifas cobradas pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em suas operações de empréstimo e
financiamento, e pela Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil em suas operações de
arrendamento mercantil, com validade a partir de 11.03.2019. De acordo com o disposto nos arts. 15º
e 16º da Resolução CMN 3919, manteremos afixada a mencionada Tabela no recinto das nossas
dependências, em local visível ao público, até que outra Tabela nos seja apresentada pelas referidas
instituições financeiras.
Nome da Filial: ______________________________________________ Cód. Filial: ________________
Operador responsável: ________________________________________ Cód. Operador: ____________
Razão social do correspondente: _________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________ Cód. TAB: ___________________
Email: __________________________________________________ Telefone: ____________________
Data: ___/___/___ Ass. Operador: _______________________ Ass. Correspondente: _______________________

Este documento deve ser emitido em 2 vias: 1ª Correspondente e 2ª A.C.F.I. / Versão 11032019

