
Seu Pacote

PF PF VG VG Select

5800

Serviços Simples

5801

Serviços Especiais 

Max

5092

Van Gogh 

5093

Van Gogh Max

5306

Select  Mais

Saque de conta de depósitos à vista – Caixas Eletrônicos do Santander (Terminal de 

autoatendimento9) ou do Banco24Horas

Saque de conta de depósitos à vista – Guichês de Caixa nas Agências Santander

Saque Internacional (fora do Brasil na função débito) - - 2 2 4

Fornecimento de folhas de cheque 10 20 Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Entrega de talão de cheques em domicílio - 1 1 1 2

Contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque 4 6 8 20 Ilimitado

Copia de imagem de cheque - - 3 10 10

Extrato consolidado (Extrato básico) - Ilimitado 1 1 -

Extrato consolidado inteligente (Extrato detalhado) - - 1 1 1

Extrato do mês atual de conta corrente – Presencial ou pessoal8, terminal de 

autoatendimento9 
Ilimitado Ilimitado

Extrato de um período anterior ao mês atual de conta corrente – Presencial ou pessoal8, 

terminal de autoatendimento9
2 Ilimitado

Transferência entre contas na própria instituição – Caixas Eletrônicos do Santander 

(Terminal de autoatendimento9)

Transferência entre contas na própria instituição – Guichês de Caixa nas Agências

Transferência por meio de DOC ou transferência por meio de TED – Caixas Eletrônicos do 

Santander (Terminal de autoatendimento9)

Transferência por meio de DOC ou TED – Internet, inclusive App para Smartphone

Transferência por meio de DOC ou TED – Presencial ou pessoal8 - - 1 2 5

Fornecimento de cartão com função débito Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Fornecimento de avisos digitais por celular 10 - 60 Ilimitado Ilimitado

Fornecimento de avisos impressos - - 2 10 Ilimitado

Serviço de courier programado10 - - 1 2 4

R$ 28,80 R$ 47,70 R$ 75,90 R$ 82,90 R$ 99,90

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Além de benefícios em pacotes de serviços, você também pode contar com opções de cartões de crédito
12

 e o Santander Master
13

 que concede até 10 dias sem juros no Cheque 

Especial12 .

¹A contratação de determinados pacotes pode estar sujeita a condições de elegibilidade.

²As condições ora oferecidas permanecerão válidas enquanto o cliente mantiver vínculo empregatício com o Grupo Fundação Petros e apenas durante o período com ela negociado, podendo ser suspensas, prorrogadas ou alteradas sem 

prévio aviso. Eventual portabilidade de salário para outra instituição financeira implicará a perda dos benefícios acima indicados.
3Válido para os Pacotes ofertados na tabela de Serviços vigente com exceção dos pacotes Santander Van Gogh e Santander Select . 
4Tarifas avulsas elegíveis: Saques, Extratos em canais eletrônicos, Transferência (exceto DOC e TED), Folhas de cheque.
5Válido para os planos controle, pré e pós-pago das operadoras Vivo e Claro, e para os planos controle e pré da operadora Oi. Consulte as condições de cada operadora em www.santander.com.br/Pessoa Fisica/Santander/Conta 

Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Programa de Relacionamento
6Serviços excedentes à composição do pacote serão cobrados de forma individualizada, conforme Tabela de Serviços disponível nas agências e no site www.santander.com.br. Em todos os pacotes de serviços já estão incluídos os serviços 

essenciais gratuitos. O cancelamento do Pacote de Serviços será válido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.
7Para fins de contagem da quantidade de saques, o período de um mês encerra-se às 20h do último dia do mês, que corresponde ao horário de fechamento contábil.
8Pessoal: Transações em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal incluindo atendimento telefônico realizado por atendente.
9Terminal: Transações em terminal de autoatendimento, banco 24horas ou por outras formas de atendimento automatizado, sem intervenção humana.
10Consulte as localidades de prestação do serviço pela Central de Atendimento Santander.
11Os valores informados são os preços atualmente vigentes dos pacotes de serviços indicados e estão sujeitos a reajustes periodicamente. Consulte sempre os preços atuais na Tabela de Serviços vigente.
12Sujeito à aprovação de crédito.
13O mês refere-se ao período da apuração da utilização do cheque especial, conforme a data escolhida pelo cliente para pagamento dos juros. Após o 10º dia de utilização serão cobrados juros por todo o período. Se o 11º dia for um sábado, 

domingo ou feriado, os recursos para cobrir o saldo devedor devem estar disponíveis na conta-corrente no dia útil anterior para que não haja cobrança de juros. O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é cobrado no 1º dia útil de cada 

mês, proporcionalmente ao período utilizado.
14 Clientes que contratarem o pacote Van Gogh Folha,Van Gogh Básico e Van Gogh Convênio não são elegíveis ao benefício de 50% de redução na parcela mensal da anuidade dos cartões Santander 123, Santander Platinum Elite e Santander 

Platinum Style.

Cheques

Outros 

Serviços

Tarifa Mensal Vigente11

Desconto para Assistidos da Fundação Petros

Tarifa Mensal Vigente11 com desconto

Trasferências

Cartão

Extratos

PACOTE DE SERVIÇOS

Saques7

Produtos/Serviços6

Folha de Pagamento - Oferta Pacote de Serviços

Caro(a) Assistido(a) da Fundação Petros,

Para tanto, você pode aproveitar todas as vantagens de abrir uma conta corrente Santander, na qual poderá receber o seu benefício e usufruir de nossos serviços e vantagens. Se 

escolher um dos pacotes aqui indicados1, você desfrutará dos preços reduzidos2 das tarifas mensais abaixo informadas e poderá contar com o Programa de Relacionamento Santander, 

em que o valor pago na tarifa mensal do Pacote de Serviços3, somado ao valor pago em determinadas tarifas avulsas4 pode ser revertido em bônus para celular5, quando atingir o valor 

mínimo de R$25,00. E caso seja um cliente Van Gogh, você tem o Programa de Relacionamento Van Gogh em que poderá alcançar até a gratuidade do valor pago na tarifa mensal do 

Pacote de Serviços se concentrar seus investimentos conosco.

Para trazer ainda mais benefícios a você, foi firmada uma parceria comercial entre a Fundação Petros e o Banco Santander, para que sejamos a instituição financeira responsável pelo 

processamento de crédito do seu benefício.

7 Ilimitado

Seu Pacote

Ilimitado

4

20

1

24

10

40

1

Ilimitado

4

Ilimitado

Ilimitado

10



Free 1|2|3 Elite Platinum
Select Elite 

Platinum
Select Unique

R$ 31,17 R$ 35,50 R$ 46,50 R$ 46,50 R$ 83,00

- - - 0,00% 0,00%

R$ 31,17 R$ 35,50 R$ 46,50 R$ 46,50 R$ 83,00

SELECT SELECT

● Cliente Santander Select 

conta com 50% de 

redução na parcela 

mensal de anuidade

● Pode garantir mais 50%, 

ficando livre da anuidade 

ao acumular R$ 

2.000,00 em compras no 

crédito a cada fatura

● A cada US$ 1,00 gasto 

na função crédito, você 

acumula 1,5 pontos para 

usar no Santander Esferaᵃ

● Além das vantagens que 

o cartão prorporciona, 

você conta benefícios 

exclusivos oferecidos pela 

bandeira MasterCard 

como Assistência 

Concierge, Seguro para 

emergências médicas em 

viagens e locação de 

automóveis

● Cliente Santander 

Select conta com 50% de 

redução na parcela 

mensal de anuidade

● E ainda pode garantir 

mais 50%, ficando livre 

da anuidade ao 

acumular R$ 

5.000,00 em compras no 

crédito a cada fatura

● A cada US$ 1,00 gasto 

na função crédito, você 

acumula 2 pontos para 

usar no Santander 

Esferaᵃ

● Além das vantagens 

que o cartão 

prorporciona, você conta 

benefícios exclusivos 

oferecidos pela bandeira 

MasterCard como 

Lounge Key e Boingo 

Wifi com acesso gratuito 

e ilimitado em vários 

aeroportos ao redor do 

mundo, Assistência 

Concierge, Seguro para 

emergências médicas 

em viagens e locação de 

Folha de Pagamento - Oferta de Cartões

Caro(a) Assistido(a) da Fundação Petros,

Você ainda conta com descontos de 50% em cinemas, restaurantes e outros parceiros através do programa Santander Esferaᵃ e poderá gerenciar seu cartão baixando o aplicativo Santander Way a 

partir das lojas online de seu smartphone.

Com os cartões Santander, você tem uma série de benefícios e vantagens. Buscamos oferecer produtos e serviços inovadores que agreguem ao cotidiano dos nossos clientes e que se adequam ao seu bolso 

e suas necessidades. Verifique de acordo com o seu perfil o produto mais adequado.

CARTÕES

Cartões

Benefícios

Parcela mensal vigenteb da anuidade

PF

● Fique livre de anuidade¹ 

acumulando R$100,00 em 

compras no crédito a cada 

fatura

● Faça compras em 

qualquer lugar do mundo 

e pela internet

VG

● A cada 1 dólar gasto, 

você ganha 1 bônus, que 

multiplica:

     - x1 Compras em lojas 

físicas.

     - x2 Compras em lojas 

online².

     - x3 Compras 

internacionais, inclusive 

lojas online.

● Cliente Santander Van 

Gogh conta com 50%³ de 

redução na parcela 

mensal de anuidade. Esse 

benefício não é válido 

para o pacote de serviços 

Van Gogh Folha, Van Gogh 

Básico e Van Gogh 

Convênio.

● E ainda pode garantir 

50% de redução na 

parcela mensal de 

anuidade ao acumular R$ 

1.000 em compras no 

crédito a cada fatura

VG

● Cliente Santander Van 

Gogh conta com 50%³ de 

redução na parcela 

mensal de anuidade. Esse 

benefício não é válido 

para o pacote de serviços 

Van Gogh Folha, Van Gogh 

Básico e Van Gogh 

Convênio.

● Pode garantir mais 50%, 

ficando livre da anuidade 

ao acumular R$ 

2.000,00 em compras no 

crédito⁴ a cada fatura⁵

● A cada US$ 1,00 gasto 

na função crédito, você 

acumula 1,5 pontos para 

usar no Santander Esferaᵃ

Parcela mensal vigenteb da anuidade com desconto

-

ᵃVálido apenas para os cartões ativos participantes do Programa Esfera. Para saber quais cartões participam do Programa Esfera e consultar o regulamento acesse: 

http://respostas.bonusesfera.com.br/regulamento.
bOs valores informados são os preços atualmente vigentes de mensalidade (valor da anuidade dividido por doze) dos cartões de crédito indicados e estão sujeitos a reajustes periodicamente. Consulte 

sempre os preços atuais em www.santander.com.br/Pessoa Física/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados.

1. Caso a fatura não seja paga até a data programada, na fatura seguinte serão cobrados os encargos por atraso retroativamente a todo o período.

2. O benefício de redução de 50% na parcela mensal de anuidade está disponível apenas para os atuais Pacotes de Serviços do segmento Van Gogh divulgados na Tabela de Serviços vigente. 

3. Somente compras na função crédito (à vista ou parcelada) serão consideradas para composição dos gastos.

4. O valor a ser gasto por fatura e a anuidade poderão ser alterados, a critério do Santander. Consulte sempre as condições vigentes em www.santander.com.br > Cartões.

5. A condição ora oferecida permanecerá válida pelo período indicado e enquanto o cliente mantiver vínculo empregatício com o Grupo. Eventual portabilidade de salário para outra instituição financeira implicará a perda dos benefícios 

acima indicados. Por liberalidade do Santander os benefícios poderão ser prorrogados, por prazo indeterminado, situação em que poderão ser alterados ou extintos a qualquer momento mediante comunicação prévia.

 
  simples acompanhar todos 

os gastos dos seus cartões. 

 aixe o Santander Way e aproveite 

estas e outras facilidades. 


