Saquarema, janeiro de 2019.
Caro(a) Servidor(a),
Seja bem-vindo (a) ao Santander, nós e a Empresa, firmamos parceria através de
licitação para efetuar o pagamento dos salários de seus colaboradores. Você é muito
importante para nós e queremos construir um relacionamento duradouro, nos
tornando o seu principal banco.
Mais uma vez, queremos ratificar que para nós do Santander, será um prazer imenso têlos como nossos clientes. O nosso objetivo é construir o melhor banco do país, ter uma
relação de confiança mútua com você e estar ao seu lado na realização de seus projetos.
Tendo em vista que processaremos a folha de pagamento, já realizamos, a pedido de
seu empregador, a abertura de uma conta para você. Porém, caso queira, você poderá
optar por abrir uma conta corrente conosco e usufruir de uma série de benefícios
atrativos1 que preparamos para você, como taxas diferenciadas e produtos criados
especialmente para suas necessidades, além de incentivo ao planejamento
financeiro e apoio às suas iniciativas de crescimento.
Veja algumas condições:
•

Pacotes de Serviços Santander2: Estão de acordo com seu perfil, com opções e
descontos especiais enquanto for Servidor da PM de Saquarema. Veja a
composição dos pacotes que estão a sua disposição no atendimento Santander.

•

Onde os saques podem ser nos ATMs do Banco Santander e ou Banco24horas,
sem custo, observando a quantidade de saques da sua opção de pacotes de
serviços

•

Taxas e limites diferenciados em Crédito Consignado, Cheque Especial, Crédito
Pessoal e Cartão de Crédito 123 e Platinum estes com mensalidades isenta
conforme valor de consumo.

•

Santander Master3: ideal para aproveitar oportunidades imperdíveis e para
imprevistos do dia-a-dia. Você conta com 10 dias sem juros, corridos ou
alternados, por mês e pode parcelar o saldo devedor pela metade dos juros do
seu cheque especial.

•

Vantagens exclusivas com nossos parceiros por meio do Santander Esfera: uma
rede de oportunidades que oferece descontos e muitas outras facilidades para
clientes Santander,
Mais conveniência: serviços que facilitarão a sua vida e garantirão melhor
administração do seu tempo, como Débito Automático, Recarga de Celular,
Depósito Programado em Poupança, Santander Internet Banking, Santander

•

•

Mobile (smart phone) para maior facilidade de consulta e efetivação de suas
transações bancarias através de canais virtuais, basta baixar os aplicativos
Santander/Esfera/Way sem custo.

Ao receber seu salário pelo Santander, tenha certeza de que, sempre que precisar,
estaremos presentes, por meio de mais de 11 mil agências e pontos de atendimento
bancário, mais de 17 mil caixas eletrônicos em todo o território nacional, Santander
Internet Banking e Central de Atendimento Santander, 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
Santander. O que a gente pode fazer por você hoje.

1. Todas as ofertas deste material estão sujeitas à análise de crédito e demais condições dos respectivos produtos vigentes à época da contratação. Para maiores informações
consulte as condições, previamente à contratação, com o seu gerente Santander ou por meio do site www.santander.com.br. As ofertas terão validade enquanto o cliente
mantiver vínculo com a referida empresa e receber crédito de salário no Santander, podendo ser suspensas, prorrogadas ou alteradas, sem prévio aviso. Para consultar
previamente o Custo Efetivo Total – CET e a taxa efetiva anual de juros de sua operação consulte seu Gerente Santander ou a Central de Atendimento Santander. 2. As
transações excedentes e os serviços não incluídos no Pacote serão cobrados como tarifas avulsas, conforme Tabela de Serviços vigente. A mensalidade e a composição dos
Pacotes de Serviços poderão ser alteradas mediante prévio aviso, e as novas condições estarão disponíveis na Tabela de Serviços vigente, afixada em nossa Rede de Agências,
ou disponibilizada em nosso site. O Santander concederá aos clientes que aderirem ao Pacote Folha Resolução 3424 a isenção da mensalidade pelo período do contrato firmado
entre Santander e Prefeitura de Campo Belo. Aos clientes que aderirem aos Pacotes Van Gogh e Van Gogh Max será concedido 20% de desconto na mensalidade vigente dos
pacotes de serviços pelo período do contrato firmado entre Santander e Prefeitura de Campo Belo. As condições ora oferecidas permanecerão válidas enquanto o cliente
mantiver vínculo funcional com a Prefeitura de Campo Belo e receber seu salário através da conta corrente Santander. Eventuais alterações serão comunicadas previamente
ao cliente. 3. O Santander Master é um benefício decorrente do Programa de Relacionamento de alguns pacotes de serviços. O mês refere-se ao período de 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 e o IOF
será sempre devido. Se o 11º dia for sábado, domingo ou feriado, o depósito para cobrir o saldo devedor deverá ser feito e estar disponível na conta-corrente no dia útil anterior
para que não exista cobrança de juros.

