
Guia de Ofertas
Receber o salário no Santander traz 

vantagens exclusivas para você!

Colaborador da Marinha,

Estamos juntos e trabalhando para oferecer o melhor todos os dias para você. Nossa prioridade, como
seu Banco, é a excelência no atendimento, bem como seu conforto e sua conveniência.

Acreditamos que bons relacionamentos são construídos por meio da troca de ideias e experiências. É
muito importante para toda nossa equipe ouvir suas impressões e sugestões. Sua agência e respectivo
Gerente de Relacionamento estão à disposição para esclarecer suas dúvidas, orientá-lo em sua vida
financeira e, sobre tudo, garantir a qualidade de nossos serviços e produtos.

Confira abaixo as condições diferenciadas que a parceria com a Marinha traz para você:

Oferta de Valor Van Gogh

• Programa SuperBônus1:: A cada R$ 5,00 em compras no crédito equivale a 1 bônus;

• Anuidade: R$ 29,00/mês. Porém fica livre de anuidade ao acumular R$ 100,00 em compras no crédito a cada fatura.

• Renda  mínima: R$500,00
Santander Free

Oferta de Valor Especial

Santander Elite Platinum MasterCard

• Programa SuperBônus1: A cada US$ 1 gasto no crédito = 1,5 bônus.

• Até 5 adicionais sem custo de anuidade em cada bandeira.

• Renda mínima: R$ 10.000,00.

Santander Style Platinum MasterCard

• Programa SuperBônus1: A cada US$ 1 gasto no crédito = 1,3 bônus.

• Até 5 adicionais sem custo de anuidade em cada bandeira.

• Renda mínima: R$ 4.000,00.

• Gerente de Relacionamento Van Gogh

• Espaço Van Gogh nas agências 

• Gerente de Central de Atendimento Van Gogh

Todos clientes 
Van Gogh 

usufruem da 
Oferta de Valor 

10 DIAS SEM JUROS NO CHEQUE ESPECIAL

Van Gogh

Van Gogh 
Max

10 dias 
Sem Juros



O jeito mais simples de organizar seus créditos
O crédito certo para apoiá-lo na organização da sua vida financeira, sem você abrir mão de seus planos.

Crédito Pessoal

Financiamento de Veículos

Crédito Imobiliário

Investimentos

Com o Esfera seu dinheiro vale mais.
O Esfera é a rede de parcerias do Santander onde você encontra descontos, condições 
especiais e diversas opções para juntar e trocar pontos em mais de 300 parceiros.

50% de desconto

Consulte esses e outros benefícios do Esfera em santanderesfera.com.br

Canais Digitais e Biometria

o Mais agilidade para realizar as transações

o Mais praticidade e segurança no seu dia-a-dia

o Saques sem cartão

o Cadastro na hora em qualquer agência

BiometriaInternet Banking

Confira alguns descontos do Esfera:

30% de desconto 30% de desconto

Muitas promoções e vantagens para você!

 Gestão de Conta Corrente (extratos, saldos, transferências);
 Pagamento de boleto por leitura do código de barra;
 Investimentos (saldo, resgate, aplicação);
 Contratação de Empréstimos (crédito pessoal e crédito 

consignado.

App Santander

 Autogestão do seu Cartão 
 Controle de gastos 
 Segurança: cartão virtual, senha diária e bloqueio dos 

cartões físicos
 Histórico: timeline das transações recentes
 Novas Experiências:  E-wallet, contratação de novos 

cartões on-line.

App Santander Way



Composição detalhada dos Pacotes de Serviços

As condições ora oferecidas terão validade durante o período de vigência do convênio de folha de pagamento, firmado entre Santander e
Marinha, e enquanto o cliente mantiver vínculo com a referida empresa e receber seu salário na conta corrente Santander (eventual
portabilidade de salário para outro banco implicará a perda desses benefícios). As condições especiais que não foram objeto de negociação
com Marinha, poderão ser suspensas, prorrogadas ou alteradas, sem aviso prévio. Os produtos desta proposta estão sujeitos à análise de
crédito, quando aplicável, e às demais condições dos respectivos produtos vigentes à época da contratação. Para maiores informações consulte
as condições, previamente à contratação, com o seu gerente ou por meio do site www.santander.com.br; (1) Consulte o Regulamento do
Programa de Recompensas Bônus Esfera em www.santander.com.br/superbonus; (2) Caso a fatura não seja paga até a data programada, os
juros e os encargos contratuais por atraso serão cobrados retroativamente a todo o período, com débito na fatura seguinte; (3) As quantidades
apresentadas para cada serviço são mensais. As transações excedentes e os serviços não incluídos nos Pacotes serão cobrados como tarifas
avulsas conforme Tabela de Serviços vigente; (4) Após o 10º dia de uso do Santander Master serão cobrados juros retroativamente por todo o
período. O IOF será sempre devido. Saiba mais em nosso site www.santander.com.br
.

5343* 5344* 5080 5092 5093

Conta Básica Conta Mais Padronizado I Van Gogh
Van Gogh 

Max

Saque

Saque Pessoal

Saque Terminal Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Saque Internacional - - - 2 2

Fornecimento de Folhas 20 20 - Ilimitado Ilimitado

Entrega de Talão de Cheques em Domicílio - - - 1 1

Sustação/Revogação de Cheques - 1 - 8 20

Copia de Imagem de Cheque - - - 3 10

Extrato Consolidado Inteligente 1 1 1 1 1

Extrato Consolidado - - - 1 1

Extrato do Mês Atual Terminal 8 8 4 Ilimitado Ilimitado

Extrato do Mês Anterior Terminal 4 6 2 2 Ilimitado

Transferência entre Contas

Transferência entre Contas Pessoal

Transferência entre Contas Terminal

DOC/TED no Terminal - -

DOC/TED no Internet Banking - -

DOC/TED Pessoal - - - 1 2

Cartão Fornecimento de Cartão com Função Débito Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Aviso por Celular 15 30 - 60 Ilimitado

Fornecimento Avisos Impressos - - - 2 10

Serviço de Courier Programado - - - 1 2

R$ 29,90 R$ 38,90 R$ 13,00 R$ 72,90 R$ 79,90

R$ 29,90 R$ 38,90 R$ 13,00 R$ 58,32 R$ 63,92

Sim Sim Sim Sim Sim

Valor da Mensalidade para Funcionários da Empresa (3)

10 Dias sem Juros no Cheque Especial (4)

Ilimitado

10

Valor da Mensalidade

Outros Serviços

Saques

Cheques

Extratos 

Transferências

Ilimitado
8

Produtos/Serviços

Ilimitado
14 18

2520

2 4

Ilimitado4

*Pacotes 5343 e 5344 têm seus valores revertidos em bônus para celular.


