
Protocolo Colaborador

Vantagens preferenciais para si 

Financiamos os seus projetos 

com redução de  taxa e comissões, 

e comparticipamos os custos de transferência do crédito de outro Banco 

Para o dia a dia 

temos o Mundo 1|2|3 - solução multiproduto com isenções e 
reembolsos

e um período experimental de 12 meses sem comissão de serviço de 
manutenção de conta pacote



Para si que trabalha numa empresa que tem uma parceria com o Santander

Financiamos os seus projetos

Crédito Habitação | Crédito Pessoal  e Automóvel

casa, viagens, carro 
1 | Ajudamos a gerir o seu dia a dia

isenções e reembolsos 
2 | Seja nosso Cliente

Período Experimental

12meses sem comissões 
3 |

Conta | Cartão de Crédito | Proteção

Recém licenciados e Universitários
estamos em todas as etapas

4 |

até aos 30 anos

Soluções para si
em função das suas necessidades

5 |

Santander Próximo Serviço Mudança de Conta

Acompanhamento personalizado à 
distância com um horário alargado

Simplificamos a mudança

Balcão de 
Apoio

Balcão de Apoio

Dedicado aos colaboradores da 
sua empresa



1. Financiamos os seus projetos  | Crédito Habitação

Saiba maisVantagens exclusivas para colaboradores

Benefícios para si 
na contratação de novos financiamentos

Transfira o seu Crédito Habitação para o Santander
sem custos associados em financiamentos a taxa variável

Comparticipamos
Despesas

na liquidação antecipada 
cobrada pelo banco onde o financiamento está formalizado

Isentamos 
Comissões

isenção das Comissões de Dossier, Avaliação e Formalização 

e

Comprar Casa Damos resposta ao seu pedido na hora

Faça uma simulação, responda a algumas perguntas, e 
dizemos-lhe de imediato se aceitamos um pedido de crédito 
habitação com as condições que definiu.

Simulador de Crédito Habitação

Redução 
de comissão

na Comissão de Dossier, 
no valor de 280€ + imposto selo

em 

50%

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Mundo-123/seguros-protecao-mundo-123.html
https://www.santander.pt/pt_PT/Particulares/Produtos/Credito/Credito-Habitacao/Taxa-Variavel.html
https://www.santander.pt/credito/credito-habitacao/simulador-credito-habitacao


Saiba mais

1. Financiamos os seus projetos  | Crédito Automóvel

Vantagens exclusivas para colaboradores

 

(1) TAEG de 2,9%, para um contrato em ALD, no valor de 25 000€, a 60 meses, de uma viatura nova, com entrada inicial de 10%, valor da última renda de 20%, rendas mensais de 323,99€. A taxa de juro aplicável é a Euribor a 12 

meses, revista mensalmente com base na média aritmética simples das cotações diárias da Euribor a 12 meses do mês anterior ao período da contagem dos juros, com arredondamento à milésima, acrescida do spread de 2,8 p.p. A 

Euribor utilizada foi a que resulta da média observada em fevereiro de 2021. Base cálculo dos juros 30/360. O montante total imputado ao consumidor é de 26 953,74€. 

Crédito Auto  

Comprar carro novo? Só se for tão 
simples como escolher a cor

 

TAEG 2,9% 
(1)

 

ALD - Aluguer de Longa Duração

Regime de financiamento, até 100%, de qualquer 

automóvel novo. No final do contrato, pode decidir se 

fica com o carro, mediante o pagamento de uma 

percentagem do valor financiado (valor residual).

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Mundo-123/seguros-protecao-mundo-123.html
https://www.santander.pt/pt_PT/Particulares/Produtos/Credito/Outros-Creditos/credito-automovel-123.html


Vantagens exclusivas para colaboradores Saiba mais

Benefícios para si 
na contratação de novos financiamentos

Redução  
de comissões na Comissão de Formalização

face à taxa do preçário em vigor
Redução 
de taxa

de

0,5%

em

35%

Valor do empréstimo flexível

Desde 5 000€ a 50 000€ 
para diversas finalidades (1)

Prazo alargado

Planos de pagamento 
de 24 a 96 meses (2 a 8 anos)

1. Financiamos os seus projetos  | Crédito Pessoal

Crédito Pessoal Santander

Faça aqui o seu pedido
 

TAN  8,5%   8% 

TAEG       11,1% (2) 

 

 

(1) O crédito anunciado não pode ser utilizado para a aquisição de produtos financeiros. A concessão do crédito depende da apreciação casuística e da não verificação de situações de incumprimento ou mora de que o Banco tenha conhecimento 

através da consulta à centralização de riscos do Banco de Portugal. Informe-se detalhadamente junto do seu Balcão sobre esta e outras Soluções de Crédito disponíveis. 

(2) TAEG de 11,1%, para um crédito pessoal de 7.500€ a 60 meses, com taxa anual nominal fixa (TAN) de 8%. Prestação mensal de 153,22€. TAEG inclui as comissões de formalização (243,75€), dossier (0,00€), e o imposto sobre a 

utilização de crédito (132,00€). Os valores das comissões encontram-se afixados no preçário do banco devidamente publicitados em todos os balcões. Base de cálculo dos juros 30/360. Montante total imputado ao consumidor de 9.578,95€. 

Primeiros titulares de conta individual ou solidária. 

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Mundo-123/seguros-protecao-mundo-123.html
https://www.santander.pt/pt_PT/Particulares/Produtos/Credito/Credito-Pessoal/credito-pessoal-santander.html
https://www.santander.pt/precario


2. Ajudamos a gerir o seu dia a dia  | Mundo 1|2|3

Período Experimental

O Mundo 123 é uma solução multiproduto com admissão sujeita à aprovação do banco, que inclui uma conta à ordem, um cartão de crédito e um seguro, aos quais pode aderir individualmente ou em conjunto. Quantos 
mais produtos Mundo 123 tiver, mais benefícios acumula.

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santander.pt/mundo-123/simulador-mundo-123
https://www.santander.pt/mundo-123/simulador-mundo-123


2. Ajudamos a gerir o seu dia a dia  | Vantagens dos Produtos Mundo 1|2|3

• Cartão Débito Santander incluído na Conta Santander.

• Transferências normais gratuitas ilimitadas para bancos nacionais ou europeus (Espaço SEPA+).

• Seguro de Responsabilidade Civil Familiar no 1º ano

• 3% de reembolsos na utilização da Via Verde.

• Desconto até 12 cênt./litro em combustível Repsol com Cartão de Crédito Santander. 

Desconto imediato até 6 cênt./litro. Reembolso até 6 cênt./litro para clientes Mundo 1|2|3.

• Outras Parcerias com condições especiais

• 1% de reembolsos nas compras pagas com o Cartão de Crédito Mundo 123 ou conversão do valor das 
compras em milhas na SATA.

• 2% de reembolsos sobre as contas da casa: eletricidade, água, gás e telecomunicações.

• 3% de reembolso sobre o pagamento do IMI.

• Taxas de juros mais baixas em créditos habitação, pessoal e automóvel.

Comissão de disponibilidade de cartão de Crédito mensal 3€, ou 1,5€ se fizer 
300€ ou mais em compras, por mês, com o Cartão de Crédito Santander

Proteção Vida, SafeCare, Viva Mais, Valor Saúde, Proteção
Acidentes, Proteção + Auto  e Proteção Lar

Todos os reembolsos são efetuados na Conta-Cartão Mundo 123. As transações efetuadas com o Cartão Mundo 123 em compras, utilização da Via Verde, 
combustível abastecido e pagamento do IMI são consideradas, em conjunto, até ao limite máximo de utilização de 1 200€ por período de extrato mensal.

Saber mais

Saber mais 

• 1% de reembolsos nas compras com cartão de crédito ou em milhas do Programa SATA.

• 2% de reembolsos sobre as contas da casa: eletricidade, água, gás e telecomunicações (1).

• 3% de reembolso sobre o pagamento do IMI.

• Taxas de juros reduzidas nos primeiros 6 meses do Crédito Habitação.

Seguros elegíves: 

Proteção Vida, SafeCare Vida, SafeCare Saúde, SafeCare Saúde Viva 
Mais, Proteção Lar, Proteção Auto e Proteção Acidentes

Saber mais

Comissão de manutenção da conta pacote mensal com domiciliação do seu 
ordenado (mínimo de 375€): 0€ durante 3 meses, 3,75€ nos 9 meses seguintes 
e 7,5€ a partir do 2.º ano. Saiba mais.

(1)Até ao limite de 350€/mês

https://www.santander.pt/cartoes/cartoes-debito/cartao-classic-debito
https://www.santander.pt/parcerias/repsol
https://www.santander.pt/cartoes/cartoes-credito/cartao-de-credito-santander
https://www.santander.pt/cartoes/cartoes-credito/cartao-mundo-123
https://www.santander.pt/parcerias
https://www.santander.pt/cartoes/cartoes-credito/cartao-mundo-123
https://www.santander.pt/cartoes/cartoes-credito/cartao-mundo-123
https://www.santander.pt/contas/conta-mundo-123
https://www.santander.pt/mundo-123
https://www.santander.pt/mundo-123
https://www.santander.pt/seguros/seguros-vida/protecao-vida
https://www.santander.pt/seguros/seguros-vida/safecare-vida
https://www.santander.pt/seguros/seguros-saude/safecare-saude
https://www.santander.pt/seguros/seguros-saude/safecare-saude-viva-mais
https://www.santander.pt/seguros/seguros-casa/protecao-lar
https://www.santander.pt/seguros/seguros-automovel/protecao-auto
https://www.santander.pt/seguros/seguros-acidentes-pessoais/protecao-acidentes
https://www.santander.pt/seguros
https://www.santander.pt/mundo-123
https://www.santander.pt/campanhas/quero-o-melhor-do-mundo


Saiba mais

2. Ajudamos a gerir o seu dia a dia  | Mundo 1|2|3

Seja nosso Cliente Mundo 1|2|3 
e beneficie de um período experimental

Vantagens exclusivas para colaboradores

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Mundo-123/seguros-protecao-mundo-123.html
https://www.santander.pt/contas/conta-mundo-123
https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Simuladores-e-Guias/Simulador-do-Mundo-123
https://www.santander.pt/mundo-123/simulador-mundo-123


Benefícios para si 
Período experimental para novas adesões

3. Seja nosso Cliente  | Período Experimental

Vantagens exclusivas para colaboradores

Entre no Mundo 1|2|3

Beneficie das vantagens 
para Colaboradores

12 meses sem comissão de manutenção de Conta Pacote

para novos Clientes que adiram ao mundo 1|2|3 
Conta à ordem, Cartão de Crédito e Seguro de Proteção

Contacte-nos 
para aderir a esta campanha

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados



4. Recém licenciados e Universitários | Universitários

(1) Caso o cliente: Atinja os 21 anos e não faça prova que está inscrito num curso de Ensino Superior ou não tenha concluído um curso superior nos últimos 2 anos; ou não entregue os comprovativos de como é estudante universitário; 
ou ultrapasse a idade máxima prevista para permanência na conta (30 anos e 1 dia), o saldo será transferido para a Conta DO Particulares do banco, aplicável à generalidade dos clientes, que ficará sujeita à respetiva disciplina.
Comissões de manutenção de conta pacote: Até aos 21 anos de idade - Isento. Dos 21 aos 25 anos de idade (apenas para clientes universitários) - Isento. Dos 26 aos 30 anos (inclusive) – 2,00€/mês + Imposto do Selo (apenas para 
clientes universitários).
(2) A comissão de disponibilização de Cartão Débito Santander fica isenta para os titulares do cartão com idade até 25 anos (inclusive). Dos 26 aos 30 anos a comissão será de 6,00€ + Imposto do Selo, por trimestre.
Para mais informações, pode contactar um dos nossos balcões.

Com o Santander podes ganhar o domínio do teu dinheiro.
Pede online as primeiras ferramentas do teu futuro.

Sabe mais aqui…

Universitários

Tudo o que podes ter para continuar a subir de nível
Ferramentas para o teu futuro

.
Conta Stream | Sem comissão de manutenção de serviço de conta pacote até aos 25 

anos (1) , com transferências a crédito SEPA+ online gratuitas e ilimitadas.

Cartão Débito Santander| Sem comissão de disponibilização de cartão de débito até 
25 anos (2) e sem custos nos envios MB WAY através da Santander Wallet.

App Santander | Utiliza a tua nova conta e o teu cartão na App Santander. Para ti, os 
pagamentos e transferências MB WAY são gratuitos, em Portugal e no estrangeiro.

Com o Santander, é sempre a somar 
Agarra as vantagens que temos para ti 

Um conjunto de vantagens à tua espera | Free 
Now, Repsol, Rede Expressos, makenotes, Moche

Tudo o que precisas para os primeiros 
passos da vida académica

Acesso a bolsas de mobilidade e investigação. 
Cartão de estudante . Apoios Santander desde a 

entrada na universidade à entrada no mercado de 
trabalho

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santander.pt/universitarios
https://www.santander.pt/universitarios


Saiba mais aqui…

Fale com o seu gestor à distância e trate de tudo online, dos assuntos do dia a dia 
aos que requerem mais atenção.

Gerir os seus assuntos de forma 
flexível

Atendimento alargado. Das 09h30 às 18h30, por 
telefone, email e

vídeochamada, sem qualquer custo.

Receber atendimento 
personalizado à distância

Tenha um gestor dedicado, que procura as 
melhores soluções para si, sem ter de se deslocar 

ao balcão.

Trocar os papéis pela assinatura 
digital segura

Para pedidos do dia a dia ou para contratar novos 
produtos, utilize a Caneta Digital no NetBanco.

Santander Próximo
O balcão digital do Santander

5. Soluções para o servir  | Balcão Digital
Seja nosso 

cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santander.pt/balcao-proximo


5. Soluções para o servir  | Serviço de Mudança de Conta

Saiba mais aqui…

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://www.santander.pt/contas/servico-mudanca-de-conta
https://www.santander.pt/contas/servico-mudanca-de-conta


Faça aqui o download desta 
apresentação

Contacte-nos
e saiba como beneficiar da 
campanha

Localizar um balcão da sua 
preferência

Seja nosso 
cliente

À sua 
medida

Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Conta, Cartão 
e Proteção

Crédito
Automóvel

Recém 
licenciados

Recém 
licenciados

https://branchlocator.santander.com/?view=pt&defaultLanguage=pt

