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Crédito Consignado
Serviços

1.1 - Fornecimento de
2ª via de cartão em
função crédito

1.2 - Utilização de
canais de
atendimento para
retirada em espécie
(Saque)

1.3 - Anuidade Cartão Básico *

Forma
de Cobrança

Por cartão

Por evento

Ao ano

Canais de Entrega

Sigla no Extrato

Fato Gerador

Valor (R$)

-

2ª via - CARTÃOCRÉDITO

Confecção e emissão de novo cartão com função
crédito, restrito a casos de pedido de reposição
formulados pelo detentor do cartão, decorrente de
perda, roubo, furto, danificação e outros motivos
não imputáveis à Instituição emitente.

No país

RETIRADA-País

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
País para retirada em espécie na função crédito.
(Saque).

9,00

No exterior

RETIRADA-Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
exterior para retirada em espécie na função crédito
(Saque).

9,00

ANUIDADEInt.

Utilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalados no País e no Exterior, para pagamento de
bens e serviços, cobrados no máximo uma vez a
cada doze meses, admitindo o parcelamento da
cobrança.

23,88

Internacional

9,00

Os valores das tarifas acima relacionadas somente podem ser majorados após decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do último valor divulgado, para os serviços de cartão de
crédito e 180 dias para os demais serviços prioritários, mediante comunicação prévia ao cliente, por intermédio do Cartaz de Serviços Bancários - Tabelas de Tarifas e dos sites
www.santander.com.br (>Tarifas e Pacotes Padronizados) e https://www.institucional.oleconsignado.com.br/saiba-mais/tarifas, com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência para
serviços relacionados a cartão de crédito e 30 (trinta) dias para os demais serviços, em conformidade com a Resolução 3.919 de 25/11/2020 do Banco Central do Brasil. *Esta tarifa poderá ser
cobrada conforme a legislação específica de cada convênio.
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Atendimento Olé - Cartão: 4001 4451 (capitais) ou 0800 728 4451 (demais regiões). Empréstimo: 3003 4324 (capitais) ou 0800 709 1234 (demais regiões).
Atendimento Santander - Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades), 0800 723 5007
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 (11) 3012 3336. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322. Das 8h às
22h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

