
 
 
 
Nota de Imprensa 

 

Santander lança promoções para incentivar os hábitos 
de poupar e de aproveitar o programa de bônus 

 
 

 Ações estão relacionadas à meta do Banco de aumentar o 
número de clientes vinculados 

 
 
São Paulo, 27 de outubro de 2015 – O Santander Brasil lança três novas 
promoções para seus clientes neste final de ano. O objetivo é incentivar os 
hábitos de poupar dinheiro e de usar o programa de bônus do Banco, o 
Santander Esfera – plataforma online de benefícios e descontos em produtos e 
serviços. 
 
Essas promoções fazem parte da meta do Santander de aumentar o número de 
clientes vinculados, aqueles que usam com maior frequência os serviços do 
Banco. Ao sortear prêmios para quem usa o cartão de crédito, se cadastra no 
programa de bônus, guarda mais dinheiro na poupança e contrata um seguro 
automotivo do Santander, a instituição estimula o cliente a estreitar a sua relação 
e o seu vínculo com a instituição. Conheça os detalhes abaixo: 
 
Quero 1 Milhão de Bônus – Até 31/01/2016 
A cada R$ 100 de compras nos cartões de crédito ou débito do Santander, o 
cliente recebe um número da sorte para concorrer a cinco prêmios de 1 milhão 
de bônus. A partir de 380 mil bônus, por exemplo, é possível passar uma semana 
com acompanhante em Paris, com passagens aéreas, hospedagem e jantar na 
Torre Eiffel incluídos. Para quem gosta de tecnologia, só são necessários 660 
mil bônus para comprar um pacote com Smart TV Samsung de 40 polegadas, 
tablet Samsung Galaxy, Smartphone Samsung Galaxy S5 e GoPro. O cliente 
interessado em concorrer só precisa ser o titular de um cartão de crédito, débito 
ou múltiplo (débito e crédito) do Santander e se cadastrar em 
www.santander.com.br/promocaobonus. 
 
Poupar pra Ganhar – Até 31/12/2015 
A cada R$ 200 adicionados na conta poupança, o cliente ganha quatro números 
da sorte para concorrer, todo mês, a um prêmio de R$ 50 mil e a dez prêmios de 
R$ 10 mil. E tem mais: a cada R$ 2 mil de saldo na conta poupança, o correntista 
recebe mais quatro números da sorte extras. Para quem quer participar, basta 
ter uma Poupança Santander e se cadastrar em 
www.santander.com.br/pouparpraganhar.    

http://www.santander.com.br/promocaobonus
http://www.santander.com.br/pouparpraganhar


 
Completa com Bônus – Até 31/12/2015 
Ao financiar o carro novo e contratar um Seguro Auto Santander, o cliente ganha 
9 mil bônus para serem computados no programa de recompensa do cartão de 
crédito, o SuperBônus, do Santander Esfera. A pontuação poderá ser usada para 
o resgate de produtos e serviços automotivos, assinaturas de revistas, cursos 
online, viagens e descontos nas anuidades dos cartões, itens contemplados pelo 
Santander Esfera. O cliente que quer participar só precisa ser o titular de um 
cartão de crédito Santander ativo no SuperBônus, do Santander Esfera, e se 
cadastrar em www.santander.com.br/completacombonus. 
 
 
Mais informações:  
Relações com a Imprensa: (11) 3553-5244 / 7366 / 7061 / 2623  
imprensa@santander.com.br 
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