
PROPOSTA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

São Paulo, 21 de Janeiro 2019. 

Manaus Previdência. 

Prezados Senhores, 

�Santander 

É com satisfação que o Santander apresenta para V.Sas., esta proposta para celebração de Convênio 
para Concessão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento aos funcionários da Manaus 
Previdencia. 

O Crédito Consignado Santander, é um empréstimo pessoal que oferece soluções para estruturar a 
vida financeira do funcionário, com alternativas de prazos longos e taxas significativamente inferiores 
às praticadas em outras modalidades de empréstimo no mercado. Para segurança dos seus 
funcionários o Banco Santander oferece junto com o Crédito Consignado o Seguro Prestamista, que 
proporcionará um conforto especial à família do colaborador, em caso de falecimento. 
► Solução de Produto: o Crédito Consignado Santander é um crédito pessoal com taxas reduzidas,

prazos longos e débito das prestações em Folha de Pagamento;
► Solução de Recursos Humanos: condições de operacionalização e ferramentas desenvolvidas sob

medida, garantindo praticidade, agilidade e processos simplificados para viabilizar o Crédito
Consignado.

► Solução como utilização consciente de crédito: programa de orientação para utilização consciente
de crédito baseado em ciclo de palestras e distribuição de cartilhas educativas.

O Santander busca oferecer aos seus clientes as melhores opções em produtos financeiros, 
apresentando soluções diferenciadas. Destacamos alguns diferenciais que o Crédito Consignado 
Santander oferece: 

✓ Para a sua empresa: averbação e troca de arquivos, via Internet;

✓ Suporte à área de Recursos Humanos para orientação de orçamento familiar aos servidores da
empresa, quando necessário;

✓ Para efetivamos a implantação do convênio a empresa deverá autorizar, repasse de verbas
rescisórias e desconto parcial das parcelas;

✓ Para seus funcionários: contratação do empréstimo de forma simples e rápida.
A seguir, apresentamos para apreciação de V.Sas. nossa proposta de prazos e taxas para a formalização
do Convênio de Crédito Consignado Santander, sendo que a efetiva contratação do empréstimo está
sujeita à aprovação do crédito e averbação da margem consignável.

Prazo (meses) 

Taxas de Juros 
canais digitais* 
Taxa de Juros 

Prazo (meses) 

Taxas de Juros 
portabilidade* 

Até24 

1,42 

1,49 

Até 12 

1,40 

Crédito Consignado 

25 a48 

1,49 

1,57 

49a 83 

1,52 

1,60 

84a 96 

1,55 
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Crédito Consignado Portabilidade 

13a24 2Sa36 37a48 

1,40 1,40 1,40 

97 a 120 

1,55 

1,63 

49a 72 

1,40 

O CET.e demais condições podem ser informados pelo gerente no momento da contratação. Condições 

válidas por_ 60 dias 


