
Período de contratação e aprovação: 3 de novembro a 31 de dezembro de 2022.

Período de benefícios (6 meses): 
Até maio/23 para cartões contratados entre 3 e 30 de novembro
Até junho/23 para cartões contratados entre 1 e 31 de dezembro

Cartões elegíveis na campanha: SX, 1|2|3, Elite, Unique e Santander / AAdvantage®. 

Veja abaixo as condições e como participar:

CARTÕES Santander 1|2|3, Elite, Unique e Santander / AAdvantage®: 
Cliente que contratar um novo cartão titular das bandeiras Visa ou Mastercard, no período mencionado 
acima, será elegível a mais que o dobro de pontos/milhas das compras referentes aos 6 primeiros meses 
a partir da contratação. 

• Compras físicas: a pontuação será multiplicada por 2. 
• Compras com Cartão Online (e-commerce e wallet): a pontuação será multiplicada por 2,5.

Atenção:
Apenas as milhas oriundas da conversão padrão de cada cartão Santander / AAdvantage® são elegíveis 
para esta oferta. Milhas adicionais decorrentes de bonifi cação, ou seja, aquelas obtidas em decorrência de 
outras ofertas (“milhas extras”), não serão elegíveis.
Além da pontuação adicional, os clientes que contratarem esses cartões terão também isenção de 
anuidade durante os 6 primeiros meses a partir da contratação.

CARTÕES SANTANDER:
FAÇA UM TEST DRIVE.

Transações Físicas: Transações com Cartão Online:
Cartão De Para
Elite 1,5 3
Unique 2 4
123 1 2
123 compras internacionais 3 6
Santander / AAdvantage® Quartz 1 2
Santander / AAdvantage® AA Platinum 1,5 3
Santander / AAdvantage® AA Black 2 4

Cartão De Para
Elite 1,5 3,75
Unique 2 5
123 2 5
123 compras internacionais 3 7,5
Santander / AAdvantage® Quartz 1 2,5
Santander / AAdvantage® AA Platinum 1,5 3,75
Santander / AAdvantage® AA Black 2 5
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CARTÃO SX:
O cliente que contratar um novo cartão titular no período da campanha será elegível a 6 meses de isenção 
de anuidade a partir da contratação.

Importante:
Não serão elegíveis upgrade, contratações de cartões adicionais ou somente transformação de bandeira 
para uma mesma categoria e outros cartões que não os mencionados neste arquivo.
Os benefícios até maio de 2023 serão válidos somente para os cartões contratados no mês de novembro. 
E os benefícios até junho de 2023 serão válidos somente para os cartões contratados no mês de dezembro.
Durante o período da campanha, não poderá ser feita alteração no cartão contratado, pois deixará de 
ser elegível. São consideradas alterações: upgrade, downgrade, contratações de cartões adicionais ou 
mudança de bandeira para uma mesma categoria.

Transações válidas para pontos/milhas: 

Novas compras realizadas: (i) com os cartões elegíveis, exclusivamente na função crédito, compras físicas 
ou online; (ii) em território nacional ou internacional; (iii) em moeda corrente nacional (Real “BRL”) e/ou em 
moeda estrangeira; (iv) processadas dentro dos meses da campanha, a partir do dia 3 de novembro. Para 
compras parceladas, serão consideradas somente as parcelas debitadas dentro do período da campanha 
mencionado, de acordo com o mês de contratação.

Transações não válidas para pontos/milhas: 

Outros tipos de transações, como por exemplo, mas não se limitando a, parcelamento e fi nanciamento de 
fatura, SuperCrédito, pagamento de contas, saque, lançamento de tarifas, encargos, seguros e assistências 
de qualquer natureza, títulos de capitalização e eventuais valores de compras estornadas e/ou canceladas,  
tentativas de compras e compras não autorizadas, compras sujeitas à validação de informações por parte 
do consumidor, como por exemplo, reservas de viagem e aluguel de carros ou compras realizadas por 
cartão que tenha sido roubado, furtado, clonado ou de qualquer outra forma ilegalmente subtraído do 
controle de seus titulares.

Créditos dos pontos adicionais cartão Santander 1|2|3 | ELITE | UNIQUE:

Créditos das milhas adicionais cartão Santander / AAdvantage®:

Contratações entre 3 e 30 de novembro: todas as milhas adicionais serão creditadas de uma só vez, até o 
dia 31 de julho de 2023.

Contratações entre 1 e 31 de dezembro: todas as milhas adicionais serão creditadas de uma só vez, até o 
dia 31 de agosto de 2023.
Atenção: as milhas adicionais serão calculadas com base na cotação + alta do mês da compra. 

American Airlines, AAdvantage® e o símbolo do voo são marcas da American Airlines, Inc. A American 
Airlines reserva o direito de mudar o programa AAdvantage® a qualquer momento e sem aviso prévio, 
e de encerrá-lo em até 6 meses após aviso.  A American Airlines não se responsabiliza pelos produtos 
ou serviços oferecidos por outras empresas conveniadas. Para mais informações sobre o programa 
AAdvantage®, visite: www.aa.com/milhas.

Crédito dos Pontos Esfera:

Crédito dos Pontos Esfera:

Contratação do cartão Compras entre 03/11 e 15/12/22 Compras entre 16/12 e 31/05/23
03 a 30 de novembro Até 30 de dezembro de 2022 Recorrente, com os pontos normalmente atribuídos

Contratação do cartão Compras entre 01/12 e 15/01/23 Compras entre 16/01 e 30/06/23
01 a 31 de dezembro Até 30 de janeiro de 2023 Recorrente, com os pontos normalmente atribuídos

ou serviços oferecidos por outras empresas conveniadas. Para mais informações sobre o programa 


