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Acesso à Plataforma



Condições financiamento

• Financiamento para Pessoa Física e Jurídica;

• Financiamentos para correntista e não correntista Santander;

• Apenas projetos on-grid;

• Prazo do financiamento: de 3 a 72 parcelas;

• Carência de até 90 dias;

• Financiamento de até 1 milhão para correntista Santander PJ, e até 500 mil reais para PF ou PJ 

não correntista;

• Taxas de juros determinadas, conforme perfil do cliente, sendo a partir de 0.79% a.m.;

• Clientes correntistas Santander, optando pela opção do débito em conta terão taxa de juros 

diferenciada;

• TAC (tarifa de cadastro): PF R$ 799,00 e PJ R$ 1.099,00. Os clientes Santander são isentos da

tarifa, e a isenção é automática pelo sistema;

• Seguro prestamista para pessoa física de 18 a 70 anos, contratação opcional, com coberturas 

para morte, desemprego, incapacidade física temporária e permanente.



Simulação

1. Digitar CPF ou CNPJ do cliente

2. Digita a data de nascimento ou 

fundação

3. Telefone celular do cliente

4. Valor da compra:SOMENTE O VALOR DO KIT PHB SOLAR 



Simulação negada

Recusas na 

simulação não são 

passíveis a reversão 

ou reanálise.



Simulação Pré-aprovada

Carência: 30 a 90 dias

Para correntistas o Santander 

abre também a opção de 

conta corrente – cliente terá 

taxa diferenciada



Simulação Pré-aprovada

Em “Outras Informações” 

estará disponível a CET (Custo 

Efetivo Total) da simulação, com 

informações da taxa de juros, 

tarifas, impostos, entre outras 

informações do financiamento.

Consulte a CET e utilize ela para 

esclarecer dúvidas do cliente.



Preenchimento da proposta

A fase de Proposta é composta de 3 seções:

1. Informações Pessoais

2. Informações Residenciais

3. Informações Adicionais

Após a conclusão do preenchimento de todos os campos obrigatórios (identificados com *), clicar

em “Enviar Proposta”. Os dados da proposta são salvos somente após o envio.

Importante: Os dados da proposta devem estar de acordo com os documentos que serão enviados,

pois serão verificados antes do pagamento e inconsistências podem gerar devolução da proposta

para ajuste.

Informe sempre os dados do paciente corretamente, como telefone celular e e-mail. Estes são

canais de contato do banco com o cliente, então são informações muito importantes!



Preenchimento da proposta

Abrevie o nome 

do cliente se 

necessário. O 

nome deve ter 

até 40 

caracteres 

(contando os 

espaços). O 

primeiro e 

último nome 

devem ser 

escritos por 

extenso



Preenchimento da proposta



Preenchimento da proposta



Análise de crédito

Análise de crédito – a proposta pode ser aprovada no automático, 

negada no automático ou enviada para análise. Neste último caso, o 

analista pode entrar em contato com o cliente para confirmação da 

compra ou solicitar documentos complementares para a análise.

A ligação é feita sempre 

por telefone, não 

ligamos pelo whatsapp. 

Ligação geralmente

ocorre de um telefone

DDD 11



Formalização



Formalização

O cliente poderá formalizar o contrato à distância, usando o aplicativo Santander Financiamentos.

O acesso ao app deve 

ser feito com o CPF ou 

CNPJ, conforme a 

proposta.

O cliente deve receber 

um token por SMS, para 

criar a senha de acesso.



Formalização

Documentos solicitados na formalização:

• Pessoa física

1. Documento pessoal (RG ou CNH)
- Foto do documento original colorido frente e verso;

- Aceitamos CNH digital, necessário enviar também o QR Code;

- Caso no RG não tenha o CPF no verso, necessário enviar

também foto do CPF ou CIC frente e verso.

2.     Foto do cliente biometria facial

- A foto deve ser tirada “ao vivo” pelo aplicativo;

- Não aceitamos foto da foto ou upload de foto da galeria;

- O cliente não deve estar usando óculos, chapéus e deve estar

em um ambiente claro.

3.     Contrato do financiamento
- O contrato deve ser assinado eletronicamente pelo 

aplicativo;

- A assinatura deve ser conforme o documento pessoal.

4.     Documento do bem ou serviço
- Anexar a nota fiscal do projeto;

- A NF deve ser emitida com os dados do cliente final;

- O valor da NF deve ser igual ou maior ao valor do projeto, 

informado na proposta.



Formalização

Documentos solicitados na formalização:

• Pessoa jurídica

1. Documento pessoal do avalista (RG ou CNH)
- Foto do documento original colorido frente e verso;

- Aceitamos CNH digital, necessário enviar também o QR Code;

- Caso no RG não tenha o CPF no verso, necessário enviar

também foto do CPF ou CIC frente e verso

2.     Foto do avalista biometria facial

- A foto deve ser tirada “ao vivo” pelo aplicativo

- Não aceitamos foto da foto ou upload de foto da galeria

- O cliente não deve estar usando óculos, chapéus e deve estar

em um ambiente claro.

3.     Contrato do financiamento

- O contrato deve ser assinado eletronicamente pelo 

aplicativo;

- A assinatura deve ser conforme o documento pessoal.

4.     Documento do bem ou serviço

- Anexar a nota fiscal do projeto;

- A NF deve ser emitida com os dados do cliente final;

- O valor da NF deve ser igual ou maior ao valor do projeto, 

informado na proposta.

5. Contrato social consolidado

6. Cartão CNPJ
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjre

va_Solicitacao.asp



Contrato Social para cada tipo de empresa

Pessoa Jurídica

• LTDA (Sociedade Limitada): Contrato Social primitivo da empresa e suas respectivas alterações ou última 

alteração contratual consolidada devidamente registrada na Junta Comercial;

• EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada): Contrato Social primitivo da empresa e suas 

respectivas alterações ou última alteração contratual consolidada devidamente registrada na Junta Comercial;

• ME (Microempresa): Requerimento do empresário e suas respectivas alterações devidamente registrada na Junta 

Comercial;

• MEI (Microempreendedor Individual): Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, neste caso não 

existe carimbo da junta, documento impresso da internet;

• Sociedade Anônima (incluindo condomínios): estatuto social ou convenção + ata de eleição do 

síndico/responsável, devidamente registrada na Junta Comercial 

• Produtor rural: Cartão CNPJ + documento pessoal do proprietário



✓ Confira os dados do cliente para inclusão da proposta;

✓ Solicite um documento pessoal para verificar e conferir os dados;

✓ Informe um telefone válido para contato e avise o cliente que o banco pode entrar em contato para confirmações, a 

ligação geralmente é feita de DDD 11 (São Paulo);

✓ Em caso de nome extenso, abrevie o nome do cliente se necessário. Para pessoa jurídica confirme a razão social no 

cartão CNPJ da Receita Federal. Caso o nome seja abreviado, o primeiro e último nome devem sempre ser escritos por 

extenso. Não inclua números ou caracteres especiais no nome do cliente, pode ocorrer erro no sistema;

✓ Informe e-mail válido do cliente, pois este também é um canal de contato para o banco;

✓ As simulações podem ser feitas à vontade, porém inclua no máximo 2 vezes a proposta (quando é digitado todos os 

dados do cliente), o excesso de tentativa é desfavorável.

Dicas importantes!



Disponível apenas para clientes PF de 18 a 70 anos, sua contratação é opcional.

O valor do seguro é diluído nas parcelas do cliente.

Seguro prestamista

O que cobre?

Garante o pagamento de até R$ 60.000,00 do financiamento para imprevistos,

tais como morte natural ou acidental e invalidez permanente total por

acidente.

E tem mais! Ainda cobre até R$ 5.000,00 do financiamento, sendo o

pagamento de até 3 parcelas limitadas a um valor total de R$ 5 mil, para

imprevistos como desemprego involuntário ou incapacidade física total e

temporária por acidente.



✓ O boletos ficam disponíveis na Plataforma do lojista;

✓ O boletos são enviados por e-mail para o cliente, no momento em que a formalização do contrato é concluída

✓ Os boletos e o contrato assinado ficam disponíveis no Portal do Cliente, que pode ser acesso pelo app Santander 

Financiamentos ou site www.santanderfinanciamentos.com.br

Boletos

Central de atendimento para o cliente

4004-9090 para capitais e regiões metropolitanas

0800-722-9090 demais regiões




