Aproveite as vantagens
e a estrutura oferecida pelo Safra.

O Safra é uma instituição financeira presente em 22 países, parte de um grupo com mais de 175
anos e o 4º Maior Banco Privado do País*.
Oferecemos produtos diferenciados e nossa equipe altamente qualificada proporciona uma
assistência próxima, cuidadosa e dedicada, levando em conta o perfil do investidor e o nosso
compromisso com a performance.
Oferecemos a você vantagens1 exclusivas para abertura de Conta Corrente:

Isenção no pacote
de serviços²

Isenção da primeira
anuidade do cartão de
crédito Mastercard®
Black³ e Visa Platinum⁴

Condições diferenciadas
nas operações de
câmbio⁵

Taxa 0% na custódia de
Tesouro Direto⁶.

Aproveite a oportunidade para ser cliente de um dos principais gestores de patrimônio do
mercado e tenha acesso aos melhores produtos de investimentos.

Agende uma consultoria personalizada através do e-mail sejacliente@safra.com.br
*De acordo com o Banco Central. 1.Oferta vinculada à realização e manutenção de aplicação mínima de R$ 50 mil no primeiro ano. 2. Pacote Master, já
incluídos os Eventos Gratuitos. Transações Excedentes serão cobradas como tarifação avulsa, conforme divulgado em Tabelas de Tarifas. 3. Para a primeira
anuidade do cartão Mastercard Black, com aplicação mínima inicial de R$ 300 mil. 4. Para a primeira anuidade do cartão Visa Platinum. 5. Para aquisição de
papel moeda. 6. Importante: permanece a cobrança da BM&F Bovespa de 0,30% a.a. sobre o valor dos títulos. Todas as isenções e valores mínimos de
aplicação estão sujeitos à alteração, conforme comunicação nos canais de atendimento e tabela de tarifas.

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala/ SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

