Novos Cartões Santander para segmento de
empresas também já são biodegradáveis
Lisboa, 7 de julho de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Santander acaba de lançar uma nova oferta de cartões biodegradáveis para o segmento
empresas, com nova imagem, diversas funcionalidades e alinhada com o seu compromisso
de banca sustentável e responsável e apoiando a transição verde do banco.
Dentro desta nova oferta, e dependendo da versão do cartão – Business Santander Visa
(débito/crédito/corporate/pré-pago), os mesmos são de fácil utilização tanto em Portugal
como no Estrangeiro, com tecnologia contactless, sendo possível usufruir de descontos em
combustível Repsol, nos hotéis Vila Galé e em outros parceiros. A versão crédito – um cartão
integrado no Mundo 123 Negócios – tem incluído um pacote de seguros em viagem e dá
acesso a um POS de última geração sem custos fixos
Por outro lado, com o Business Santander (Corporate) o cliente tem, ainda, a vantagem de
escolher o débito na conta do colaborador (versão individual) ou o débito na conta da
empresa (versão empresa).
No âmbito da reformulação desta oferta os cartões Business oferecem agora vantagens em
parcerias Visa, tais como a AirRefund, a Bidroom para pesquisar e reservar hotéis – com
acesso a taxas competitivas - a Hotels.com e a Hertz Gold Plus Rewards.
O Santander tem vindo a assumir compromissos que reforçam a sua preocupação de longa
data com o meio ambiente. Em Portugal, em 2020, o Santander passou a ser uma empresa
neutra em carbono. Recentemente, foi anunciado o objetivo de alcançar zero emissões
líquidas de carbono em todo o Grupo até 2050, para apoiar as metas do Acordo de Paris
sobre alterações climáticas. Esta ambição aplica-se tanto à atividade própria do Grupo, como
para as emissões de todos os seus clientes decorrentes dos serviços de financiamento,
assessoria ou investimento fornecidos pelo Santander.
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