
Proposta de Convênio - Associados



Princípios e valores 

O que nos diferencia

Condições especiais 

Parceria Comercial Safra 



Nossos clientes nos conhecem há várias gerações.    
A filosofia deles é a mesma que a nossa: 

investir com segurança e cuidar do futuro.

Joseph Safra

Cuidamos do patrimônio dos nossos clientes 
com a mesma diligência que cuidamos do 

nosso. 
Com gestão ativa e profundidade.

David Safra

Missão, Visão e Valores compartilhados



Princípios e valores 

O que nos diferencia

Condições especiais 

Parceria Comercial Safra 



Cada empresa funciona de uma 
forma diferente.

Mas, com o Safra, todas vão 
funcionar do mesmo jeito: melhor.

Nós os convidamos a conhecer os diferenciais Safra| Pro, 

finanças sob medida para Associados.



Oferecemos produtos 
diferenciados e 
assistência próxima, 
sempre analisando o 
perfil do cliente e os 
seus objetivos de vida, 
para maximizar os seus 
resultados.

Safra| Pro Finanças sob medida para Associados.

Respeito ao perfil e momento de vida de cada cliente.

Preocupação em oferecer soluções individuais e flexíveis de acordo 
com a necessidade específica de cada Associado. 

Uma abordagem e relação diferente com as finanças pessoais 
através do conhecimento.

Soluções digitais, permitindo banking no momento mais conveniente

Soluções de atendimento completas no digital, ou seja:                                      
o Safra 24 horas, 7 dias da semana.

Conveniência de saque na rede Banco24Horas totalmente gratuito. 

Um dos menores account loads do mercado, ou seja, um número 
menor de clientes por gerente, garantindo um atendimento mais 
próximo e personalizado. 

Condições customizadas  
Amplo portfólio, customizado especialmente para trazer condições 
diferenciadas para todo Associado.

Diferenciais que são benefícios reais e aumentam o engajamento.



Princípios e valores 

O que nos diferencia

Condições especiais 

Parceria Comercial Safra 



Preparamos condições especiais 
para que 100% dos 
Associados tenham acesso aos 
benefícios e diferenciais de ser 
cliente Safra.



Condições Especiais



Com a conta corrente Safra, o cliente contará com diversas soluções 
e mais comodidade nas transações financeiras do dia a dia. 

• Disponível para Associados que optarem por conta corrente, de acordo com a política do Safra.
• Condições sujeitas a aprovação e alteração mediante aviso prévio. Consulte condições completas do produtos/ serviço.
• Produtos de crédito e financiamentos serão aprovados mediante a análise de crédito do Safra.
• Possibilidade de isenção após 1 ano a depender da fatura e/ou volume de investimentos.

Gerente único
▪ Tenha um gerente de relacionamento exclusivo que 

acompanhará a sua conta PF e PJ (a depender do perfil 
do convênio)

Pacote de Tarifas
▪ Isenção no pacote de serviços de conta PF 
▪ Saques ilimitados na Rede Banco24Horas e caixas 

eletrônicos Safra

Cartões
▪ Cartão Visa Classic Internacional isento
▪ Visa Infinite e Platinum com acesso ao programa Vai de 

Visa e Safra Rewards
▪ 1 ano de isenção*

Sala Vip
▪ Espaço Banco Safra no aeroporto internacional de 

Guarulhos (GRU/SP) para os portadores do cartão Visa 
Infinite.

SafraPay - Taxas especiais 
▪ Condições especiais no aluguel da máquina e 

antecipação SafraPay



Além de um atendimento premium banking, que preza pela 
exclusividade e proximidade, trazendo soluções sob medida para cada 
Associado

Especialistas em Investimentos.
Portfólio completo, mais de 690 fundos, atendendo
desde o perfil mais conservador ao mais dinâmico5.

+ Safra eleito melhor gestor de
fundos de investimento de alta renda
em 2020 - Guia de Fundos FGV.

+ Safra eleito melhor banco para
investir em fundos multimercado e
ações - MBPI FGV.

Seguros portfólio completo de soluções.
◼ Vida
◼ Residência
◼ Acidente pessoal
◼ Acidente pessoal com benefício de seguro
viagem internacional

Adicionalmente ao seguro de acidente pessoal, em período de viagem, o
cliente conta com um seguro viagem, desde que não ultrapasse 90 dias
corridos no país de destino.

Corretora com home broker e mesa de operações.
Consultoria dos especialistas no momento de
escolher sua carteira ou opte pela Carteira
Recomendada de Ações Safra.

Previdência com carregamento zero.
Possibilidade de criar carteira de fundos de
previdência sob medida para seu perfil.

Câmbio com condições especiais
para retirada nos postos de câmbio
Safra em GRU/SP e Galeão/RJ. →

• Disponível para Associados que optarem por conta corrente, de acordo com a política do Safra.
• Condições sujeitas a aprovação e alteração mediante aviso prévio. Consulte condições completas do produtos/ serviço.
• Produtos de crédito e financiamentos serão aprovados mediante a análise de crédito do Safra.

Acesse o QRCode com a 
câmera do seu celular.



As melhores opções de crédito – Compare e comprove

• Disponível para Associados que optarem por conta corrente, de acordo com a política do Safra.
• Condições sujeitas a aprovação e alteração mediante aviso prévio. Consulte condições completas do produtos/ serviço.
• Produtos de crédito e financiamentos serão aprovados mediante a análise de crédito do Safra.

Crédito personalizado para atender as suas necessidades

Cheque Especial
▪ Desconto de 25% na taxa de juros (6%) – Para utilizar 

sempre que precisar

Limite Investidor Safra
▪ Recursos sem burocracia por meio de um limite de 

crédito vinculado aos seus investimentos no Safra

Crédito Pessoal
▪ Crédito sem necessidade de garantias para você utilizar 

como e quando quiser, além de contar com diversas 
opções de pagamento

Crédito com garantia de investimentos
▪ Crédito com limite atrelado aos seus investimentos no 

Safra, sem comprometer seu patrimônio e com taxas 
diferenciadas

Crédito com garantia de imóvel
▪ Utilize seu imóvel quitado como garantia de operação 

de crédito e aproveite taxas acessíveis, segurança e 
prazos de pagamento flexíveis

Crédito com garantia do saque aniversário do FGTS
▪ Utilize o saldo disponível na(s) conta(s) vinculada(s) do 

FGTS como garantia para a contratação de um 
empréstimo (A depender do convênio). 

Financiamento de Veículos
▪ Agilidade na análise de crédito para você escolher seu 

veículo novo ou usado com diversas opções de 
pagamento e taxas diferenciadas



13Novo APP Safra, navegação prática e intuitiva



Princípios e valores 
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Parceria Comercial Safra 



Pacote de tarifas

• Não possui Desconto

Cheque Especial

• Não possui Desconto

Cartões de Crédito

• Não possui descontoidade

• Cartão Classic 

Confira abaixo quais condições especiais os associados terão em relação a clientes “convencionais”:
Overview Proposta Comercial Safra

• Disponível para Associados que optarem por conta corrente, de acordo com a política do Safra.
• Condições sujeitas a aprovação e alteração mediante aviso prévio. Consulte condições completas do produtos/serviço.
• Produtos de crédito e financiamentos serão aprovados mediante a análise de crédito do Safra.
• Possibilidade de isenção após 1 ano a depender da fatura e/ou volume de investimentos.

Pacote de tarifas

• 100% de Desconto

Cheque Especial

• 25% de Desconto

Cartões de Crédito

• 1º ano isento de anuidade

• Cartão Classic 



E daqui 

pra frente?



Daqui pra frente o Safra e a Associação somam esforços, 

dentro de uma mesma filosofia e valores, para 

construção de uma parceria que nos tornam ainda 

mais abrangentes e completos.



Anexos



Pacote de Serviços de Conta Corrente

Conta  Corrente Safra

Nós do Safra, entendemos que cada cliente é

único. E por isso que pautamos o nosso

atendimento na exclusividade.

Os diferenciais de produtos e serviços para

Associados estão condicionados a abertura da conta

corrente no Safra.

Conta Corrente com isenção no pacote de serviços mais completo do Safra  

Equivalente ao pacote Safra Master. Transações excedentes serão cobradas como tarifa avulsa, conforme Tabelas de Tarifas vigente.                                



Cartão de Crédito | Programa Vai de Visa



Cartão de Crédito | Safra Rewards, mais que um programa de pontos, o 
padrão Safra de recompensas

O Safra Rewards é o programa de recompensas dos cartões de crédito Safra Visa Platinum e Safra Visa Infinite que permite o 
resgate de experiências e produtos com uma curadoria criteriosa, em uma plataforma própria.

O acesso é exclusivo para 
clientes Pessoa Física

Você não precisa de 
pontuação mínima para 

resgatar na plataforma

Produtos e experiências 
cuidadosamente 

selecionados

Acesso fácil e rápido, 
diretamente pelo App 

Safra
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Previdência Privada  

• Disponível para Associados que optarem por conta corrente, de acordo com a política do Safra.
• Condições sujeitas a aprovação e alteração mediante aviso prévio. Consulte condições completas do produtos/ serviço.
• Produtos de crédito e financiamentos serão aprovados mediante a análise de crédito do Safra.



24Quer saber mais sobre o Safra? 
Acesse nossos vídeos e conheça. 
Compare e Comprove. 
Acesse o QRCode com a câmera do seu celular.

Morning Call Safra

Podcast  
Segunda-Feira Eu Invisto

Portal de Notícias
oespecialista.com.br

Central de Conteúdo
Aprender, Informar, Analisar

Plataforma para manter os 
clientes sempre atualizados 
apresentando a visão dos 
nossos especialistas sobre 
os principais 
acontecimentos que 
importam para os 
investimentos. 

Portal de notícias sobre 
investimentos, negócios, 
economia, tecnologia e 
estilo de vida.

“Começar a academia”, 
“iniciar uma dieta” ou até 
mesmo “organizar as 
finanças”. Para todos que 
prometeram que iriam 
investir e não começaram... 

Assista ao Morning Call 
Safra diariamente e 
conheça os destaques no 
mundo da economia e dos 
investimentos.



CONFIDENCIALIDADE- As informações contidas no documento reservam-se exclusivamente aos responsáveis pelo Banco Safra.

Não podem ser reproduzidas, alteradas ou compartilhadas, parcial ou totalmente, com pessoas ou empresas distintas aos interesses citados. Os produtos de

crédito estão sujeitos a analise e aprovação. As condições apresentadas poderão ser alteradas a qualquer tempo pelo Safra.


