
 

Você também pode efetivar sua doação para as crianças pelo banco Santander, 

diretamente pelo aplicativo ou pelo computador. Para isso é necessário seguir o 

passo-a-passo abaixo, mas não se preocupe: ele é bem intuitivo, simples e rápido       

 

Vamos lá? 

 

DOANDO PELO APLICATIVO DO SANTANDER 

1º) Na tela de início, clique nas três barras horizontais no canto superior direito, ao 

lado de Universidades 

 

 

2º) Selecione a opção Transações: 



 

3º) Dentro de Transações, selecionar Débito Automático: 

4 

 



 

4º) Em seguida, selecione a opção Bens e Serviços:  

 

 

 

5º) No campo “Empresa Conveniada”, selecione UNICEF. No campo “UNICEF”, digite o 

número do seu CPF. Por último, clique no botão “Continuar”. 



 

 

6º) Para concluir, verifique se os campos estão corretos e clique no Botão “Finalizar 

Cadastro”: 

 

PRONTO! A tela abaixo mostra que seu cadastro foi realizado com sucesso       



 

 

IMPORTANTE: Doador mensal, por favor, lembre-se de escolher sempre a opção 

“autorizar todos os débitos desta empresa”, para que seja debitada mensalmente a 

sua doação para as crianças. 

 

DOANDO PELO INTERNET BANKING DO SANTANDER 

1º) Acesse a página inicial do Santander com suas informações de login: 



 

 

2º) Selecione a opção Pagamentos e recargas: 

 

 

3º) Na área Débito Automático, clique na opção “Cadastrar”: 



 

 

4º) Em Tipo de conta, escolha “Bens e Serviços”. No campo Empresa conveniada, 

localize o nome do UNICEF. No campo UNICEF, digite seu CPF e pressione o botão 

CONTINUAR.  

 

 

Depois é só conferir suas informações e clicar em FINALIZAR O CADASTRO. Pronto, 

você já começou a doar para o UNICEF!        

 

 

AUTORIZAR UMA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO SANTANDER 

1º) Ir à Central de Notificações do seu aplicativo Santander e clicar em "clique aqui". 



 

2º) Em seguida, clique no botão vermelho: Ver autorizações pendentes. 

 

3º) Nos botões indicados pelas setas abaixo apertar em CONFIRMAR.  



. 

4º) Tela de confirmação formalizando do débito automático. 



. 

 

IMPORTANTE: Doador mensal, por favor, lembre-se de escolher sempre a opção 

“autorizar todos os débitos desta empresa”, para que seja debitada mensalmente a 

sua doação para as crianças. 

 

 Garanta sua autorização agora mesmo! Temos muitos projetos que dependem de 
você!  

 


