
 
 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS 
DE CONTA DIGITAL PJ E MEI 

 

Código 
CC009 

Versão 
10.0 

Atualizado  
03/05/2023 

Central de Atendimento  3003-4070 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
SAC 0800 940 9999    www.bancointer.com.br 

Ouvidoria 0800 940 7772       Deficiente Fala e Audição 0800 979 7099 

Divulgação 
Pública 1 de 19 

 

As presentes “Cláusulas e Condições Gerais de Conta Digital PJ e MEI” aqui previstas (“Condições Gerais”) têm 
o propósito de regular os direitos e obrigações no relacionamento entre o BANCO INTER S.A., instituição 
financeira com sede com sede à Avenida Barbacena, nº 1219, no Bairro Santo Agostinho na cidade de Belo 
Horizonte - MG, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob nº 
00.416.968/0001-01, doravante denominado “INTER”; e a pessoa jurídica ou Microempreendedor Individual 
(“MEI”) qualificados no processo de abertura de Conta Digital, doravante denominada “CLIENTE”, com relação 
à abertura, utilização, manutenção e cancelamento da Conta Digital. 
 
As Condições Gerais são complementares e de nenhuma forma limitam, restringem ou anulam, quaisquer 
outros direitos e obrigações ou dispositivos de quaisquer outros contratos em vigor ou que venham a ser 
celebrados entre o INTER e o CLIENTE. 
 
Para a utilização de outros produtos ou serviços oferecidos pelo INTER, poderá ser exigido ao CLIENTE a 
celebração de contratos adicionais e específicos, cujas disposições prevalecerão em caso de conflito com as 
Condições Gerais ora estabelecidas. 
 
1. CONTA DIGITAL 
 
1.1. A Conta Digital é uma conta corrente de depósitos à vista, aberta em nome do CLIENTE, cujo acesso e 
movimentação são realizados por este, por meio dos Meios Digitais, nos termos previstos nestas Condições 
Gerais (“Conta Digital”). 
 

1.1.1. Para fins das presentes Condições Gerais, consideram-se “Meios Digitais” o Super App Inter e 
o Internet Banking. 
 
1.1.2. Os Meios Digitais poderão ser acessados pelo CLIENTE através de dispositivos tecnológicos de 
sua propriedade/posse, como computadores e notebooks, na versão desktop, e celulares 
smartphones, tablets, e demais gadgets, na versão mobile, dentre outros dispositivos com acesso à 
internet existentes ou que venham a existir futuramente (“Dispositivos”). Os Dispositivos utilizados 
pelo CLIENTE para o acesso aos meios eletrônicos do INTER são de inteira e exclusiva responsabilidade 
do CLIENTE, não tendo o INTER qualquer ingerência quanto a características, peculiaridades, 
navegabilidade, segurança aspectos e demais particularidades dos Dispositivos. Cabe exclusivamente 
ao CLIENTE verificar se o seu Dispositivo possui as características técnicas (hardware, software etc.) 
compatíveis com os Meios Digitais do INTER. Da mesma forma, o acesso à internet é de 
responsabilidade exclusiva do CLIENTE, cabendo ao próprio providenciá-lo junto às operadoras que 
fornecem tal tipo de serviço, não tendo o INTER responsabilidade ou ingerência quanto as 
características, peculiaridades, aspectos, e demais particularidades dos pacotes/serviços 
eventualmente contratados.  

 
2. ABERTURA DA CONTA E PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
2.1. O INTER, por solicitação do CLIENTE, poderá aprovar a abertura, por meio eletrônico, da Conta Digital, 
mediante a realização e finalização do processo de abertura de Conta Digital. 

 
2.1.1. Caso o processo de abertura de Conta Digital seja realizado por um terceiro, que não seja o 
representante legal do CLIENTE, o representante legal do CLIENTE validará todas as informações e 
documentos prestados pelo terceiro durante a Primeira Etapa do processo de abertura de Conta 
Digital. 
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2.2. O processo de abertura de Conta Digital será dividido em duas etapas. A primeira etapa pode ser 
realizada por qualquer pessoa física, que anexará os documentos do CLIENTE e prestará as informações 
solicitadas (“Primeira Etapa”). A segunda etapa deve ser realizada pelo representante legal do CLIENTE, que 
confirmará a sua identidade e validará as informações e documentos anexados na Primeira Etapa (“Segunda 
Etapa”). 
 
2.3. A abertura, funcionamento, manutenção e encerramento da Conta Digital reger-se-ão pelos 
normativos do Banco Central do Brasil (“BACEN”) e demais disposições legais aplicáveis, vigentes no momento 
da contratação ou disposições futuras, bem como pelas regras aqui estabelecidas, que poderão ser alteradas 
de tempos em tempos, nos termos das Cláusulas 23.10 a 23.12, abaixo. A Conta Digital vigorará por prazo 
indeterminado, observadas as disposições da Cláusula 22 e ressalvadas as hipóteses de encerramento previstas 
nestas Condições Gerais.  

 
2.3.1. Na ocasião em que for solicitada a abertura de Conta Digital, o CLIENTE deverá fornecer ao 
INTER todas as informações e dados que forem solicitados, não sendo facultado ao CLIENTE o direito 
de se abster com relação a qualquer tipo de informação ou dado, sendo requisito obrigatório que 
todos sejam fornecidos na forma como forem requeridos. Tendo em vista que a abertura da Conta 
Digital dar-se-á por meios eletrônicos, o CLIENTE enviará a documentação através dos meios 
oferecidos pelo INTER. 
 
2.3.2. Os documentos deverão ser fornecidos sempre com qualidade de imagem de média para alta, 
nos formatos de arquivos que forem disponibilizados pelo INTER no Meio Digital escolhido, 
possibilitando o conhecimento imediato de seu conteúdo. O INTER não estará obrigado a receber os 
documentos em formatos de arquivos não compatíveis com os meios eletrônicos disponibilizados. 
 
2.3.3. Os documentos fornecidos, seja mediante digitalização ou através de captura por meio de 
câmera fotográfica, não poderão estar rasgados e/ou mesmo ter quaisquer de suas partes rasuradas, 
cortadas, obstruídas, apagadas, desfocadas, e/ou suprimidas de qualquer forma, ficando o CLIENTE 
ciente de que o INTER poderá requerer novo envio do documento caso constate alguma 
desconformidade, ou mesmo recusar-se a aceitar o documento enviado se o mesmo não atender as 
necessidades para as quais foi requerido. 
 
2.3.4. O fato de o CLIENTE ter fornecido documentos no momento da solicitação da abertura da 
Conta Digital não inibe ou impossibilita que o INTER requeira novo envio, a qualquer momento, 
visando à complementação e a comprovação das informações cadastrais fornecidas, assim como para 
garantir a segurança das operações que venham a ser realizadas. 
 
2.3.5. O CLIENTE poderá optar por qualquer um dos pacotes disponibilizados pelo INTER quando da 
abertura da Conta Digital. Clientes exclusivos das operações de conta de depósito à vista e investidores 
estarão isentos de tarifas de abertura, manutenção de conta e serviços essenciais se assim previsto 
pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”) na Resolução 3.919, de 25 de novembro de 2010, 
conforme alterada. 

 
3. USUÁRIO MASTER 
 
3.1. A livre movimentação e encerramento da Conta Digital, conforme aplicável, somente poderá ser 
realizada pelo CLIENTE, por meio do Usuário Master (conforme termo definido abaixo) indicado pelo CLIENTE 
durante a Primeira Etapa do processo de abertura de Conta Digital. 
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3.1.1. Para fins das presentes Condições Gerais, considera-se “Usuário Master”, a pessoa física, única 
operadora da Conta Digital, representante legal do CLIENTE. 

 
3.2. Para realizar a Segunda Etapa da abertura da Conta Digital, o CLIENTE deverá, obrigatoriamente, em 
conformidade com os termos e condições de seus atos constitutivos em vigor ou, em conformidade com a 
procuração em vigor, nomear e indicar o representante legal e pessoa física, a quem o CLIENTE concederá 
poderes amplos referentes à Conta Digital, incluindo, mas não se limitando poderes para acessar, efetuar 
consultas, movimentar, emitir ordens, autorizar e cancelar transações, aprovar e cancelar operações 
financeiras, solicitar e bloquear cartão de débito/crédito, conceder, alterar e excluir acessos e autorizações para 
outras pessoas físicas devidamente identificadas e autorizadas acessarem e movimentar a Conta Digital 
(“Pessoas Autorizadas”), enfim, praticar todos os atos que forem necessários em favor do CLIENTE. 

 
3.2.1.  O Usuário Master será exclusivamente responsável pelo cadastramento, outorga e exclusão 
de poderes e manutenção das Pessoas Autorizadas à Conta Digital, ficando o INTER desde já eximido 
da responsabilidade por qualquer ação indevida por parte do Usuário Master e dessas Pessoas 
Autorizadas. 
 
3.2.2.  Em hipótese alguma o INTER poderá realizar o cadastramento das Pessoas Autorizadas. 
 

3.3. O CLIENTE e seus representantes, desde já, declaram e confirmam que possuem todos os direitos, 
poderes e autoridades necessários e plena capacidade legal para nomear o Usuário Master na Primeira Etapa 
do processo de abertura de Conta Digital, nos termos dos seus atos constitutivos e/ou procuração em vigor, 
obrigando-se a indenizar e isentar integralmente o INTER, assim como seus respectivos administradores, 
acionistas, representantes, conselheiros, diretores de quaisquer obrigações, responsabilidades, perdas e danos, 
prejuízos ou responsabilidades pecuniárias ou conversíveis em pecuniárias, inclusive juros, correção monetária, 
custos e despesas, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios e custas judiciais, oriundos dos atos 
praticados pelo Usuário Master e/ou as Pessoas Autorizadas, no âmbito das obrigações assumidas referente à 
Conta Digital, incluído, sem limitação, a hipótese de descumprimento das obrigações de renovação periódica, 
conforme descritas na Cláusula 3.3.1 abaixo. 
 

3.3.1. O CLIENTE será responsável por (i) comunicar ao INTER, por meio da plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo INTER, sobre qualquer alteração na representação legal do Usuário Master ou das 
Pessoas Autorizadas, na data da alteração respectiva, incluindo, mas não se limitando, nos casos de 
renovação, extinção ou revogação de mandato eletivo, aposentadoria, exoneração, demissão, 
falecimento, vencimento, renovação ou revogação do instrumento de procuração do Usuário Master 
anterior ou das Pessoas Autorizadas, conforme o caso, ou por qualquer outra razão, e (ii) nomear novo 
Usuário Master, por meio do preenchimento da Primeira Etapa do processo de abertura de Conta 
Digital. Caso o CLIENTE não comunique ao INTER, nas hipóteses previstas na Cláusula 3.3 acima, a 
respeito de qualquer alteração em seus dados cadastrais, incluindo sobre qualquer alteração do 
Usuário Master ou das Pessoas Autorizadas, fica o INTER, desde já, autorizado a bloquear 
automaticamente as movimentações do CLIENTE no âmbito da Conta Digital até que sejam assinados 
os documentos referentes à atualização cadastral. 

 
3.4. O login e a senha de acesso aos Meios Digitais serão de uso individual e intransferível do Usuário 
Master, passando este ser o único responsável por sua utilização, a partir do momento que disponibilizados 
pelo INTER, obrigando-se a manter em sigilo e isentando o INTER de qualquer responsabilidade pela utilização 
indevida dos mesmos. 
 
3.5. O CLIENTE e o Usuário Master declaram, ao aderir à presente Condições Gerais, que: 
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(i) tomaram ciência (a) da descrição e do detalhamento de funções que serão habilitadas nos 
Meios Digitais, conforme o perfil de acesso selecionado para cada uma das Pessoas Autorizadas; e (b) 
das responsabilidades e obrigações a que estão sujeitos em razão da utilização dos Meios Digitais no 
âmbito da Conta Digital, nos termos descritos nas Condições Gerais; 
 
(ii) estão cientes de que é vedado (a) o compartilhamento a terceiros de identificação de usuários, 
senhas e demais dispositivos de segurança pelo Usuário Master e/ou pelas Pessoas Autorizadas; e (b) 
a anotação de quaisquer dessas informações em locais que possibilitem o seu acesso indevido por 
terceiros, sendo o CLIENTE responsável por qualquer consequência decorrente da exposição indevida 
de tais informações a terceiros; 

 
(iii) é responsabilidade do CLIENTE e do Usuário Master, conforme o caso, garantir que tanto o 
Usuário Master quanto as Pessoas Autorizadas possuam poderes suficientes para praticar em nome 
do CLIENTE todos os atos inerentes à movimentação, instruções e pagamentos a serem realizados no 
âmbito da Conta Digital, nos termos da documentação societária em vigor do CLIENTE, não sendo o 
INTER responsável por qualquer ordem assim recebida por (a) Usuário Master indicado na Segunda 
Etapa do processo de abertura de Conta Digital; ou (b) Pessoas Autorizadas cadastradas pelo Usuário 
Master; 
 
(iv) estão cientes de que o CLIENTE será o único e exclusivo responsável pela utilização dos Meios 
Digitais pelo Usuário Master ou pelas Pessoas Autorizadas, cabendo ao CLIENTE fazer com que o 
Usuário Master e as Pessoas Autorizadas os utilizem de forma correta e adequada, orientando-os a 
respeito do sigilo que reveste os dados decorrentes do uso da Conta Digital; 

 
(v) o INTER não se responsabiliza pela quebra de sigilo das informações advindas de ação ou 
omissão do CLIENTE, do Usuário Master ou das Pessoas Autorizadas; e 

 
(vi) o INTER não tem qualquer ingerência quanto às características, peculiaridades, aspectos e 
demais particularidades dos dispositivos utilizados pelo Usuário Master ou pelas Pessoas Autorizadas, 
cabendo inteiramente a eles verificar se tais dispositivos possuem as características técnicas 
(hardware, software etc.) compatíveis com os meios eletrônicos disponibilizados pelo INTER. 

 
3.6. Caso o CLIENTE não comunique ao INTER, nas hipóteses previstas na Cláusula 3.5 acima, a respeito de 
qualquer alteração em seus dados cadastrais, incluindo sobre qualquer alteração do Usuário Master ou das 
Pessoas Autorizadas, fica o INTER, desde já, autorizado a bloquear automaticamente todas as movimentações 
do CLIENTE no âmbito da Conta Digital até que sejam assinados os documentos referentes à atualização 
cadastral. 
 
3.7. O INTER não poderá ser responsabilizado pela execução de instruções e ordens do Usuário Master 
e/ou das Pessoas Autorizadas, ainda que tenham sido cancelados os poderes a estes outorgados, antes do 
recebimento de comunicação, por escrito, informando a revogação ou o cancelamento do mandato ou do 
Termo de Usuário Master, nos termos das Cláusulas 3.3 e 3.3.1 acima. Caso o CLIENTE ou o Usuário Master não 
comuniquem ao INTER sobre eventual alteração na representação legal do Usuário Master ou das Pessoas 
Autorizadas, nos termos da Cláusula 3.3 acima, ficarão presumidos como válidos todos os atos praticados pelo 
Usuário Master ou pelas Pessoas Autorizadas previamente cadastrados, isentando o INTER de qualquer 
responsabilidade. 
 
3.8. O CLIENTE foi informado e declara estar ciente de que a conclusão das Segunda Etapa do processo de 
abertura de Conta Digital valida de forma integral a indicação do Usuário Master, bem como valida as 
informações e condições constantes nos documentos. 
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4. ACESSO, UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DIGITAL 
 
4.1. O CLIENTE, por meio do Usuário Master e/ou das Pessoas Autorizadas, poderá consultar, movimentar, 
investir e contratar produtos e serviços de crédito nos Meios Digitais, tendo acesso às informações financeiras 
de sua Conta Digital e de outros produtos e serviços mantidos, intermediados ou administrados pelo INTER e/ou 
sociedades de seu grupo econômico. 
 
4.2. A movimentação da Conta Digital, ou mesmo a contratação de produtos e serviços junto ao INTER, 
será condicionada ao uso de fatores de autenticação determinados pelo INTER, incluindo, mas não se limitando, 
mas não se limitando, a senhas numéricas, senhas alfanuméricas, biometria elegível e ligações telefônicas 
gravadas, dentre outras formas previstas pelo INTER, que constituirão a válida manifestação de vontade do 
CLIENTE (“Fatores de Autenticação”). O INTER poderá solicitar ao CLIENTE, a seu critério, 1 (um) ou mais Fatores 
de Autenticação. 
 

4.2.1. Caberá ao CLIENTE a exclusiva e irrestrita responsabilidade pela guarda, sigilo, 
confidencialidade, uso e proteção e, ainda, arcar com qualquer ônus decorrente da exposição indevida 
de seus Fatores de Autenticação. 
 
4.2.2. Dentre os Fatores de Autenticação, o INTER poderá determinar o uso de senhas, que serão 
cadastradas pelo Usuário Master, em nome do CLIENTE, por meio dos meios fornecidos pelo INTER. 
Caberá única e tão somente ao Usuário Master a escolha dos elementos (números e/ou letras) que 
compõem a sua senha, que será cadastrada ou alterada dentro dos critérios de segurança exigidos 
pelo INTER.  
 
4.2.3. A alteração da senha poderá ser feita a qualquer momento pelo Usuário Master pelos Meios 
Digitais, respeitados os critérios de segurança adotados pelo INTER, o qual poderá exigir que a nova 
senha seja cadastrada pelo Usuário Master seguindo parâmetros de segurança previamente definidos 
pelo INTER. 
 
4.2.4. O INTER não se responsabilizará por eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo, pelo 
CLIENTE, de todos os dispositivos de segurança sob sua responsabilidade, incluindo, mas não se 
limitando, aos Fatores de Autenticação e códigos de acesso, conforme aplicável. 
 
4.2.5. O CLIENTE será responsável por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, 
provenientes das transações financeiras, realizadas por meio da Conta Digital, relacionadas a 
exposição indevida de seus Fatores de Autenticação. 

 
4.3. Os comandos para transferência de valores e pagamento de contas ou faturas, através de débito na 
Conta Digital do CLIENTE, somente serão efetivados após a comprovação da disponibilidade de recursos, 
ausência de bloqueio da conta, devendo ser observados pelo CLIENTE os horários em que as movimentações 
estão autorizadas e ausência de qualquer evento de inadimplência. 

 
4.3.1. O CLIENTE reconhece que o INTER disponibilizará nos Meios Digitais, o Pagamento 
Instantâneo Brasileiro (“Pix”) como meio de pagamentos e transferências de recursos entre pessoas 
físicas ou jurídicas, conforme regulado pelo BACEN, mas sem prejuízo de, a qualquer momento e a 
exclusivo critério do INTER, ser disponibilizada/utilizada a Transferência Eletrônica Disponível (“TED”) 
ou outro meio eleito pelo INTER.  
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4.3.2. O INTER poderá bloquear cautelarmente os recursos originários de um Pix caso sejam 
evidenciadas suspeitas de fraude, sendo que o referido bloqueio cautelar será efetivado tão logo 
ocorra o crédito na Conta Digital e/ou seja evidenciada a suspeita de fraude, podendo durar por até 
10 (dez) dias. 
 
4.3.3. O CLIENTE autoriza o INTER a realizar a devolução de valores recebidos na Conta Digital 
decorrentes de transações efetivadas por meio do Pix e que sejam objeto de suspeita de fraude e/ou 
nas quais seja verificada eventual falha operacional nos sistemas das instituições envolvidas na 
referida transação. Ainda, o INTER poderá realizar o bloqueio dos recursos mantidos pelo CLIENTE na 
sua Conta Digital, em uma ou mais parcelas, até que seja alcançado o valor total da referida transação 
recebida, visando a devolução dos recursos citada nesta Cláusula. 
 
4.3.4. O CLIENTE está ciente e concorda com as eventuais devoluções realizadas no âmbito do 
“Mecanismo Especial de Devolução”, conforme definido na Resolução nº 103, de 8 de junho de 2021, 
do BACEN. 
 
4.3.5. O CLIENTE recebedor do Pix cuja devolução é pleiteada no âmbito do previsto na Cláusula 
4.3.2, será prontamente comunicado, por meio dos Meios Digitais ou qualquer outro meio de 
comunicação que atinja esse fim, sobre a efetivação do bloqueio de recursos em sua Conta Digital 
e/ou da concretização de uma devolução realizada ao amparo do Mecanismo Especial de Devolução. 
 
4.3.6. O CLIENTE está ciente e concorda que as devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo 
Especial de Devolução são de responsabilidade do participante que as houver solicitado, bem como 
deverão ser pleiteadas em até 80 (oitenta) dias da respectiva transação.  

 
4.4. O CLIENTE, por meio de seu Usuário Master e/ou Pessoas Autorizadas, será o único responsável pela 
utilização da senha e pela emissão de quaisquer ordens com relação à Conta Digital, conforme indicado nas 
presentes Condições Gerais. Deverá o CLIENTE orientar adequadamente o Usuário Master e/ou as Pessoas 
Autorizadas por este a utilizar a Conta Digital de forma correta e adequada, inclusive a respeito do sigilo que 
reveste os dados decorrentes do uso da Conta Digital. 

 
4.5. O CLIENTE está ciente de que deverá utilizar equipamentos com sistemas de segurança atualizados e 
seguir estritamente os procedimentos de segurança estabelecidos pelo INTER, uma vez que contratações e 
operações efetuadas por meios eletrônicos podem ser vulneráveis à ação de terceiros. 
 
4.6. O CLIENTE, desde já, autoriza expressamente o INTER, em caráter irrevogável e irretratável, a gravar 
e manter arquivadas as ligações telefônicas, principalmente aquelas que expressam sua concordância para 
realização de transações bancárias e contratação de produtos e serviços. Tais ligações representam, para todos 
os fins e efeitos, manifestações e solicitações expressas do CLIENTE, tendo os mesmos efeitos de suas 
manifestações escritas. 

 
4.7. Para solicitar abertura da Conta Digital MEI, o CLIENTE deverá indicar o seu representante legal, pessoa 
física cadastrada no Certificado MEI, que terá poderes amplos referentes à Conta Digital, incluindo, mas não se 
limitando poderes para acessar, efetuar consultas, movimentar, emitir ordens, autorizar e cancelar transações, 
aprovar e cancelar operações financeiras, solicitar e bloquear cartão de débito/crédito, enfim, praticar todos os 
atos que forem necessários em favor do CLIENTE (“Representante Legal MEI”).  
 

4.7.1. A livre movimentação e encerramento da Conta Digital MEI, conforme aplicável, somente 
poderá ser realizada pelo CLIENTE, por meio de seu Representante Legal MEI. 
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4.7.2. O CLIENTE obriga-se a indenizar e isentar integralmente o INTER, assim como seus respectivos 
administradores, acionistas, representantes, conselheiros, diretores de quaisquer obrigações, 
responsabilidades, perdas e danos, prejuízos ou responsabilidades pecuniárias ou conversíveis em 
pecuniárias, inclusive juros, correção monetária, custos e despesas, incluindo, sem limitação, 
honorários advocatícios e custas judiciais, oriundos dos atos praticados pelo Representante Legal MEI, 
no âmbito das obrigações assumidas referente à Conta Digital. 
 
4.7.3. A Conta Digital MEI será operada única e exclusivamente o Representante Legal MEI, sendo 
vedada a indicação e autorização o acesso à Conta Digital para quaisquer outras pessoas físicas que 
não o Representante Legal MEI, não aplicando-se à Conta Digital MEI o conceito de Pessoas 
Autorizadas. 

 
5. INTERRUPÇÕES DE SISTEMA  
 
5.1. Considerando que o Sistema de Pagamentos Brasileiro (“SPB”) possibilita normas variadas de 
liquidação das operações por meio de sistemas eletrônicos, fica o INTER expressamente eximido, inclusive 
perante terceiros, de todas e quaisquer responsabilidades, direta ou indiretamente, decorrentes dos, inclusive, 
mas não limitadamente, dos seguintes eventos: (i) interrupções nos sistemas de telecomunicações, oriundos de 
falhas e/ou intervenções de qualquer entidade estatal, de concessionária de serviços de telecomunicações ou 
de serviços prestados por terceiros; ou (ii) falhas na disponibilidade do SPB, no respectivo acesso, ou na própria 
rede em decorrência de casos fortuitos e de força maior, que poderão também interferir na liquidação das 
transações realizadas por meio do SPB, mesmo que os eventos acima listados resultem em prejuízo financeiro. 
 
5.2. O INTER poderá realizar o bloqueio preventivo e temporário dos canais de atendimento eletrônicos, 
sempre que houver suspeita de alguma ocorrência que possa comprometer a segurança das operações e 
transações realizadas no respectivo canal. O acesso será restabelecido tão logo regularizado o motivo que 
ocasionou o bloqueio. 

 
6. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA  
 
6.1. O CLIENTE assume total responsabilidade com relação às movimentações de sua Conta Digital ou 
Cartão Inter, realizadas pelo Usuário Master e/ou pelas Pessoas Autorizadas, em qualquer circunstância, 
inclusive pelos Meios Digitais. O INTER não se responsabilizará por quaisquer ordens e movimentações feitas 
pelo Usuário Master e/ou pelas Pessoas Autorizadas. 
 
6.2. O CLIENTE declara estar ciente de que (i) poderá movimentar a Conta Digital através de quaisquer dos 
Meios Digitais, pelas funcionalidades que ali estiverem presentes; (ii) as funcionalidades presentes em um Meio 
Digital poderão não estar presentes ou disponíveis em outro, ou mesmo poderão estar disponíveis em locais 
e/ou de formas diferentes; e (iii) o INTER não disponibilizará guichês de caixa em suas dependências. Dessa 
forma, caberá ao CLIENTE, antes de realizar qualquer operação, verificar em cada caso se a funcionalidade 
pretendida está disponível no meio escolhido e se está de acordo com o tipo de movimentação que quer 
realizar. 

 
6.3. As movimentações financeiras ocorrerão por meio de débito na Conta Digital do CLIENTE, onde serão 
lançadas, igualmente, as despesas, taxas, comissões e outros encargos que, eventualmente, incidam e sejam 
devidos sobre as referidas movimentações. 

 
6.4. O INTER pode estipular limites de valor para a realização de transações nos canais de atendimento 
eletrônicos. As transações que não obedeçam aos limites mínimos e máximos não serão efetuadas. 
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6.5. Eventuais diferenças, para mais ou para menos, constatadas nas movimentações financeiras, 
cumpridas conforme instruções do CLIENTE, serão creditadas ou debitadas na Conta Digital. No caso de 
necessidade de realizar débitos, estes somente serão feitos se a Conta Digital tiver provisão de fundos 
suficientes, caso contrário, a operação de débito será cancelada. 

 
6.6. O CLIENTE declara-se ciente de que o INTER comunicará às autoridades competentes as transações 
ou movimentações da Conta Digital mantida junto ao INTER que: (a) sejam realizadas em desacordo com os 
dados cadastrais fornecidos; (b) cuja origem no tocante às partes envolvidas, valores, formas de realização e 
instrumento utilizados, não seja adequadamente demonstrada e provada; e (c) quando houver recusa ou atraso 
de atualização de cadastro. 

 
6.7. Sem prejuízo das demais disposições aqui constantes, o INTER fica, desde já, expressamente 
autorizado a encerrar a Conta Digital, nos termos das disposições do BACEN, comunicando ao CLIENTE por 
escrito e colocando a sua disposição o saldo, se houver. 

 
6.8. O CLIENTE declara-se ciente e se obriga a cumprir as disposições da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, 
e demais normativos relacionados à prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de 
bens, direitos e valores; acerca da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que trata da responsabilização 
de atos praticados contra a Administração Pública (“Lei de Anticorrupção”); da Resolução CMN nº 4.327, de 25 
de abril de 2014, que trata da Responsabilidade Socioambiental; assim como do Decreto nº 8.003, de 15 de 
maio de 2013, relacionado ao acordo firmado entre os governos brasileiro e norte-americano para intercâmbio 
de informações relativas a tributos e atividades financeiras de contribuintes norte-americanos no exterior 
denominado FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act, e concorda que o INTER proceda e atue de acordo 
com as disposições constantes das referidas normas e demais regulamentações aplicáveis. 

 
6.9. O CLIENTE fica cientificado de que o INTER possui controles internos capazes de avaliar a 
compatibilidade entre as informações prestadas pelo CLIENTE e suas operações bancárias, nos termos das 
determinações constantes das normas aplicáveis. 

 
6.10. O CLIENTE concorda que o INTER poderá, a qualquer tempo, com o objetivo de atender à legislação e 
regulamentação brasileira relativas às práticas de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, solicitar ao 
CLIENTE informações relativas à sua capacidade financeira, atividade econômica, operações financeiras e 
assuntos relacionados ao CLIENTE. 
 
7. RESPONSABILIDADES E DECLARAÇÃO  
 
7.1. O CLIENTE reconhece que o INTER (i) não atua como seu garantidor ou contraparte nas operações 
que realizar através da Conta Digital, (ii) não é corresponsável pelo cumprimento de obrigações decorrentes 
dessas operações e (iii) se limita apenas a prestar os serviços bancários contratados. 
 
7.2. O CLIENTE declara para todos os fins: 

 
(i) ter plena ciência das características da Conta Digital, inclusive e principalmente com relação a 
sua movimentação por meio eletrônico; 
 
(ii) reconhecer que o INTER não é responsável por qualquer perda, dano, custo ou despesa, 
incluindo, sem se limitar, a lucro cessantes, sofridos pelo CLIENTE, provenientes da indisponibilidade 
de rede de comunicação, inoperância ou utilização inadequada da Conta Digital;  
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(iii) reconhecer que o INTER não será responsável (a) por quaisquer danos, ou despesas 
resultantes de: (i) falha ou atraso, sofrido ou alegado pelo CLIENTE, na liquidação de operações 
realizadas na Conta Digital, incluindo aqueles decorrentes de caso fortuito, força maior, inobservância 
destas Condições Gerais, necessidade de prévia aprovação escrita, inobservância de limites diários, 
ausência de recursos disponíveis ou ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações previstas 
nestas Condições Gerais; e (ii) falhas relativas à utilização ou incapacidade de utilização dos serviços 
da Conta Digital pelo CLIENTE; e (b) pela não realização de transferências, transações ou serviços, sem 
limitação, nas seguintes hipóteses: (i) quando não houver saldo na Conta Digital para efetuar a 
transferência solicitada; (ii) rejeição de recebimento, por parte de outros bancos ou destinatários; (iii) 
erro por parte dos outros bancos; (iv) erro por parte do CLIENTE nas informações fornecidas ao INTER; 
e (v) quando os meios eletrônicos não estiverem disponíveis por fato não imputável ao INTER, que 
impossibilite a concretização da movimentação pretendida pelo CLIENTE; 
 
(iv) ter plena ciência a respeito da forma de utilização e acesso da Conta Digital, nos termos do 
disposto nestas Condições Gerais; 
 
(v) ter lido e compreendido o conteúdo, termos e condições destas Condições Gerais e que o uso 
de qualquer dos serviços disponibilizados na Conta Digital implica no aceite das condições, cláusulas e 
encargos estabelecidos nos referidos documentos, não podendo, assim, em nenhuma hipótese, alegar 
desconhecer as suas condições; 

 
(vi) todas as movimentações, instruções e pagamentos a serem realizadas no âmbito das 
Condições Gerais serão devidamente autorizados e/ou efetuados pelo Usuário Master e/ou pelas 
Pessoas Autorizadas, as quais possuem poderes para representar o CLIENTE em referidas 
movimentações, instruções e pagamentos, conforme documentação societária em vigor do CLIENTE, 
não sendo o INTER responsável por qualquer ordem assim recebida; 
 
(vii) reconhece, de forma irrevogável e irretratável, como prova do saldo da Conta Digital os 
extratos demonstrativos, avisos de lançamento ou outro documento hábil que o substitua, que venha 
a ser expedido pelo INTER em consequência de créditos e débitos na Conta Digital; 
 
(viii) que, em havendo qualquer mudança de propósito e natureza de relação de negócios, 
comunicará imediatamente e formalmente o INTER; 
 
(ix) que as pessoas, em seu quadro de sócios, acionistas e beneficiários finais, que se enquadram 
no conceito de Pessoas Politicamente Expostas, se houver, estão devidamente indicadas nas 
informações prestadas no processo de abertura da Conta Digital; 
 
(x) que as pessoas, em seu quadro de sócios, acionistas e beneficiários finais, que se enquadram 
no conceito de US Person, se houver, estão devidamente indicadas nas informações prestadas no 
processo de abertura da Conta Digital; 
 
(xi) estar ciente que deve notificar imediatamente o INTER, por escrito, caso haja alguma 
alteração nas condições de US Person e/ou de Pessoas Politicamente Expostas declaradas no processo 
de abertura de Conta Digital; 
 
(xii) que qualquer movimentação financeira está atrelada ao propósito e à natureza de relação de 
negócios declarados no processo de abertura de Conta Digital e relacionadas com a(s) atividade(s) 
profissional(is) e/ou comercial(is) e/ou patrimônio indicada no processo de abertura de Conta Digital; 
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(xiii) que os documentos que amparam, sustentam e acompanham a abertura da Conta Digital são 
cópias fiéis dos originais. Responsabilizando-se pela exatidão dos dados e informações prestadas, e 
que, havendo mudanças, em especial referentes à representação legal, compromete-se a comunicar 
formalmente ao INTER, mantendo o seu cadastro sempre atualizado; e 
 
(xiv) que reconhece e concorda que a não informação de imediato ao INTER a respeito da mudança 
na condição de “US Person” e/ou de Pessoas Politicamente Expostas declaradas no processo de 
abertura de Conta Digital ou a falsa informação dos respectivos status dará o direito ao INTER de 
rescindir imediatamente, com justa causa, todo o relacionamento. 
 
7.2.1. Consideram-se “Pessoas Politicamente Expostas”, os agentes públicos que desempenhem ou 
tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil, ou em países, territórios e dependências 
estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, 
familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Sem prejuízo de tal definição, são 
consideradas, no Brasil, Pessoas Politicamente Expostas: (i) os detentores de mandatos eletivos dos 
Poderes Executivo e Legislativo da União; (ii) os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União (a) 
de Ministro de Estado ou equiparado; (b) de natureza especial ou equivalente; (c) de Presidente, Vice-
Presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista; ou (d) do grupo direção e assessoramento superiores - DAS, nível 6, e 
equivalentes; (iii) os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos 
tribunais superiores; (iv) os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral 
da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-
Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal; (v) os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; (vi) os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital 
e os Presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estados, de Municípios e do Distrito Federal; 
e (vii) os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados. 
 
7.2.2. Consideram-se "US Persons", as pessoas físicas (a) nascidas nos Estados Unidos da América, 
(b) qualificadas como cidadãos dos Estados Unidos da América, ou (c) residentes permanentes nos 
Estados Unidos da América (ex: com green card). 
 

7.3. O CLIENTE compromete-se a, previamente, prover todas as informações, instruções e 
documentações, conforme o caso, que se façam necessárias para realização dos serviços contratados, inclusive, 
quando for o caso, disponibilizando recursos suficientes na Conta Digital. 
 
7.4. O CLIENTE concorda que outros serviços poderão ser incorporados à Conta Digital, os quais passarão 
a fazer parte da presente Condições Gerais. 

 
8. DO FURTO, PERDA OU ROUBO  
 
8.1. Em caso de furto, perda ou roubo de dispositivo habilitado para acesso à Conta Digital, o CLIENTE, 
obriga-se a comunicar o INTER imediatamente após a ocorrência por meio dos telefones de atendimento 
disponibilizados ao CLIENTE, especificamente no 3003-4070 / 0800 940 9999 / 0800 940 0007 / 0800 979 7099. 
O CLIENTE responderá, para todos os fins de direito, pelas movimentações e transações realizadas em sua na 
Conta Digital até o exato momento da comunicação ao INTER. 
 
8.2.  A comunicação de furto, perda ou roubo de dispositivo habilitado para acesso à Conta Digital deverá 
ser efetuada da forma descrita no item 8.1 acima e o INTER informará ao CLIENTE o protocolo de atendimento 
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do bloqueio de acesso à Conta Digital. Qualquer comunicação só será considerada efetivamente realizada, 
mediante o fornecimento, pelo INTER, do protocolo de atendimento ao CLIENTE. 
 
8.3. No caso de ocorrência de fraude ou indícios de fraude na utilização do dispositivo, fica o INTER 
autorizado a agir diligentemente no sentido de apurar o ocorrido, bem como, a seu critério, efetuar registro de 
ocorrência policial junto aos órgãos competentes. 

 
9.  INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 
9.1. O CLIENTE deverá observar os limites mínimos e máximos estabelecidos pelo INTER para realização ou 
solicitação de aplicação e resgate em investimentos, estando ciente de que as regras específicas e as 
características de cada investimento administrado pelo INTER estão disponíveis no site do INTER 
(www.bancointer.com.br). 
 
9.2. As aplicações e resgates de investimentos na Conta Digital, respeitados seus eventuais períodos de 
carência, poderão ser realizados mediante solicitação ou de forma automática com autorização prévia do 
CLIENTE. 

 
10. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 
 
10.1. O INTER poderá investir os recursos depositados disponíveis na conta do CLIENTE. Ao aceitar o 
presente Termo, o CLIENTE autoriza o INTER a investir automaticamente os recursos depositados e disponíveis 
em sua Conta Digital (“Aplicação Automática”). Os investimentos serão efetuados exclusivamente em 
Certificados de Depósito Bancário de emissão do INTER (“CDB”) do tipo escritural com remuneração calculada 
e equivalente ao percentual da taxa media dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra- grupo base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, calculada e divulgada pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo 
diário em sua página na Internet (www.b3.com.br) (“CDI”), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos e 
possibilidade de resgate a qualquer momento, desde a data da Aplicação Automática até a data de vencimento. 
 
10.2. Pela Aplicação Automática, o CLIENTE será remunerado pelos recursos efetivamente aplicados com 
rendimentos que acompanham a taxa CDI (“Rendimentos”), conforme as faixas de rentabilidade progressiva em 
função do tempo e os limites máximos e mínimos de aplicação disponibilizados no site 
https://ajuda.inter.co/outros/o-que-e-o-programa-conta-com-pontos. 
 

10.2.1. As faixas de rentabilidade são estabelecidas em face dos custos operacionais envolvidos e das 
características da aplicação financeira, que, desde o seu primeiro dia, poderá ́ ser resgatada com 
observância da legislação tributária aplicável em relação aos Rendimentos acumulados até a data do 
resgate. 
 
10.2.2. As faixas de rentabilidade, bem como os limites máximos e mínimos de aplicação, podem ser 
modificadas a qualquer momento por ato unilateral do INTER, de modo que é responsabilidade do 
CLIENTE verificar a rentabilidade e os limites vigentes. 

 
10.3. O CLIENTE poderá resgatar antecipadamente a Aplicação Automática a qualquer momento, e se 
declara ciente de que a remuneração efetiva do CDB dependerá do prazo total de aplicação dos recursos. 
 
10.4. Na medida em que o CLIENTE necessitar dos recursos da Aplicação Automática para efetuar 
transações e/ou operações, incluindo pagamentos, investimentos, Pix e transferências, o INTER resgatará, de 
forma automática, as aplicações mais antigas a fim de possibilitar a realização da transação e/ou operação. 
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10.4.1. Nas hipóteses de resgate em que o saldo remanescente de aplicação seja inferior ao limite 
mínimo de aplicação, o CLIENTE autoriza o resgate automático da totalidade do saldo restante. 

 
10.5. No extrato da Conta Digital, o saldo da Aplicação Automática será apresentado de forma conjunta com 
o saldo da própria Conta Digital, sendo que o saldo total sempre refletirá o somatório dos dois. 
 
10.6. A qualquer momento, o INTER, a seu exclusivo critério e sem qualquer ônus, poderá suspender ou 
cancelar o produto Aplicação Automática, resgatando automaticamente toda a Aplicação Automática do 
CLIENTE. Nesse caso, o CLIENTE será notificado da suspensão ou cancelamento após o resgate da Aplicação 
Automática. 
 
10.7. O CLIENTE poderá solicitar o cancelamento da Aplicação Automática, mediante aviso prévio de, no 
mínimo, 2 (dois) dias úteis e sem ônus, por meio da Central de Atendimento do INTER. 

 
10.8. Adicionalmente, o CLIENTE também autoriza que todos os Rendimentos auferidos no produto 
Aplicação Automática sejam utilizados para aquisição de pontos no âmbito do Programa de Recompensas do 
Inter. A conversão dos Rendimentos em pontos do Programa de Recompensas do Inter ocorrerá em até 90 
(noventa) dias ao mês subsequente em que os Rendimentos forem auferidos, conforme regras e parâmetros 
estabelecidos no regulamento do Programa de Recompensas do Inter. 

 
11. ULTILIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE SALDO BLOQUEADO 
 
11.1. Não serão considerados fundos disponíveis pelo INTER os depósitos em cheques antes de sua efetiva 
compensação e/ou quaisquer outros valores pendentes de pagamento ou de transferências a crédito da Conta 
Digital do CLIENTE. 
 
11.2. Na hipótese de saque e/ou débito pelo CLIENTE de valores, antes de seu efetivo recebimento pelo 
INTER, fica a critério deste estornar, devolver ou acatar referido saque e/ou débito. 
 
11.3. O INTER, por mera liberalidade, e de acordo com seus critérios de avaliação de riscos e de aceitação 
de negócios, poderá acolher retiradas ou débitos da Conta Digital de valores compensados e ainda não 
liberados. Nesta hipótese poderá ser cobrada taxa de adiantamento a depositante, cujo valor está contido na 
tabela de tarifas de serviços e produtos bancários disponível no site do INTER (www.bancointer.com.br) 

 
12.  CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 
12.1. O CLIENTE, observadas as condições específicas de cada modalidade de operação de crédito conforme 
estabelecido em instrumento próprio, poderá contratar operações de crédito com o INTER, que serão regidas 
pelas disposições deste instrumento. 
 
12.2. O CLIENTE está ciente de que se ocorrer qualquer restrição ao seu crédito que coloque em risco as 
garantias ou os direitos creditórios do INTER relacionados às operações de crédito contratadas conforme 
disposições aqui indicadas, o INTER poderá cancelar os limites de crédito aberto nos termos deste instrumento. 
 
12.3. O CLIENTE pagará os valores desembolsados e os encargos (tarifas e tributos) decorrentes das 
operações de crédito, apurados conforme previsto neste instrumento, mediante débito que o INTER fará na sua 
Conta Digital, na qual deverá haver saldo disponível suficiente, para o que fica, desde já, o INTER expressamente 
autorizado. 
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12.4. O INTER poderá repassar o valor de tributos e encargos que venham a ser criados ou aumentados, 
exigíveis em razão das operações de crédito contratadas nos termos deste instrumento ao CLIENTE, mediante 
informação prévia ao mesmo. 
 
12.5. As pessoas nomeadas e designadas “Devedores Solidários”, declaram-se solidariamente responsáveis 
por todas as obrigações assumidas pelo CLIENTE nas operações de crédito contratadas, nos termos do art. 264 
e seguintes do Código Civil e conforme previsto neste instrumento, concordando com todos os termos deste 
instrumento. 
 
12.6. Os Devedores Solidários autorizam o INTER a:  

 
i. Comunicar o descumprimento de qualquer obrigação sua ou atraso à Serasa, ao SPC, bem 
como a qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso no pagamento e descumprimento de 
obrigação contratual; 
 
ii. Fornecer ao BACEN, para integrar o Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN (“SCR”), 
informações sobre o montante de suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as 
operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das 
garantias por eles prestadas; 
 
iii. Acessar, quando e se assim for necessário, (a) o SCR, ou sistemas que venham a substituí-lo, 
com a finalidade de apurar os débitos e responsabilidades que, eventualmente, forem lançados em 
nome da empresa pelas demais instituições; (b) o Sistema de Comércio Exterior (Siscomex), inclusive 
o módulo de Exportação Web (NOVOEX); e (c) as informações sobre operações realizadas pelos 
Devedores Solidários no mercado de câmbio, disponibilizadas pelo BACEN, Receita Federal do Brasil 
e/ou órgão governamental, através da opção CAM57 do SISBACEN, ou outra fonte de informações 
disponibilizadas pelo BACEN, com a finalidade de acompanhar as operações de câmbio dos Devedores 
Solidários. A autorização vigorará enquanto perdurar o relacionamento com o INTER. 

 
12.7. O CLIENTE, bem como os seus sócios, acionistas, administradores, diretores e/ou representantes 
legais manifestam consentimento, de forma irrevogável e irretratável, para fins de validação dos seus dados 
cadastrais; incluindo os dados de outras empresas mantenham vínculos de qualquer espécie, seja na qualidade 
de sócio, acionista, diretor, administrador, procurador ou afins. 
 
12.8. Se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente das operações de 
crédito celebradas nos termos deste instrumento, sem prejuízo do direito do INTER de considerar 
antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes de tais operações de crédito, o CLIENTE pagará a taxa de 
juros remuneratórios indicada em cada contratação formalizada em instrumento próprio, conforme o caso, 
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, todos calculados de forma “pro rata” desde a data de vencimento 
da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2%. 
 
12.9. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, a parte inadimplente pagará à parte credora despesas 
de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios. 
 
12.10. O INTER poderá compensar quaisquer créditos que tenha em face do CLIENTE ou dos Devedores 
Solidários com créditos que o CLIENTE ou dos Devedores Solidários tenham perante o INTER, conforme previsão 
do artigo 368 do Código Civil. 
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12.11. O INTER poderá considerar antecipadamente vencidas as operações de crédito celebradas nos termos 
deste instrumento, tornando-se exigível o pagamento integral da dívida delas decorrente, bem como 
encerrados os limites de crédito previstos em cada contratação: 

 
(i) Inadimplemento, de qualquer obrigação deste instrumento ou de qualquer instrumento 
celebrado pelo CLIENTE com o INTER ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pelo INTER; 
 
(ii) Se o CLIENTE tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação judicial ou 
extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja responsável; 

 
(iii) Morte, insolvência, interdição de qualquer Devedor Solidário, ou ocorrência de qualquer dos 
eventos descritos no item “ii”, em relação a qualquer Devedor Solidário, sem que apresente 
substituto, aceito pelo INTER, no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do evento; 

 
12.12. Pelo processamento das operações de crédito contratadas nos termos deste instrumento e suas 
eventuais renovações, o CLIENTE pagará ao INTER a tarifa em vigor constante na Tabela de Tarifas 
disponibilizada através do website oficial do INTER, respectivamente na data da contratação e nas datas de 
renovação. 
 
13. SALDO EXIGIDO PARA MANUTENÇÃO DA CONTA  
 
13.1. O INTER, a seu exclusivo critério, poderá ou não exigir saldo para manutenção da Conta Digital, que 
constará na tabela de tarifas de serviços e produtos bancários disponível no site do INTER 
(www.bancointer.com.br). 
 
13.2. O INTER fica autorizado a encerrar, mediante aviso prévio ao CLIENTE, a Conta Digital que não 
apresente o saldo eventualmente exigido para sua manutenção. 

 
14. ADIANTAMENTO AO CLIENTE 
 
14.1. O INTER poderá oferecer crédito emergencial para acatar saque e/ou débito que vier(em) a exceder o 
saldo disponível na Conta Digital, hipótese na qual o INTER concederá ao CLIENTE adiantamento ao depositante 
no valor do saldo descoberto, serviço que consiste no levantamento de informações e avaliação de viabilidade 
e de riscos para a concessão de crédito, em caráter emergencial, para o CLIENTE, pelo INTER (“Adiantamento 
ao Depositante”). 
 
14.2. A contratação de aludido Adiantamento ao Depositante, que poderá ser ofertado, ou não, pelo INTER, 
não constituirá direito em favor do CLIENTE, estando o mesmo, caso não recomponha o valor adiantado no 
mesmo dia, sujeito ao pagamento: (i) de tarifa constante da tabela de tarifas de serviços e produtos bancários, 
disponível no site do INTER (www.bancointer.com.br); (ii) dos tributos incidentes sobre o saldo devedor; (iii) e 
dos seguintes encargos, que serão devidos desde a data do saque e/ou débito que originou o saldo devedor até 
a data do efetivo pagamento: (a) juros remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a 
taxa de juros vigente na data do pagamento em questão; (b) juros moratórios limitados a 1% (um inteiro por 
cento) ao mês; e (c) multa de 2% (dois inteiros por cento) ao mês. 
 
14.3. Para que o CLIENTE possa utilizar o serviço de Adiantamento ao Depositante, ele deverá solicitar a sua 
contratação por qualquer dos meios disponibilizados pelo INTER para este fim, e pode, a qualquer momento, 
solicitar seu cancelamento. 
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14.4. Caso o CLIENTE formalize sua recusa, ou cancele o serviço de Adiantamento a Depositante, o INTER 
poderá ofertá-lo novamente, no momento em que forem solicitadas transações que excedam o saldo disponível 
em sua Conta Digital, ficando a critério do CLIENTE aceitar ou não o serviço de Adiantamento ao Depositante 
em aludida ocasião. 
 
14.5. Correrão por conta exclusiva do CLIENTE todas as despesas incorridas com a contratação de serviços 
profissionais de advogados ou empresas de cobrança para reaver os seus créditos, assegurado igual direito ao 
CLIENTE, caso este tenha que cobrar qualquer quantia que lhe for devida pelo INTER. 

 
15. FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES 
 
15.1. Talonário de cheques não estará disponível ao CLIENTE com relação à Conta Digital. 
 
16. Cartão Inter 
 
16.1. Ao solicitar a abertura da Conta Digital, o CLIENTE autoriza e manifesta sua expressa vontade na 
emissão do Cartão Inter com a funcionalidade “débito” vinculado à Conta Digital. A funcionalidade “débito” 
permite a realização de compras e saques, de acordo com os valores disponíveis na Conta Digital. 
 

16.1.1. Para fins das presentes Condições Gerais, considera-se “Cartão Inter”, o cartão emitido pelo 
INTER, que poderá apresentar modalidades de débito e/ou crédito com utilização nacional e/ou 
Internacional, podendo ser utilizado como meio de pagamento de bens e/ou serviços, saques em 
espécie, contratação de operações de crédito ou outras operações permitidas pelo INTER, nos termos 
da legislação vigente e das presentes Condições Gerais. 

 
16.2. O CLIENTE pode, a qualquer momento, solicitar a habilitação da função “crédito” do seu Cartão Inter. 
Nesta função, o CLIENTE pode realizar compras dentro do limite de crédito concedido pelo INTER. 

 
17. TARIFAS, TAXAS E DESPESAS 
 
17.1. O CLIENTE expressamente autoriza o INTER, em caráter irrevogável e irretratável, durante a vigência 
destas Condições Gerais, a cobrar ou debitar da Conta Digital ou de qualquer outra conta corrente mantida 
junto ao INTER o valor de todas as tarifas, taxas, pacotes de serviços, despesas, tributos ou outros encargos 
atuais ou que venham a ser previstas ou estabelecidas pelo INTER, de acordo com as normas do BACEN, e 
constantes na tabela de tarifas de serviços e produtos bancários vigentes disponíveis no site 
www.bancointer.com.br.  
 
18. ENCERRAMENTO DA CONTA 
 
18.1. O INTER ou o CLIENTE poderão, a qualquer tempo, encerrar a Conta Digital, mediante comunicação 
prévia, por escrito, sem necessidade de indicação de motivos, sendo assegurado ao CLIENTE o envio da 
comunicação de encerramento da Conta Digital por meio eletrônico. 
 
18.2. O INTER encerrará a Conta Digital nas hipóteses em que verificar irregularidade nas informações 
prestadas pelo CLIENTE, julgadas, a critério do INTER, de natureza grave, bem como nas demais hipóteses 
previstas na regulamentação aplicável, comunicando, por escrito, o fato ao BACEN, ficando os recursos da Conta 
Digital, se houver, à disposição do CLIENTE. 
 
18.3. Eventual saldo credor em Conta Digital será disponibilizado pelo INTER ao CLIENTE, mediante 
transferência para outra conta indicada pelo CLIENTE por escrito, em até 1 (um) dia após o encerramento da 
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Conta Digital. Em caso de saldo devedor, o INTER comunicará o CLIENTE sobre o respectivo valor devido, que 
deverá creditar tal valor na Conta Digital para então proceder-se ao encerramento. Neste caso o CLIENTE 
permanecerá obrigado pelo pagamento dos valores devidos ao INTER, podendo este utilizar-se de todos os 
meios legais para sua cobrança. 
 
18.4. O CLIENTE obriga-se a manter fundos suficientes para o pagamento de todos os compromissos 
assumidos com o INTER até a data do encerramento da Conta Digital ou decorrentes de disposições legais. 
 
18.5. O INTER expedirá aviso ao CLIENTE por e-mail informando sobre a data do efetivo encerramento da 
Conta Digital. 

 
19. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA, RESGATE E COMPENSAÇÃO 
 
19.1. O CLIENTE autoriza o INTER, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da Conta Digital, todas as 
obrigações pecuniárias, principal e acessórias, decorrentes deste instrumento e/ou dos produtos celebrados em 
seu amparo, inclusive de qualquer outro contrato celebrado com o INTER, acrescidas dos encargos moratórios 
aqui pactuados, obrigando-se o CLIENTE a manter na Conta Digital fundos disponíveis e suficientes para acatar 
tais débito. 
 
19.2. No caso de insuficiência de fundos, o CLIENTE expressamente autoriza o INTER, em caráter irrevogável 
e irretratável, a proceder ao resgate de quaisquer de suas aplicações financeiras, até o limite necessário para a 
quitação do valor devido. 

 
19.3. Caso o CLIENTE esteja inadimplente quanto ao pagamento da fatura de seu Cartão Inter, o INTER fica, 
desde já, autorizado a utilizar os saldos disponíveis em Conta Digital ou em qualquer aplicação financeira do 
CLIENTE, para liquidar ou amortizar o saldo devedor do Cartão Inter, sem prejuízo da incidência de demais 
encargos. 

 
19.4. Sem prejuízo do disposto no item acima, o CLIENTE, desde já, autoriza o INTER a promover a 
compensação dos créditos decorrentes dos instrumentos aqui citados com quaisquer outros créditos que o 
INTER venha a ter com o CLIENTE. 
 
20. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 
20.1. O INTER tratará os dados pessoais (conforme definido na Lei Geral de Proteção de Dados) recebidos 
neste ato e/ou coletados em razão dessas Condições Gerais somente para executar as obrigações contratuais 
aqui descritas, respeitando os limites e em razão das finalidades dispostas nessas Condições Gerais e para 
atender obrigações legais e/ou regulatórias conforme a Lei Federal 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados). 
O INTER declara (i) adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de tratamentos 
acidentais ou ilícitos; (ii) exercer os melhores esforços para manter os dados pessoais atualizados; (iii) 
compartilhar os dados pessoais com terceiros apenas quando necessário à execução dessas Condições Gerais; 
e (iv) garantir aos dados pessoais, que sejam eventualmente transferidos internacionalmente, um nível de 
proteção compatível com ao da LGPD.  
 
20.2. Os dados pessoais serão coletados, tratados e compartilhados pelo INTER nos termos de sua Política 
de Privacidade disponível para consulta, a qualquer tempo, por meio do 
site https://www.bancointer.com.br/politica-de-privacidade/. Ainda, o INTER esclarecerá dúvidas relacionadas 
à privacidade pelo telefone 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 940 0007 (para demais 
localidades) ou pelo e-mail privacidade@bancointer.com.br. 
 



 
 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS 
DE CONTA DIGITAL PJ E MEI 

 

Código 
CC009 

Versão 
10.0 

Atualizado  
03/05/2023 

Central de Atendimento  3003-4070 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
SAC 0800 940 9999    www.bancointer.com.br 

Ouvidoria 0800 940 7772       Deficiente Fala e Audição 0800 979 7099 

Divulgação 
Pública 17 de 19 

 

20.3. O CLIENTE reconhece que os tratamentos realizados no âmbito destas Condições Gerais restringem 
aos dados colhidos em razão deste instrumento e é independente ao tratamento realizado em razão de eventual 
outra relação comercial, contratual ou pessoal existente entre o INTER e CLIENTE e de nenhuma forma limita, 
restringe, anula ou impede esse último tratamento. 
 
20.4. O CLIENTE declara e garante que deseja receber publicidades, publicações e campanhas de marketing 
do INTER, reconhecendo que, a qualquer momento, poderá alterar suas preferências de marketing por meio da 
Central de Privacidade Inter ou pelos Canais de atendimento 

 
21. CONFIDENCIALIDADE 
 
21.1. O INTER tratará quaisquer informações relacionadas ao CLIENTE como confidenciais, respeitando e 
cumprindo a legislação vigente. Não obstante, o CLIENTE consente com o compartilhamento pelo INTER, nos 
termos de seu “Termos de Uso e Política de Privacidade” de tais informações com suas subsidiárias, escritórios 
de representação, coligadas, agentes e terceiros, quando (i) necessário às atividades comerciais do INTER, (ii) 
imprescindível para a prestação do serviço, ao combate e prevenção à fraude, (iii) e/ou necessário para melhorar 
a experiência do CLIENTE com os produtos e serviços oferecidos. O INTER exigirá que os terceiros tratem as 
informações com extrema confidencialidade e cumpra a legislação vigente, em especial a regulação de sigilo 
bancário. 
 
21.2. Fica ressaltado que o INTER (incluindo quaisquer subsidiárias, escritórios de representação, coligadas, 
agentes ou terceiros) poderá transferir ou divulgar quaisquer informações relacionadas ao CLIENTE caso exigido 
por lei ou decisão judicial, ou solicitado por agência regulatória ou qualquer outra autoridade ou processo legal 
(inclusive procedimentos administrativos e requisições do BACEN ou da Receita Federal do Brasil). 

 
21.3. O CLIENTE, desde, já concorda que não constituirá quebra de sigilo bancário a adoção de providências 
destinadas à cobrança de eventuais valores devidos pelo CLIENTE ao INTER por meio da contratação de empresa 
ou escritório para esse fim. 

 
21.4. O CLIENTE compreende que, ao acessar e utilizar os produtos e serviços oferecidos pelo INTER, 
concorda e aceita integralmente as disposições do “Termo de Uso e Política de Privacidade” do INTER. 

 
22. VIGÊNCIA 
 
22.1. O acordado entre o CLIENTE e o INTER por meio destas Condições Gerais vigerá por prazo 
indeterminado, podendo tal acordo ser terminado por quaisquer das partes mediante o encerramento da Conta 
Digital, nos termos da Cláusula 18 acima. 
 
23. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
23.1. As partes não poderão ceder ou transferir qualquer de seus direitos e obrigações decorrentes destas 
Condições Gerais sem a anuência prévia e expressa da outra parte. 
 
23.2. O cancelamento, denúncia ou suspensão temporária de qualquer produto ou serviço, tanto por parte 
do CLIENTE quanto pelo INTER, não importará, necessariamente, na rescisão deste instrumento.  
 
23.3. Se, eventualmente, o INTER tiver que recorrer a procedimento administrativo ou judicial para defesa 
de seus direitos ou para recebimento do que lhe for devido, responderá o CLIENTE pelas despesas ocorridas, 
custas judiciais e extrajudiciais e pelos honorários advocatícios. 
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23.4. O CLIENTE autoriza expressamente o INTER a trocar informações cadastrais, de créditos e débitos, 
com sistemas positivos e negativos de crédito, em especial, com entidades que procedam a registros de 
informações e restrições de crédito. 
 
23.5. O CLIENTE autoriza, ainda, o INTER, ao seguinte: (a) consultar todos os seus dados e informações, 
constantes do SCR, assim como as consultas PCAM 415 e PCAM 57 do SISBACEN, todas gerenciadas pelo BACEN 
e dos sistemas que venham a complementá-lo e/ou a substituí-lo, a qualquer tempo, inclusive quando, da 
elaboração e/ou atualização de seu cadastro, análise de limite ou contratação de quaisquer serviços e/ou 
operações; (b) consultar o Sistema de Comércio Exterior (Siscomex), inclusive o módulo de Exportação Web 
(NOVOEX); e (c) fornecer ao BACEN informações sobre as dívidas, coobrigações, garantias de responsabilidade 
do CLIENTE, em especial aquelas constantes decorrentes deste Contrato, para inserção no SCR. 
 
23.6. Não havendo esta comunicação, serão considerados como recebidos, para todos os efeitos, os avisos 
enviados para os meios de comunicação com o CLIENTE constantes nos registros do INTER. 

 
23.7. Os mandatos outorgados por instrumento público ou particular para a prática de atos relacionados à 
abertura e movimentação da Conta Digital, registrados no INTER, serão considerados válidos e eficazes, para 
todos os efeitos de direito, exceto nas seguintes hipóteses: (a) tratando-se de mandato por prazo 
indeterminado, a partir de recebimento de comunicação escrita informando a revogação ou cancelamento; e 
(b) com relação aos mandatos por prazo determinado, a partir do decurso do prazo estabelecido ou do 
recebimento de comunicação escrita informando a revogação ou cancelamento do mandato, o que ocorrer 
antes. 

 
23.8. O INTER fica ainda autorizado pelo CLIENTE, em caráter irrevogável e irretratável, a contratar com 
terceiros, serviços de processamento de dados e/ou de documentos relacionados à Conta Digital, operações ou 
aplicações de sua titularidade, podendo ainda contratar com terceiros a eventual cobrança de dívida decorrente 
dessas operações, judicialmente ou não, ocasião na qual o disposto na Cláusula 18.3 se aplicará. 

 
23.9. A tolerância de qualquer das partes no tocante a qualquer obrigação prevista nestas Condições Gerais 
não implicará renúncia, perdão, novação ou alteração dos termos então estabelecidos, que poderão ser exigidos 
e cobrados a qualquer tempo ou em qualquer hipótese. 

 
23.10. O CLIENTE fica ciente de que o INTER poderá promover modificações nestas Condições Gerais, a 
qualquer tempo. Em sendo o caso, o INTER poderá notificar o CLIENTE, por meio de notificação eletrônica, ou 
através de outro meio que possibilite o atingimento de tal fim, noticiando a existência da modificação e 
colocando-a ao dispor do CLIENTE, cabendo ao próprio examiná-la e se inteirar das novas condições que 
eventualmente sejam dispostas. O silêncio do CLIENTE com relação às modificações será entendido como aceite 
das novas condições. 

 
23.11. Caso o CLIENTE não esteja de acordo com as modificações realizadas nas Condições Gerais, deverá 
solicitar o encerramento do relacionamento com o INTER através dos Meios Digitais ou da Central de 
Atendimento Inter. 

 
23.12. Se o CLIENTE não se manifestar contrariamente no prazo de até 30 (trinta) dias, após a disponibilização 
da modificação, entender-se-á que o CLIENTE anuiu com as modificações, passando a relação junto ao INTER 
ser regida pelas Condições Gerais com as respectivas modificações. 

 
23.13. O CLIENTE e o Usuário Master declaram ter recebido, lido e compreendido todos os termos e 
condições das presentes Condições Gerais. 
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23.14. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, podendo o INTER optar pelo foro de domicílio 
do CLIENTE. 

 
Belo Horizonte, 03 de maio de 2023. 

 
BANCO INTER S.A. 


