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Estes Termos e Condições de Uso Super App Inter (“Termo de Uso”) destinam-se a regular a relação 
entre você, pessoa física ou jurídica, (“Usuário”) e o Grupo Inter (conforme definido abaixo), no 
que se refere a utilização do Super App Inter. 
 
O “Grupo Inter” é formado pelas seguintes empresas: (i) Banco Inter S.A.; (ii) Inter Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (iii) Inter Marketplace Intermediação de Negócios e 
Serviços Ltda.; (iv) Inter Digital Corretora E Consultoria de Seguros Ltda.; e (v) Inter Asset Gestão 
de Recursos Ltda. 

 
1. SUPER APP INTER 
 
1.1. Através do aplicativo móvel ou website do Grupo Inter (“Super App”), você terá acesso e 
poderá contratar diversos produtos e serviços, sendo eles: 
 

(i) Bancários, tais como, mas não se limitando, a conta corrente digital, 
transferência eletrônica disponível, saques, Interpag, depósito por boleto ou 
cheque, pagamentos com leitor de código de barras, câmbio, PAI 
Investimentos, portabilidade de salário, cartão de crédito, crédito imobiliário, 
crédito consignado e conta corrente digital MEI; e  
 

(ii) Não bancários, tais como, mas não se limitando, a gift cards, seguros, recarga 
de celular, planos de celular, rotativo digital e marketplace, dentre o qual é 
possível acessar diversas ofertas do Grupo Inter e/ou de parceiros. 

 
Os produtos e serviços bancários e não bancários, quando em conjunto, são denominados 
simplesmente “Produtos e Serviços” no presente Termo de Uso.  
 
1.2. Os Produtos e Serviços exibidos no Super App podem ser fornecidos pelas empresas do 
Grupo Inter ou por empresas parceiras do Grupo Inter (“Empresas Parceiras”). 

 
1.3. AO SOLICITAR A SUA ABERTURA DE CONTA DIGITAL PARA, ASSIM, ACESSAR O SUPER APP, 
VOCÊ ESTÁ CIENTE DOS DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REFERIDA 
PLATAFORMA. Portanto, você reconhece que existem termos e políticas adicionais que se referem 
as especificidades dos Produtos e Serviços disponibilizados no Super App, os quais você deverá ler 
e conhecer antes de utilizar determinado Produto e Serviço. 

 
1.3.1. Nos termos e políticas específicos, será detalhado com qual empresa do Grupo 
Inter você está contratando determinado Produto e Serviço, de forma que o referido 
termo será válido apenas entre você e a empresa do Grupo Inter citada.  

 
1.4. À medida que o Super App e as experiências dos Usuários estão em constante evolução, 
o Grupo Inter poderá, a qualquer momento e a seu critério, adicionar, alterar ou remover 
Produtos e Serviços do Super App, incluindo Produtos e Serviços não gratuitos, sem que seja 
necessária qualquer comunicação e/ou devida qualquer indenização aos Usuários por isso. 



TERMOS E CONDIÇÕES DE USO  
SUPER APP INTER 

Código 
CC047 

Versão 
3ª 

Atualizado 
02/10/2020 

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 2 de 3 

 

 
 
2. PRIVACIDADE 
 
2.1. Você reconhece que para acessar o Super App, precisará solicitar a abertura de sua conta 
corrente digital junto ao Banco Inter e, para isso, deverá fornece-lo algumas informações sobre 
você ou informações que permitem a sua identificação (“Dados Pessoais”). 
 

2.1.1. Com a abertura de sua conta corrente digital você terá acesso imediato e 
automático a todos os Produtos e Serviços do Super App, de forma que o Banco Inter 
tratará os Dados Pessoais fornecidos na abertura de conta para o fornecimento eficaz de 
todos esses referidos Produtos e Serviços, respeitando a legislação vigente e a Política de 
Privacidade do Grupo Inter, bem como o disposto na cláusula 2.4, abaixo. 

 
2.2. Como você terá acesso a diversos Produtos e Serviços pelo Super App, o Banco Inter, 
buscando a melhor experiência do Usuário na plataforma, poderá, quando necessário e 
observado o disposto na cláusula 2.3 deste Termo de Uso, realizar o compartilhamento de seus 
Dados Pessoais entre as empresas do Grupo Inter ou com suas Empresas Parceiras para o 
fornecimento eficaz destes Produtos e Serviços. 
 
2.3. TODOS OS DADOS PESSOAIS FORNECIDOS NO PROCESSO DE ABERTURA DE CONTA 
DIGITAL DO BANCO INTER SERÃO ARMAZENADOS, TRATADOS E COMPARTILHADOS PELO GRUPO 
INTER NOS TERMOS DISPOSTOS EM SUA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

 
2.3.1. ATRAVÉS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE VOCÊ CONSEGUIRÁ VISUALIZAR QUAIS 
OS DADOS PESSOAIS TRATADOS PARA CADA PRODUTO E SERVIÇO. 

 
2.4. O Grupo Inter disponibilizará através de seus Canais de Atendimento, a possibilidade de 
você, a qualquer momento e a seu critério, determinar sua preferência no tratamento e 
utilização, pelo Grupo Inter, de alguns de seus Dados Pessoais coletados nos termos do presente 
instrumento, conseguindo, por exemplo, se opor ao tratamento de alguns Dados Pessoais para 
fins específicos. 
 
2.5. Caso você opte por desabilitar ou limitar o tratamento ou utilização de qualquer Dado 
Pessoal pelo Grupo Inter, está ciente que este poderá cancelar ou deixar de prestar ou fornecer 
alguns Produtos e Serviços ou, ainda, prestá-los ou fornecê-los de maneira incompleta e parcial. 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1. Este Termo de Uso vigerá por prazo indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer 
momento e unilateralmente pelo Grupo Inter. 
 
3.2. O Usuário fica ciente de que o Grupo Inter poderá promover modificações neste Termo 
de Uso a qualquer momento, sendo certo que a nova versão deste documento entrará em vigor 
quando de sua disponibilização no Super App. Caberá ao Usuário examinar e inteirar-se das novas 
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condições que eventualmente sejam propostas ao Termo de Uso. O silêncio do Usuário com 
relação às modificações será entendido como aceite das novas condições. 
 
3.3. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente Termo de Uso, podendo o Inter Marketplace optar pelo foro de domicílio do Usuário. 


