Belo Horizonte, 4 de outubro de 2018 – Banco Inter S.A. (B3: BIDI4), banco digital, com plataforma completa
para pessoas físicas e jurídicas, instituição financeira focada na concessão de crédito sustentável, com atividades
nos segmentos de crédito imobiliário, empresas, consignado e cartão de crédito, anuncia hoje a prévia de seus
resultados operacionais do 3º trimestre de 2018. Ressaltamos que as informações apresentadas são
preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão.
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Em setembro, superamos a marca de

1 milhão de correntistas
✓ Abrimos mais de 6 mil novas contas por dia no mês de setembro;
✓ Ultrapassamos a marca de 85 mil investidores, que reforçam nossa captação e contribuem para a redução
do custo de funding;
✓ No 3º trimestre de 2018 lançamos dois novos serviços em nossa plataforma, o Câmbio Digital e a Poupança,
que contribuem para aumentar o engajamento e a monetização dos clientes;
✓ A Poupança, produto altamente demandado pelos nossos clientes, atingiu 18 mil clientes com saldo
aplicado em apenas 45 dias desde o lançamento;
✓ Desde o lançamento da nova plataforma de portabilidade de salário recebemos 36 mil solicitações digitais,
aproximadamente 8% das portabilidades solicitadas no país desde que a regra entrou em vigor, permitindo a
maior utilização da Conta Digital como a principal conta de nossos clientes;
✓ No ano, tivemos 23 atualizações em nosso App, visando a melhor experiência dos usuários. Dentre essas
atualizações, liberamos um novo processo de abertura da Conta Digital para pessoas físicas.
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Sobre o Banco Inter - Simples e digital como você espera; sólido e seguro como tem que ser. Acreditamos que
a relação das pessoas com seu banco pode ser mais simples, transparente e justa. E estamos fazendo essa
transformação acontecer. Desde 1994, o Banco Inter percorre uma trajetória de inovação e crescimento. Somos
o 1º banco 100% digital do país e o único a oferecer uma conta totalmente isenta de tarifas. Ela é a porta de
entrada dos clientes para uma completa plataforma digital de serviços. A nossa real preocupação em cultivar
relações ganha-ganha tem feito de nós um banco parceiro de verdade, cada vez mais reconhecido por clientes,
colaboradores e pelo mercado.

