PRÉVIA OPERACIONAL 3T19
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019 – Banco Inter S.A. (BIDI11), único banco digital, completo e gratuito, com produtos e
serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas, anuncia hoje a prévia dos resultados operacionais do 3º trimestre de
2019. As informações divulgadas abaixo são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão.

CRESCIMENTO
• Atingimos a marca de 3,3 milhões de correntistas no

• Totalizamos 62,9 mil solicitações de portabilidade de

3T19, número 3,1 vezes maior que o do 3T18;

salário no 3T19, crescimento anual de 76%;

• Batemos o recorde de abertura de contas no trimestre

• Alcançamos o NPS de 67 pontos no trimestre;

com 732 mil novas contas, 2,4 vezes mais que no 3T18;

• Disponibilizamos, duas novas modalidades de seguros: o

• Abrimos em média mais de 12 mil contas por dia útil em

Plano Odontológico e Seguro Auto Contra Terceiros. Além

setembro.

deles, avançamos com produtos de bancassurance como

ENGAJAMENTO E MONETIZAÇÃO

Crédito Protegido (prestamista no consignado) e Super

• Vimos a aceleração no número de clientes ativos no

convencional).

Habitacional (bundle do Seguro Residencial e Habitacional

trimestre, que atingiu 1,9 milhão de clientes, com
crescimento de 192% frente ao 3T18;
• Observamos continuamente a evolução do Cross-

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO

Selling Index (CSI) na medida em que nossos clientes ficam

• A originação de crédito atingiu o recorde histórico de

mais maduros. No 3T19 o CSI atingiu 2,55 produtos por

R$ 1,2 bilhão, crescimento de 123% e 37% quando

cliente, contra 2,28 no 3T18;

comparado ao 3T18 e ao 2T19, respecivamente;

• Alcançamos 338 mil clientes ativos na Plataforma

• Crédito Consignado, com produção 100% digital, atingiu

Aberta Inter (PAI), já representando 10% da nossa base de

R$ 293 milhões, crescimento de 255% quando comparado

clientes, crescimento anual de 297%;

ao 3T18 e 50% frente ao 2T19;

• Atingimos o volume transacionado de R$ 2,2 bilhões em

• Crédito Imobiliário atingiu produção de R$ 354 milhões,

cartões no 3T19, 2,5 vezes maior do que no 3T18;

com crescimento de 51% e 14% frente ao 3T18 e ao 2T19,

• Ultrapassamos 90,7 milhões de acessos no App no 3T19,

respectivamente;

com cerca de 1,4 milhão de acessos por dia útil no mês de

• Crédito Empresas cresceu 147% na comparação anual e

setembro;

49% na comparação trimestral, com produção de R$ 591
milhões no 3T19.
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