PRÉVIA OPERACIONAL 1T19
Belo Horizonte, 11 de abril de 2019 – Banco Inter S.A. (B3: BIDI4), único banco digital, completo e gratuito, com produtos e serviços
financeiros para pessoas físicas e jurídicas, anuncia hoje a prévia dos resultados operacionais do 1º trimestre de 2019. As informações
divulgadas abaixo são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão.

Ultrapassamos 2 milhões de correntistas na data de divulgação desta Prévia Operacional

PRINCIPAIS DESTAQUES | 1T19
CRESCIMENTO

• O volume transacionado em cartões atingiu R$ 1,3 bilhão no

• Atingimos 1,9 milhão de correntistas no 1T19, número 3,6

1T19, 3,9 vezes maior do que no 1T18;

vezes maior que o do 1T18;

• Incrementamos nosso Marketplace com o lançamento do

• Batemos o recorde de abertura de contas no trimestre com

Rotativo Digital e uma seleção de Gift Cards;

489 mil novas contas;

• Atingimos 55,8 milhões de acessos no App no 1T19, e cerca

• Abrimos em média 8,5 mil contas por dia útil em março;

de 1 milhão de acessos por dia útil no mês de março;
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• Totalizamos 41,8 mil solicitações de portabilidade de
salário no 1º trimestre de 2019;

• Alcançamos o NPS de 71 pontos em março.
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• A originação de crédito atingiu R$ 761 milhões, crescimento
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BANCO INTER – ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO

de 46% quando comparado ao 1T18;
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• Crédito Consignado atingiu R$ 152 milhões, crescimento de
49% frente ao 1T18, com produção 100% digital;

• Tivemos mais de 2 milhões de downloads do nosso App no
1T19, crescimento anual de 279%.

• Crédito Empresas cresceu 43,6% na comparação anual,
com produção de R$ 361 milhões no 1T19;

• Crédito Imobiliário atingiu produção de R$247 milhões,

ENGAJAMENTO E MONETIZAÇÃO

com crescimento de 48,1% frente ao 1T18.

• A Plataforma Aberta Inter (PAI) atingiu 176 mil clientes
Originação de Crédito

ativos no 1T19, e 574 mil transações em março;

R$ milhões

+46,1%

Número de Investidores - PAI
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• Ultrapassamos 10,7 mil clientes ativos no Home Broker,
com mais de 664 mil acessos na plataforma em março;

ri.bancointer.com.br
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