
A parceria que simplifica 
sua vida e ajuda o seu 
negócio a crescer.





Conta digital gratuita 
com tudo o que a sua 
empresa precisa

Empreender é um grande desafio, 
mas não precisa ser complicado. 

Com o Inter Empresas, você tem 
uma plataforma de serviços que 
simplifica a sua vida, com soluções 
pensadas para cada necessidade 
do seu negócio.





PIX do Inter
Transações instantâneas, gratuitas e ilimitadas. 
Tudo direto no app quando você precisar.

Maquininha de cartão com taxas exclusivas
Débito a partir de 0,80% por transação, crédito a 
partir de 1,60%, também por transação, e antecipação 
a partir de 0,70% a.m.

Antecipação digital de recebíveis de cartão
Você pode solicitar antecipação de seus recebíveis 
de cartão diretamente pelo app ou internet banking 
por  apenas 0,70%. Consulte condições.

Resolva tudo pelo App ou Internet Banking
Gestão de operadores, folha de pagamento, 
depósito em cheque por imagem, investimentos, 
acesso Multicontas e muito mais. 

Você no controle do seu negócio
Abrindo sua conta digital, você está sempre a 
 um clique da gestão da sua empresa. Assim,  
é mais fácil manter o controle das suas finanças,  
a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.



Conta Digital PJ
Sem burocracia, sem taxas, e com 
soluções que trabalham pra você

. Facilidade na abertura da conta

. Conta digital gratuita

. 100 TEDs gratuitas por mês

. 100 boletos de depósito e cobrança por mês  

. Investimentos, câmbio e linhas de crédito

. Acesso via app e Internet Banking

. Cartão de débito

. Cartão de crédito sob análise

. Maquininha de cartão Granito com taxas 
exclusivas para recebimento de vendas no 
crédito e débito







Conta Digital MEI
Para microempreendedores  
com grandes sonhos

. Facilidade na abertura da conta

. 100 TEDs gratuitas por mês

. Maquininha de cartão Granito com taxas 
exclusivas para recebimento de vendas no 
crédito e débito

. Depósitos de cheque por imagem

. Depósito de dinheiro via boleto

. 100 boletos gratuitos por mês (depósito)

. Pagamento de boletos

. Cartão de crédito sob análise

. Experiência integrada ao App Inter  
  Pessoa Física





Tudo o que você precisa 
para gestão da sua 
empresa, de graça e em 
um só lugar. 

Acompanhe de onde 
estiver: no escritório ou 
na palma da mão.
 
É só abrir sua conta digital 
do Inter Empresas!



bancointer.com.br
Baixe o app e abra sua conta


