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O presente Termos e Condições da Orange Box (“Termos e Condições”) dispõe sobre as regras da 

Promoção Orange Box (conforme definido abaixo) oferecida pelo INTER MARKETPLACE 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 35.502.377/0001-23 

(“Inter Marketplace”) empresa integrante do grupo do BANCO INTER S.A. (“Banco Inter”), consideradas 

em conjunto como “Inter”; que será disponibilizada à Correntistas Ativos (conforme definido abaixo) do 

Banco Inter. 
 

Os interessados em participar da Promoção Orange Box deverão ler, atenta e integralmente, o teor 

deste Termos e Condições e manifestará seu aceite livre, informado e inequívoco no momento em que  

(i) der o “de acordo” nestes Termos e Condições ao acessar as Lives do Inter Shop (conceituada abaixo); 

(ii) participar de qualquer forma da Promoção Orange Box, em especialmente ao acessar as Lives do 

Inter Shop; e/ou (iii) realizar a compra das Orange Box (conforme abaixo definido) por qualquer meio. 

A partir seu aceite, o interessado será considerado “Participante”. 
 

O presente Termo é complementar ao Termo de Uso Marketplace, não limitando, restringindo ou 

anulando nenhuma de suas disposições e/ou quaisquer outros direitos e obrigações estabelecidas. 

 

1. Objetivo 

 

1.1. O presente Termo e Condições tem por objetivo regular a compra avulsa pelo Participante, 

com seu respectivo envio pela Inter Marketplace, de produtos aleatórios por meio de caixas surpresas 

de determinadas categorias (“Promoção Orange Box”). 

 

1.2. A adesão ao Termo, por meio da aceitação do Participante do presente instrumento, 

representa a concordância e assunção de obrigações por parte deste, nos termos das cláusulas deste 

instrumento. 

 

2. Orange Box  

 

2.1. A Promoção Orange Box envolve a aquisição pelo Participante de caixa surpresa durante as 

Lives do InterShop (definidas abaixo), a qual possui produtos aleatórios, determinados a exclusivo 

critério da Inter Marketplace e sem a possibilidade de escolha pelo Participante do item que integrará 

sua caixa, que variam conforme a temática definida (“Orange Box”). 

 

2.1.1.  As temáticas são: (i) viagem; (ii) Amazon; (iii) Mundo Samsung; (iv) Mundo Apple; (v) 

Mundo JBL; e (vi) Inter Store. 

 

2.1.2. As temáticas estabelecidas são indicativos de questões relacionadas aos produtos da 

caixa surpresa, de forma direta ou indireta, conforme critério e definição feito pelo Inter 

Marketplace. 

 
2.2. O Usuário deverá observar e ter ciência de que regras, termos e condições adicionais, previstas 

na descrição do produto, poderão ser aplicáveis a cada Orange Box ofertada e/ou adquirida. Neste 

aspecto tais questões poderão versar, por exemplo, sobre prazo de utilização e/ou forma de resgate do 

produto/servico. 

 

http://www.bancointer.com.br/
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3. Critérios de Elegibilidade 

 

3.1. Observada a exceção da Cláusula 3.2, estão habilitados a participar da Promoção Orange Box 

àqueles consumidores, pessoas físicas, residentes e domiciliados no Brasil, que sejam Correntistas 

Ativos do Banco Inter. 

 

3.1.1. Entende-se por “Correntistas Ativos” do Banco Inter àqueles Participantes que 

tiverem sua conta corrente digital do Banco Inter (“Conta”) devidamente aberta até o dia da 

Live InterShop e que, comprovadamente, movimentem sua Conta. Para fins do presente 

Concurso, entende-se que a Conta é devidamente movimentada quando apresentar: (i) 

transações em cartão de crédito; (ii) realização de transferências bancárias; (iii) depósitos por 

boletos bancários; (iv) saques; (v) débitos automáticos; (vi) pagamentos por Interpag; ou (vii) 

contratação de crédito imobiliário, crédito consignado, investimentos, seguros, etc. 

 

3.2. Fica vedada a participação de todo e qualquer colaborador do Grupo Inter e de familiares até 

o primeiro grau deste na Promoção Orange Box. 

 

4. Regras Gerais da Promoção Orange Box 

 

4.1. Para participar da presente Promoção Orange Box, o Participante deverá (i) dar de acordo 

nestes Termos e Condições ao acessar as Lives do InterShop; e (ii) acessar às transmissões de mídia 

audiovisual de streaming, gravadas e transmitidas em tempo real, aqui denominadas como “Lives do 

InterShop”, nas quais ficará disponível o produto Orange Box para a compra. 

 

4.1.1.  O Participante poderá realizar a compra da Orange Box a partir da liberação de tal 

funcionalidade durante a Live do InterShop e terá até o momento do seu encerramento, ou 

até que se esgotem as Orange Box disponibilizadas pelo Inter para aquela transmissão, para 

finalizar a compra. 

 

4.1.2. A mera inserção da Orange Box no carrinho de compras disponível na Live do 

InterShop não garante ao Participante a compra. Apenas após a efetivação do pagamento, 

com o envio do e-mail de confirmação pelo Inter, é que o Participante terá a garantia de 

compra da Orange Box. 

 

4.2. Na presente promoção serão disponibilizadas inúmeras Orange Box, divididas dentre as 

categorias acima dispostas em cada uma das Lives do InterShop, a critério da Inter Marketplace, que 

poderão ocorrer durante o período que se inicia em 19 de novembro de 2021 e termina em 26 de 

novembro de 2021, ou até que se esgotem as Orange Box disponíveis (“Período de Vigência”). 

 

4.2.1. As Lives do InterShop que terão a Promoção da Orange Box, serão divulgadas por meio 

dos canais digitais do Inter, em especial pelo pelas redes sociais oficiais do Inter, e-mail, blogs 

e na página oficial da campanha: www. bancointer.com.br/orangefriday. 

 

4.2.2. A critério exclusivo do Inter Marketplace, o horário das Lives do InterShop poderá ser 

alterado, o que será comunicado aos Correntistas. 

http://www.bancointer.com.br/
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4.3. Cada Participante poderá adquirir apenas 1 (um) tipo de Orange Box por Live InterShop, de 

forma que a presente ação promocional é limitada a um tipo de Orange Box, por CPF. Isso significa que 

caso em uma das Lives InterShop seja ofertada 2 (dois) tipos diferentes de Orange Box, com valores 

diferentes, um Usuário poderá adquirir 1 (uma) unidade de cada, mas nunca 2 (duas) ou mais do mesmo 

modelo. 
 

4.3.1. Caso o Participante tente realizar a compra de mais de 1 (uma) Orange Box no mesmo 

carrinho ou em compras diferentes pelo Inter Shop, este não poderá prosseguir com o 

pagamento, não efetivando a compra de nenhuma das Orange Box. Nesse sentido, o Inter 

Marketplace não poderá ser responsabilizado pela perda da chance de compra da Orange Box.  

 

4.4. Condições de Compra e Pagamento. O pagamento da Orange Box poderá ser feito, 

exclusivamente, pelos meios de pagamento oferecidos nos Meios Digitais Inter para essa Promoção 

Orange Box, quais sejam: (i) Débito em conta corrente; e (ii) Cartão de Inter. 

 

4.4.1. No que não for contraditório com as regras aqui previstas, aplica-se subsidiariamente 

as condições e disposições do Termo de Uso e Condições Gerais do Marketplace Inter. 
 

5. Trocas, Devoluções e Cancelamento 
 

5.1. As trocas, devoluções e cancelamentos respeitam as seguintes regras:  

 

(i) Cancelamento. O prazo para cancelamento será de até 7 (sete) dias corridos contados 

do 1º (primeiro) dia subsequente ao recebimento pelo Participante da Orange Box. Nesse 

caso, o estorno será realizado nos termos da cláusula 4.2.3 dos Termos de Uso e Condições 

Gerais do Marketplace Inter. 

  

a. Em se tratando de produtos digitais o prazo para o cancelamento começa a 

contar da data de disponibilização deste ou conforme regras já definidas nos Termos 

de Uso do Inter Marketplace. 

 

(ii) Trocas. A realização de troca se aplica apenas para eventual situação de produtos 

defeituosos. Nestes casos, o prazo para trocas de produtos defeituosos por produtos iguais, 

será de até 90 (noventa) dias corridos contados do 1º (primeiro) dia subsequente ao do 

recebimento pelo Participante da Orange Box, mediante a comprovação de defeito de fábrica 

do produto. A troca não implica no envio de uma nova Orange Box, mas, sim de um produto 

igual a aquele recebido pelo Participante. 
 

5.2. Em nenhuma outra hipótese, além daquelas listadas acima, haverá trocas e/ou devoluções. 

 

6. Responsabilidades e Declarações 

 

http://www.bancointer.com.br/
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6.1. No que não forem contraditórias com os presentes Termos e Condições, serão aplicáveis as 

mesmas disposições da “Cláusula 6 – Responsabilidades e Declarações” dos Termo de Uso e Condições 

Gerais do Marketplace Inter à Promoção Orange Box. 

 

7. Privacidade 

 

7.1. O Inter tratará os dados pessoais (conforme definido na Lei Geral de Proteção de Dados) 

recebidos neste ato e/ou coletados em razão desse Termos e Condições somente para executar as 

obrigações contratuais aqui descritas, respeitando os limites e em razão das finalidades dispostas 

neste Termos e Condições e para atender obrigações legais e/ou regulatórias conforme a Lei Federal 

13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados). O Inter declara (i) adotar medidas técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de tratamentos acidentais ou ilícitos; (ii) exercer os 

melhores esforços para manter os dados pessoais atualizados; (iii) compartilhar os dados pessoais com 

terceiros apenas quando necessário à execução desse Termos e Condições; e (iv) garantir aos dados 

pessoais, que sejam eventualmente transferidos internacionalmente, um nível de proteção compatível 

com ao da LGPD.  

 

7.2. Os dados pessoais serão coletados, tratados e compartilhados pelo Inter nos termos de sua 

Política de Privacidade disponível para consulta, a qualquer tempo, por meio do 

site https://www.bancointer.com.br/politica-de-privacidade. Ainda, o  Banco Inter esclarecerá dúvidas 

relacionadas à privacidade pelo telefone 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 940 0007 

(para demais localidades) ou pelo e-mail privacidade@bancointer.com.br. 

 

7.3. O Participante reconhece que os tratamentos realizados no âmbito destes Termos e 

Condições restringem aos dados colhidos em razão deste instrumento e é independente ao tratamento 

realizado em razão de eventual outra relação comercial, contratual ou pessoal existente entre o 

Inter e Participante e de nenhuma forma limita, restringe, anula ou impede esse último tratamento. 

 

7.4. O Participante declara e garante que deseja receber publicidades, publicações e campanhas 

de marketing do Inter, reconhecendo que, a qualquer momento, poderá alterar suas preferências de 

marketing por meio da Central de Privacidade Inter ou pelos Canais de atendimento. 

 

8. Canais e Formas de Divulgação 

 

8.1. Os detalhes da Promoção Orange Box serão divulgados por meio de redes sociais como (i) 

Youtube; (ii) Instagram; (iii) Twitter; (iv) Instagram e derivados; (v) página oficial da Orange Friday e (iv) 

por notificações via push. 

 

9. Disposições Gerais 

 

9.1. Esses Termos e Condições terão vigência pelo Prazo de Vigência aqui estabelecido, podendo ser 

cancelado a qualquer momento e unilateralmente pelo Inter Marketplace. 

 

9.2. O Participante fica ciente de que o Inter Marketplace poderá promover modificações neste 

Termos e Condições a qualquer momento, sendo certo que a nova versão deste documento entrará e vigor 

http://www.bancointer.com.br/
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quando de sua disponibilização nos meios digitais. Caberá ao Participante examinar e inteirar-se das novas 

condições que eventualmente sejam propostas ao Termos e Condições. O silêncio do Participante com 

relação às modificações será entendido como aceite das novas condições. 

 

9.3. Para eventualidades não reguladas pelas disposições do presente Termos e Condições, aplicam-

se as disposições do Termo de Uso e Condições Gerais do Marketplace Inter.  

 

9.4. A omissão ou tolerância do Inter em exigir o estrito cumprimento do presente termo, não 

implicará em novação ou renúncia a direitos, sendo considerada mera liberalidade, não afetando os seus 

direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 

9.5. Na hipótese em que quaisquer termos ou disposições do presente Termo venham a ser 

declarados nulos, ou não aplicáveis, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará o restante do Termo que 

permanecerá em pleno vigor e eficácia. 

 

9.6. Atendimento ao Participante. Em caso de dúvidas, consultas, sugestões e/ou reclamações, o 

Participante poderá entrar em contato com a central de atendimento do Inter por meio do telefone 3003 

4070, para capitais e regiões metropolitanas e 0800 940 9999 para demais localidades ou pelo chat dos 

Meios Digitais Inter. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

 

10.1. Legislação Aplicável. O presente Termo deve ser regido por e interpretado de acordo com a 

legislação do Brasil 

 

10.2. Foro. 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 

Participante. 

 

 

INTER MARKETPLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. 

 

http://www.bancointer.com.br/
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