
Visão geral das soluções

A solução total para conhecer e confiar 

em seus clientes online

As soluções de prova de identidade, avaliação de riscos e 

conformidade da Jumio são alimentadas pela Plataforma 

Jumio KYX e aproveitam o poder da biometria, da IA e das 

mais recentes tecnologias para estabelecer e manter a 

confiança, desde o processo de onboarding para todo o 

ciclo de vida do cliente.

             Verificação de documentos 

             de identidade

Determine se um documento é autêntico ou foi 

manipulado.

• Certifique-se de captura de imagem à prova de 

erros.

• Ofereça uma experiência de cliente sem esforço 

para impulsionar conversões.

• Identifique identidades falsas enquanto evita 

fraudes.

• 100% automatizado ou automatizado + 

verificações manuais disponíveis.

          Verificação de identidade

Certifique-se de que a pessoa por trás de uma 

transação é quem eles dizem ser quem são.

• Garanta a presença do cliente com detecção  

de vida.

• Compare o documento de identificação com a 

selfie ao vivo para ajudar a prevenir o roubo de 

identidade e deter os fraudadores.

• Automatizar processos, converter mais clientes 

e reduzir drasticamente as taxas de abandono.

           Monitoramento AML

Sinalizar rapidamente clientes on-line listados em 

sanções globais, pessoas politicamente expostas 

e listas de mídia adversas.

• Evite crimes financeiros e lavagem de dinheiro 

em seus canais online.

• Combine verificação de documentos e triagem 

AML em um único painel para onboarding e 

conformidade simplificados.

          Verificação de documentos

Verifique as informações dos clientes através de 

documentos de identidade e outros documentos 

secundários.

• Conheça as diretivas de conformidade KYC e 

AML.

• Escaneie contas de luz, extratos bancários e 

muito mais.

• Extrair e devolver dados pertinentes ao cliente 

enquanto mascara dados confidenciais.
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          Banco de dados governamentais

Verifique se os dados oferecidos pelo usuário ou 

extraídos da carteira de identidade correspondem 

aos dados mantidos pela jurisdição que emitiu o 

documento legal, verificando os bancos de dados 

governamentais em todo o mundo.

          Autenticação 

Libere contas de usuários com tecnologia avançada 

de selfie.

• Aproveite a biometria baseada no rosto para 

fornecer uma experiência de autenticação 

significativamente mais confiável do que senhas, 

tokens, 2FA e KBA.

• Forneça uma experiência intuitiva e fácil de 

usar em todos os canais sem comprometer a 

segurança.

• Deter os futuros fraudadores e proteger contra 

ataques sofisticados de ‘spoofing’.

          Sinais de risco

Obtenha garantia extra analisando e confirmando 

o nome do usuário, endereço, número de telefone, 

e-mail, dispositivo, endereço IP e mais em mais de 

500 serviços de dados.

          Serviços de endereço

Valide e corrobore endereços com fontes 

independentes de terceiros.

• A Jumio Address Validation verifica se o 

endereço extraído de uma identidade emitida 

pelo governo ou outro documento existe no 

mundo real.

• O Jumio Proof of Residence verifica se a pessoa 

verificada realmente mora no endereço físico 

extraído de seu RG ou documento.

          Verificação de vídeo

Segurança a bordo de clientes bancários remotos 

com verificação bidirecionada baseada em vídeo.

• Certifique-se de conformidade com KYC e AML.

• Deter cibercriminosos que não desejam mostrar 

seus rostos ao tentar cometer um crime.

• Use a plataforma de verificação de vídeo por 

conta própria ou conta com a experiência de 

nossos agentes.
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