
Document Verification

Destaques do Produto

Estabeleça Comprovação de 

Residência Automaticamente

Cada vez mais, clientes on-line são requisitados a fornecer uma 

série de documentos de identidade e documentos complementares 

para verificar sua identidade, e também confirmar seu endereço. 
É assim que instituições financeiras e outras empresas on-line 
cumprem com regras que são desenhadas para deter a corrupção, 
a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilegais.
 

Jumio Document Verification permite que clientes comprovem 
seus endereços através da internet, sem ter que fazer isso em 
pessoa. A Jumio permite que clientes escaneie seus documentos 
como contas de luz, água e gás, extratos de cartão de crédito e 

documentos oficiais usando seus smartphones, mesmo que os 
documentos estejam amassados ou tenham dobras.

1. Obtenção

Após seu cliente capturar a imagem 
de um documento, a Jumio escaneia 

e extrai informações importantes de 
identificação.

2. Extração

Jumio automaticamente extrai uma gama 

ampla de dados de vários documentos e 

mascara número de cartões de crédito 
e outros dados de informações de 
identificação pessoal (PII), como exigido.

3. Comprovante de 
Residência

Compara o endereço no documento 
com as informações arquivadas.

• Simplifique a experiência do usuário: Escaneie documentos 

facilmente usando uma câmera de smartphone.

• Conte com resultados precisos: Tecnologia de visão 

computacional, IA e automação se juntam para fornecer precisão de 
100% de extração, até quando os documentos estejam amassados.

• Obtenha resultados rapidamente e automaticamente: A extração 
e verificação de dados ocorre em segundos.

• Aumente a verificação de identidade do cliente: Extraia dados 

de maneira fácil e compare nomes e endereços de documentos 
complementares como contas de água, de gás e luz, extratos de 

cartão de crédito, extratos bancários e documentos oficiais.

• Reduza custos operacionais com automação: Corte custos 

associados com a extração manual de dados.
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Mais para Apreciar Casos de Uso

• 100% de precisão na extração de dados mesmo se o 
documento estiver amassado ou com vincos.

• Reduza fraudes em aberturas de contas.

• Total conformidade PCI.

• Suporte de integração e implementação.

• Suporta verificação de múltiplos documentos.

• Suporta mascaramento de PAN de números de cartão de 
crédito e outros dados PII, como exigido.

• Omnichannel (desktop, móvel, API, SDK).

• Totalmente personalizável para se alinhar ao seu UI/UX 
corporativo.

• Conformidade KYC e AML (prevenção à 
lavagem de dinheiro)

• Detecção e prevenção à fraude

• Extração de dados

• Escaneamento de documentos

• Comprovantes de residência (POA)

• Suporte de coleta de documentos

• Abertura de contas


