
  

 

 Be there. Anywhere. 

Formulário Para Parceiros – Pessoa Física 
Informações de Identificação 

Nome Completo Nome da Mãe (completo) 

Data de Nascimento RG 

CPF  

Endereço completo (favor anexar documento comprobatório) 

 

Detalhes do Relacionamento com o EBANX 

Descreva abaixo qual será a finalidade da sua parceria com o EBANX, se participará de algum projeto ou se prestará algum serviço, e qual será o 

período do relacionamento. 

 

 

Detalhes Bancários 

- Beneficiário: deve ser o mesmo identificado acima, que assina o contrato e inicia o relacionamento com o EBANX. Não pode haver pagamento 
para uma conta de terceiros. 
 

Beneficiário 

Instituição financeira País da instituição financeira Cidade da instituição financeira 

Banco n° Agência n° Conta n° 

Código SWIFT IBAN Moeda 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Be there. Anywhere. 

ESG (Ambiental, Social e Governança) 

O EBANX está comprometido a seguir os padrões ESG e visa se associar a empresas que estão cientes das questões ambientais, sociais e de 
governança de seus negócios e seu impacto na sociedade. Os critérios ambientais consideram o desempenho de uma empresa como protetora 
da natureza. Os critérios sociais examinam como ela gerencia os relacionamentos com funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades 
onde atua. A governança lida com transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e liderança da empresa. 
O preenchimento desta parte do formulário não é obrigatório, mas suas respostas contribuirão para nossas métricas internas e ambições 
estratégicas. 

1. Como você identifica seu gênero? 
 

      ▢Mulher cis   ▢Mulher trans   ▢Homem cis    ▢Homem trans   
             ▢Não binário    ▢Prefiro não informar  ▢Outro 

2. Como você identifica sua raça? 
 

 
                  ▢Branca   ▢Preta   ▢Parda    ▢Amarela   
              ▢Indígena    ▢Prefiro não informar  ▢Outro   
 

3. Você considera questões de sustentabilidade ou ESG em seu 
serviço/produto? 
 

 
                                     SIM                NÃO    

 
 

Responsável pelo preenchimento deste formulário 

Nome Completo 

CPF/Tax ID n° Data de nascimento Nacionalidade 

E-mail 

Telefone 

Assinatura 

AVISO IMPORTANTE 

Documentos adicionais são obrigatórios, mas não se limitam a: 

- Comprovante de endereço: documento emitido nos últimos 90 dias. Contas de serviço público como água, energia elétrica, internet, 

telefone são aceitos.  

- Documento de identificação: foto colorida, de boa qualidade, documento válido, sem cortes e caso não seja um passaporte, favor enviar a 

frente e o verso do documento.  
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