
1.000 pagamentos 
com falha podem 
custar US$ 65 mil 
em taxas bancárias 
e mão de obra,  
além do custo de  
clientes insatisfeitos.

Provedores de serviços de pagamento, empresas e bancos usam o LexisNexis® 
Bankers Almanac Validate para obter as maiores taxas de processamento 
direto para pagamentos. Uma integração simples da API REST permite que 
eles aprimorem automaticamente as informações de pagamento a fim de 
evitar falhas e melhorar a experiência do cliente. 

O Bankers Almanac Validate vem com ferramentas de gerenciamento de  
API e desenvolvedor de autoatendimento abrangentes. Isso permite que os 
clientes integrem rapidamente a solução em seus portais de onboarding  
de clientes e outros sistemas de pagamento. 

Por que os clientes usam o Bankers Almanac Validate? 
Erros acontecem. Se os dados de pagamento que você captura dos clientes 
estiverem incorretos, desatualizados ou incompletos, os pagamentos poderão 
falhar, exigindo que sua equipe de operações entre em contato novamente 
com os clientes e corrijam os problemas manualmente. 

O Bankers Almanac Validate facilita a configuração e o roteamento precisos 
de pagamentos, validando informações em tempo real em relação às regras 
globais de compliance e pagamento. 

O Bankers Almanac Validate atua como uma fonte de autenticidade em seu 
fluxo de pagamento, onde quer que você precise para corrigir e enriquecer 
dados eliminando o custo dos pagamentos com falha.

Colete as informações corretas de 
pagamento durante o onboarding  
do cliente e acesse instantaneamente 
informações bancárias globais.

LexisNexis® Bankers Almanac Validate

Elimine o custo dos pagamentos 
com falha e melhore a experiência 
do cliente.



Para mais informações acesse  
risk.lexisnexis.com/complianceBR.

O Bankers Almanac Validate fornecido pela LexisNexis Risk Solutions não é fornecido por “agências de informação ao consumidor”, termo definido na Fair Credit Reporting Act (15 
U.S.C. § 1681, et seq.) (“FCRA”), e não constitui um “relatório de consumo”, termo definido na FCRA. O Bankers Almanac Validate não pode ser usado, no todo ou em parte, como um 
indicador para determinar a elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito de elegibilidade que o classifique como um relatório de consumo nos termos da 
FCRA. Em razão da natureza e da origem das informações dos registros públicos, os registros públicos e as fontes de dados comercialmente disponíveis utilizadas nos relatórios podem 
conter erros. A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas registradas da RELX Inc. Copyright© 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15519-00-0522-PT-LA

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions 
A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados e da análise avançada para fornecer informações a empresas e entidades 
governamentais com a finalidade de reduzir riscos e auxiliar na tomada de decisões que beneficiem pessoas ao redor do mundo. 
Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, assistência 
médica e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX 
(LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de análises baseadas em informação e ferramentas para tomada de decisões voltada 
para profissionais e empresas. Para maiores informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com. Nossas soluções ajudam 
as organizações a prevenir crimes financeiros, assegurar o compliance regulatório, mitigar riscos empresariais, melhorar a eficiência 
operacional e aumentar a rentabilidade.

O Bankers Almanac Validate ajuda a verificar  
e enriquecer as informações de pagamento  
em tempo real: 

1  Identifica erros e notifica os usuários finais para 
corrigi-los: 
• Verifica números de contas em mais de 150 países. 

Inclui: IBAN, ACH, FedWire, CLABE, número de 
conta do Reino Unido e muito mais. 

• Verifica códigos bancários de quase 200 países. 

2  Orienta os usuários a fornecer todas as informações 
necessárias para compliance: 
• Fornece menus suspensos para que os usuários 

selecionem um código para fins de pagamento 
para quase 100 países. 

3  Enriquece, de forma automática e com mais 
detalhes, as informações de pagamento: 
• Adiciona os dados bancários completos  

do beneficiário. 
• Gera IBANs e BICs de informações de  

contas domésticas. 
• Fornece instruções de liquidação padrão para 

roteamento de pagamento.

Configuração de pagamentos precisos  
para o onboarding de clientes 
O Bankers Almanac Validate ajuda a garantir que 
os dados capturados na configuração do pagamento 
sejam precisos e completos. A API apresenta 
aos usuários finais de aplicativos móveis e sites 
os campos de entrada necessários para enviar 
corretamente todas as informações necessárias para 
processar seu pagamento sem falhas. Se os detalhes 
da conta contiverem um erro, o usuário final será 
imediatamente solicitado a fazer a correção.

Os campos de entrada e as notificações do usuário 
parecem originários das plataformas de integração do 
cliente, e são totalmente configuráveis pelos clientes 
usando o aplicativo gratuito de gerenciamento. Usando a 
mesma ferramenta, os clientes podem gerenciar mais de 
100 regras de erro que determinam se um usuário final 
tem permissão para enviar informações de pagamento. 

O Bankers Almanac Validate reduz a carga de trabalho 
dos usuários finais ao enriquecer automaticamente as 
instruções de pagamento com informações que incluem 
códigos bancários e informações bancárias completas.

Dados de referência atualizados, onde quer  
que você precise
O Bankers Almanac Validate garante que os provedores 
de serviços de pagamento possam rotear, de forma 
correta, os pagamentos para quase 200 países. Esses 
clientes conectam a API às suas plataformas de 
pagamento para receber acesso contínuo às informações 
mais atualizadas de roteamento de pagamento. Isso 
inclui instruções de liquidação padrão, informações 
bancárias correspondentes e informações de participação 
do sistema de compensação para instituições financeiras 
em todo o mundo.

passo 1 de 2 - conta bancária

IBAN incorreto. Por favor, verifique novamente o número. 

Insira as informações de sua conta bancária indicada.

clique aqui para mais informações. 

Nome da Conta  MR. JOHN SMITH

Moeda   Euro 

País   Alemanha 

IBAN DE9999999999999999

Identifica erros


