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Guia do Usuário 

SUPORTE PARA CONTA PESSOAL 

Como se Registrar & Verificar sua conta pessoal Paxum Grátis  
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Como registrar sua conta pessoal gratuita da Paxum 

A Paxum aceita novas contas de indivíduos e empresas localizadas em países de todo o mundo, com 

apenas algumas exceções (consulte os Termos e Condições do Paxum para obter detalhes 

específicos). 

Uma empresa de serviços financeiros registrada, a Paxum fornece a seus clientes uma plataforma 

segura de carteira eletrônica que permite transferências instantâneas de pagamento em tempo real 

em escala global. As opções de pagamento em massa também estão disponíveis para os titulares de 

contas do Paxum Business. 

 

O que isso significa para você? 

Isso significa que você pode enviar e receber dinheiro em transações em tempo real, 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, praticamente em qualquer lugar do mundo! 

 

Qualquer pessoa pode se inscrever para uma conta gratuita da Paxum. Basta visitar o site da 

Paxum(http://www.paxum.com) e clicar em REGISTER. (Veja na ilustração 1) 

 
 

Depois de clicar para se inscrever na sua conta gratuita do Paxum Personal, você verá o seguinte 

http://www.paxum.com/
http://www.paxum.com/
http://www.paxum.com/
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formulário que precisa preencher (ver ilustração 2):

  
Username (E-mail)* - O Username é o endereço de e-mail que você usará para fazer login na sua conta 

e receber notificações sobre a atividade da sua conta. Seu nome de usuário deve começar com uma 

LETRA. 

 

Paxum Dicas & Truques – Quando possível, recomendamos que você escolha um endereço de e-mail 

particular para seu nome de usuário Paxum, em vez de um endereço de e-mail que você forneça a 

outras pessoas com frequência. Isso fornecerá proteção aprimorada contra hackers e atividades 

fraudulentas, já que seu nome de usuário pode permanecer privado em todos os momentos. Para 

manter sua privacidade ao receber pagamentos, você terá a oportunidade de confirmar endereços 

de e-mail adicionais para sua conta após o registro da conta Paxum. 

Account Type* - Selecione Pessoal(Personal) ou Comercial (business). Se você possui / opera uma 
empresa e planeja emitir pagamentos em massa, recomendamos que selecione Empresa, caso 
contrário, sugerimos que você selecione uma conta pessoal. (Para performers escolha a personal) 
 
Password* - Sua senha DEVE contér uma variedade de letras, números e pelo menos UM caracter 

especial  (como !#$*+,-.:;=?@^_~%/\&). Deve ter no mínimo 8 caracteres. 
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Retype Password* - Simplesmente redigite sua senha escolhida para confirmá-la. Lembre-se de que 

todos os campos no formulário de registro fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. 

Security Question*  (Pergunta de Segurança )- Você tem a opção de selecionar as quatro perguntas 

de segurança a seguir: 

 

Which are the last 4 digits of your identification number? 

(Quais são os últimos 4 dígitos da sua carteira de identidade?) 

What is your mothers maiden name? 

(Qual é o nome de solteira da sua mãe?) 

 

What is your city of birth? 

(Em que cidade você nasceu?) 

 

What is the first school you graduated? 

(Qual é a primeira escola em que você se formou?) 

Selecione uma destas quatro perguntas no menu suspenso. 

Answer* - Digite a resposta que você deseja fornecer para a pergunta de segurança selecionada. 

Nickname* - Quando você se comunica com o Paxum através do Support Message Center, seu 

apelido será usado. Digite qualquer apelido que você desejar como uma combinação de números ou 

letras. Seu apelido deve começar com uma letra. 

Security* - Como você provavelmente espera, solicitamos que você insira um código de segurança 

para provar que sua inscrição foi enviada por um ser humano. 

Depois de enviar sua inscrição, você receberá um e-mail de notificação para o endereço de e-mail 
especificado como seu nome de usuário da conta Paxum. 
Se você não receber o e-mail de confirmação dentro de alguns minutos, verifique sua pasta de spam 
/ lixo, caso tenha se desviado. 

 O e-mail de confirmação conterá um link de verificação no qual você deve clicar para confirmar 
que iniciou a solicitação para criar uma conta Paxum. 

Depois de clicar no link de confirmação, você será redirecionado ao site da Paxum para concordar 

com os Termos de Serviço e a Política de Privacidade da Paxum, e para confirmar que você é o 

beneficiário final da conta (ou seja: você é o proprietário da conta). Depois de concordar, você pode 

preencher o restante de suas informações de registro (nome, endereço, etc.) e enviar seus 

documentos de verificação. 
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Como verificar sua conta pessoal gratuita da Paxum 

A verificação da conta da Paxum é direta e segura. 

Para os titulares de contas pessoais da Paxum, exigimos a seguinte documentação válida para a 

verificação da conta: 

Foto da sua Identidade (documento de identidade, passaporte, carteira de motorista) 

Prova de endereço (conta de água. Conta de telefone, conta da internet) 

 
Illustration 3: Document Submission Rules 

Todos os documentos de verificação devem ser enviados de dentro do seu painel de controle da conta 

segura da Paxum. Consulte a Ilustração 3, acima, para os requisitos de digitalização de documentos / 

resolução de fotos. Mais exemplos podem ser visualizados dentro da sua conta Paxum. 

Enviando a foto da sua identidade 

Para o envio da Imagem da identidade, você precisará ir para a seguinte seção 

dentro da sua conta Paxum:My Account >> Profile Settings >> Identify 

Confirmation  
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Mais ou menos na metade da página, você verá um formulário que precisa preencher com detalhes 

da documentação que planeja enviar:

 
Vamos rapidamente percorrer cada um desses campos, para evitar problemas: 

Document Type:  Selecione o tipo de documento no menu suspenso. As seguintes opções estão 

listadas: 

Primary 

• Passport - passaporte 

• ID Card - identidade 

• Driver's License – carteira de motorista 

Secondary 

• Bank Statement - Extrato bancário 

• IFE Voter Card 

• Military ID – Identidade de militar 

• State ID/Government Work Card – Carteira de Trabalho 

• Notarized Statement 

Paxum Tips & Tricks – Se você tiver um, um Passaporte Internacional é o ID de Imagem preferido para 

enviar para verificação da conta pessoal da Paxum. 
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Document Number:  Existem dois campos aqui; Série e Número. Se o seu documento NÃO contém 
uma Série, simplesmente insira um hífen “-” nesse campo. Na seção Número, é onde você introduzirá 
o número encontrado em seu Documento (número do passaporte, número da identidade, etc) 
 

Issued Date: Insira a data de emissão conforme mostrado no documento. Nós fornecemos um 

calendário útil para selecionar facilmente a data. 

Issuing Authority:  Quem emitiu o documento? Deve indicar em seu documento qual autoridade 

governante o emitiu. Insira essa informação neste campo. (ex: Detran, ssp….) 

Issuing Country:   Qual país emitiu o documento? Insira essa informação neste campo. 
 

Issuing State: Qual estado emitiu o documento? Insira essa informação neste campo. 

Expiry Date:  Insira a data de expiração do documento enviado. Se não houver data de expiração em 

seu documento, simplesmente insira 2021-01-01 nesse campo. 

Upload File:  Procure seus diretórios e selecione o arquivo correto. 

Envie o documento clicando no botão azul no canto inferior direito da página “Confirmar identidade”. 

“Confirm Identity”. 

Seu documento será revisado em até 72 horas após o upload. 

Observe: O Departamento de Verificação da Paxum está ativo de segunda a 

sexta-feira e não trabalha nos finais de semana. 

Enviando sua prova de endereço 

Para o envio de prova de endereço, você precisará ir para a seguinte seção 

dentro de sua conta Paxum: 

My Account >> Profile Settings >> Street Address Confirmation  

Esta seção mostra todos os endereços que estão associados à sua conta Paxum. Você pode adicionar 

novos endereços nesta seção, atribuir endereços como Casa ou Empresa e enviar a documentação 

para confirmar um endereço. 

 

Você deve ver cinco colunas nesta seção; Select, Address, Type, Status, Confirmed. Identifique o 

endereço que você deseja verificar e, na coluna final "Confirmado", você verá um hiperlink que lê 
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“Confirm Now”. Clique nesse link e você será levado a uma página na qual poderá enviar seu 

documento de prova de endereço. Deve parecer com o tela abaixo; 

 
Illustration 5: Street Address Confirmation Submission Form 

Document Type:  No menu suspenso, selecione o tipo de documento que você enviará. As 

seguintes opções estão listadas: 

• Electricity Bill – Conta de Luz 

• Gas Bill – Conta de Gás 

• Passport - Passaporte 

• ID Card - Identidade 

• Driver's Licence – Carteira de motorista 

• Bank Statement – extrato bancário 

• Card Statement - Declaração do Cartão 

• Internet Bill – Conta de Internet 

• Water Bill – Conta de água 

• Other - outros 

Country:  No menu suspenso, selecione o país de origem do documento. 
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State: No menu suspenso (esse menu será atualizado após você selecionar o país), selecione o estado 

apropriado associado ao documento. 

Upload File: Procure seus diretórios e selecione o arquivo correto. 

Paxum Dicas & Truques - Para documentos de Prova de Endereços, a Paxum aceitará documentos 

eletrônicos mas se prefeir digitalize ou fotografe documentos reais.  

 

 Envie o documento clicando no botão azul no canto inferior direito da página “Confirmar endereço”. 

“Confirm Address”. 

Seu documento será revisado em até 72 horas após o upload. 

Observe; O Departamento de Verificação da Paxum está ativo de segunda a 

sexta-feira e não trabalha nos finais de semana. 


