
Obrigado por escolher o Essential Money Services. Abrindo uma E.M.I. Para uma empresa é direta e nosso objetivo é 
tornar o processo tão fácil quanto possível. Há uma série de documentos que serão necessários para concluir o seu 
pedido, e tenha a certeza, estamos aqui para ajudá-lo em todas as etapas.

Lista de verificação dos requisitos

Formulários de Serviços Necessários 
□ Formulário de Inscrição - Verificação e validação 

das informações solicitadas

□ Folha (s) de Informação Pessoal para cada pessoa 
nomeada na conta

□ W-9 Form (US Citizens only)

□ Procuração - OPCIONAL (Apenas completa, se 
necessário) 

 Documentos necessários (para cada pessoa nomeada em 
seus Documentos Corporativos)

Cópia em cores notarizadas das páginas de imagem e 
assinatura de um (s) Passaporte (s) válido (s)

Cópia de uma conta de utilidade datada dentro de 3 meses, 
exibindo endereço físico. As caixas postais não são aceitas.

Carta de Referência Financeira ou Carta de Referência 
Profissional para cada nome na conta - inclua uma cópia do 
cartão de visita do escritor

Documentos de Empresa Requeridos
Envie uma cópia notarial dos Documentos Corporativos, com base na formação da sua empresa. 

Companhia de Negócios Internacionais  Companhia Limitada (LLC) 
• Certificado de incorporação
• Memorando e artigos de associação / Estatutos / Constituição
• Cadastro de Acionista (s)
• Registro de Diretor (es) ou Oficial (es)
• Certificado de ações
• Certificado de boa posição (se tiver mais de 1 ano de idade)
• Certificado de Incumbência

• Certificado de Formação
• Artigos da Organização
• Acordo operacional
• Cadastro de Membro (s)
• Certificado de endosso
• Registro de Gerente (s)
• Certificado de propriedade
• Certificado de boa posição (se tiver mais de 1 ano)  

Confiança Fundação 
• Certificado de Confiança
• Escrita de confiança
•Certificado de regularidade

• Certificado de Formação
• Artigo da Fundação
•Certificado de regularidade

Processo de Aplicação e Aprovação

Abaixo a descrição dos passos e documentos necessários para cadastramento. 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

  Requisitos para abrir uma conta correspondente

Complete os 
formulários 
anexados, 
junte os 
documentos 
necessários, 
digitalize o 
pacote e envie 
para o email 
services@
essentialmsb.com

Essential irá 
rever o seu 
arquivo Nós 
iremos falar 
com você com 
qualquer 
dúvida ou 
necessidade de 
esclarecimento

Uma vez aceito 
como completo, 
o serviço ao 
cliente passará 
seu pacote para 
o Departamento 
de 
Conformidade 
para revisão 
final.

Após a 
aprovação, você 
receberá um 
número de 
conta provisória 
e instruções de 
sequencia.

Envie-nos seus 
documentos 
originais e envie 
seu recibo 
eletrônico para 
financiar sua 
conta. Após a 
aprovação, 
enviaremos seu 
contrato.



www.essentialmsb.com Phone: +1 (954)246.4496 email: services@essentialmsb.com     Inicial _____________ 

FORM E.M.I. Account Number ___________________ 

APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRESPONDENTE 
INFORMAÇÃO DA CONTA 

Tipo de conta: E.M.I.  Correspondente

Email principal:  Email secundário:  

INFORMAÇÕES DA COMPANHIA 
Nome da Comp. ________________________________________________________________________________ 

Diretor(es) Folha pessoal, a última página desta aplicação, (deve ser preenchido para cada indivíduo nomeado)
Sobrenome___________________________   Nome __________________________     Meio Inicial _________ 

Sobrenome ___________________________   Nome __________________________     Meio Inicial _________ 

Sobrenome___________________________    Nome __________________________     Meio Inicial _________ Company 

Endereço (Não aceita-se Caixa Postal)_______________________________________________________________ 

Cidade__________________ Estado _________________ Cod. Postal ___________ País___________ Fone 

_______________________ Fax ________________________  

 Website_________________________________  Email ________________________________________________ 
      Todas comunicações serão via email.

Nome e endereço do agente registrado na empresa____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

AUTHORIZED SIGNATORIES INFORMATION 
As seguintes pessoas são autorizadas a executar qualquer instrução em conexão com a conta aberta em conexão com e de 
acordo com o Mandado executado pelas partes nomeadas com Serviços de Dinheiro Essenciais, datada de _______________. 
As assinaturas definidas em frente a cada um dos nomes abaixo são assinaturas genuínas de tais pessoas e devem funcionar 
como assinaturas específicas de tais pessoas. (Anexe Folha (s) de Informação Pessoal, Formulário E.M.I. para cada indivíduo 
nomeado.)

Name (Block Letters) Relationship to Account Signature 
[  ] Beneficiário Prop. e Signatário 
[  ] Somente assinante
[  ] Procurador
[  ] Outros 
___________________________
______ 
[  ] Beneficiário Prop. e Signatário 
[  ] Somente assinante
[  ] Procurador
[  ] Outros__ 

[  ] Beneficiário Prop. e Signatário 
[  ] Somente assinante
[  ] Procurador
[  ] Outros__ 
_____________________ [  ] Beneficiário Prop. e Signatário 
[  ] Somente assinante
[  ] Procurador
[  ] Outros__ 
_____________________ [  ] Beneficiário Prop. e Signatário 
[  ] Somente assinante
[  ] Procurador
[  ] Outros__ 
_____________________ 

565 E Sample Road,  
Pompano Beach - Florida - Zip 

Code 33064 - USA

E.M.I. declarações, atividade de conta e comunicações seguras estão disponíveis através do portal online E.M.I.
As declarações e a atividade da conta estão disponíveis on-line através do portal Essential MSB. As cópias
eletrônicas de sua declaração podem ser enviadas por e-mail por uma taxa de FEDEX, UPS ou DHL
(dependendo da sua localização) por declaração, mediante solicitação.
Indique um endereço de e-mail para usar para correspondência.

Operaçoes Online 

Correspondente

□USD  □EUR □GBP □CAD □INR □MXN □AUD □CNY □MYR □COP

 Declarações
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