
Informações utilizadas para homologação de instituição financeira no sistema Zada

Cliente:

1 - Nome do Banco:

2 - Número da Conta:

3 - Número da Agência:

4 - Dígito Verificador da Agência:

5 - Quem irá imprimir os boletos:               

6 - Contato no banco, com número do 
telefone: 

Banco:

1 - Código do banco: 

2 - Modelo CNAB:

3 - Espécie do documento:

4 - Tipo do documento:         

5 - Tipo de serviço:        

6 - Protestar automaticamente?   

7 - Aceite:     

8 - Controle do nosso número:  

9 - Emissão e distribuição dos boletos:

10 - Em caso de o cedente emitir os 
boletos:

10.1 - Qual o local de pagamento 
padrão?

10.2 - Instruções específicas:
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Homologação de integrações bancárias

Banco

Com registroSem registro

Cobrança Desconto Vendor

Sim Não

Aceito Não aceito

Banco Cedente

Banco Cedente

Cliente



11 - Tipo de carteira:

12 - Número da carteira:

13 - Código cedente de cobrança:

14 - Dígito cedente de cobrança:

15 - Número da operação (se tiver): 

16 - Qual mensagem de pagamento:

17 - E-mail para mandar testes: 

18 - Código do Convênio:

19 – Dias para baixa/devolução 
automática (se tiver) 

Responsável:
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