
FAQ GREEN ECO BANK 
 
TEMA: CONTA DE PAGAMENTO 
 
1) Quais são os dados pessoais necessários para a abertura de uma Conta de Pagamento no 
Green Eco Bank?  
São solicitados os dados pessoais compostos por nome completo, CPF, RG ou CNH, e-mail, 
telefone celular, endereço completo, profissão, além de responder um pequeno questionário 
para validação de alguns dados.  
 
2) Posso visualizar e alterar meus dados pessoais?   
Sim. O Cliente poderá visualizar seus dados através do nosso Aplicativo e solicitar a correção de 
seus dados pessoais a qualquer momento, através do canal de atendimento: 
contato@greenecobank.com.  
 
3) Como posso depositar dinheiro na minha conta de pagamento? 
O usuário pode depositar de duas formas: 
- Gerando um boleto no app e realizando o pagamento em qualquer estabelecimento bancário, 
ou por canais de atendimento de Instituições Financeiras Nacionais.  
 - Realizando uma transferência bancária PIX da sua conta ou de conta de terceiros para a conta 
do Green Eco Bank.   
 
4) Quanto eu posso depositar através do boleto bancário?  
Você pode gerar um boleto, no menu depositar com valor que desejar. Observe se na operação 
contenha alguma tarifa, acesse Tarifas no app ou no site www.greeneco bank.com/tarifas/ e 
fique por dentro de tudo. O boleto poderá ser pago em qualquer instituição financeira até a data 
de seu vencimento.  
 
5) Quanto tempo demora para cair o dinheiro pelo boleto? E pela transferência bancária (PIX)?  
O valor pode estar disponível em até 2 dias úteis através de liquidação por boleto bancário. Já 
pelo PIX o valor estará disponível em até 07 segundos, observando-se apenas a limitação de 
valores dependendo do horário da operação, bem como das limitações de segurança de cada 
Instituição Financeira.  
  
6) Como transfiro dinheiro para uma conta bancária minha ou de terceiros? 
Na tela inicial do aplicativo você encontra o menu com as transações, selecione a opção 
"Transferir", depois selecione "PIX" ou “TED” e preencha os campos solicitados. Faça a 
conferência dos campos digitados, com os dados de quem vai receber a transferência. A 
transferência via “TED” possui custos. Acesse Tarifas no app ou no site www.greeneco 
bank.com/tarifas/ e fique por dentro de tudo.  
 
7) Enviar dinheiro para outros usuários do aplicativo do Green Eco Bank:  
Sim, você pode enviar dinheiro para outros usuários que também estão cadastrados no 
aplicativo. Você precisa do CPF e do número do telefone celular dos outros usuários para realizar 
a transferência. Essa transferência não tem nenhum custo.  
 
8) Posso pagar boletos de qualquer banco na minha conta de pagamento do Green Eco Bank?  
No menu de transações do aplicativo, selecione a opção "Pagar boletos", depois é possível ler o 
código de barras ou digitar o código de um boleto bancário ou conta de convênios. Lembre-se 
para pagar os seus boletos você precisa ter saldo na sua conta digital. Essa operação não possui 
nenhum custo.  
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9) Onde encontro o recibo do pagamento realizado?  
Na tela inicial do app, toque no botão "Extrato", ali você poderá acompanhar todas as transações 
realizadas na sua conta digital. Caso necessário, você ainda pode compartilhar, no final de cada 
recibo tem o botão "compartilhar".  
 
10) Como realizo o pagamento por QR code? 
Na opção pagar QR Code, escaneie o QR Code de um outro usuário - Confirme o pagamento - 
Escolha o método de pagamento - Digite sua senha - Pronto, QR Code pago. 
 
11) Onde posso utilizar o método de pagamento por QR code? Para pagar outro 
usuário ou estabelecimento comercial que possua a conta digital. O usuário gera o QR Code, 
com o valor, você lê com o seu app e confirma o pagamento. Isso pode ser realizado de CPF para 
CPF ou até mesmo de CPF para CNPJ.  
 
12) Como eu faço para receber dinheiro?  
Você pode informar a sua chave PIX que está cadastrada no aplicativo. Você também pode gerar 
um QR Code no app, clicando no item "Receber" e apresentar para a pessoa que está com você 
e possui cadastro na conta digital. Ou você pode gerar um boleto com o valor da cobrança e 
enviar para a pessoa que precisa realizar o pagamento. A opção de gerar boletos possui custos, 
acesse Tarifas no app ou no site www.greeneco bank.com/tarifas/ e fique por dentro de tudo. 
  
Se você é um estabelecimento comercial, utilize esta função para receber os pagamentos de 
seus clientes. Gere o Qr Code, solicite ao seu cliente que clique em Pagar Qr Code, aproximando 
o seu celular do dele. Ele fará a leitura e em seguida aparecerá a informação de pagamento 
recebido em seu aplicativo.  

 
13) Há algum limite de recebimento?  
Não há nenhum limite de valor para recebimentos.  

 
14) Esqueci minha senha ou troca de senha  
Não lembro a minha senha ou quero trocar a senha. O que devo fazer? 
Abra o aplicativo e clique em “Esqueci minha senha” e siga o passo a passo para troca e 
cadastramento de uma nova senha.  

 
CONTA DIGITAL PESSOA JURIDICA 
15) O que é Conta Digital PJ? 
A Conta Digital PJ do Green Eco Bank é uma conta empresarial totalmente digital, composta de 
ferramentas para gestão do dia a dia bancário de sua empresa. Você poderá 
realizar transferências entre contas, efetuar pagamentos de boletos bancários, convênios, 
tributos, e impostos via app.  
 
16) Quais documentos da empresa precisarei enviar para abertura de conta PJ? 
Os documentos solicitados durante o processo de abertura da Conta Digital PJ variam de acordo 
com o tipo da empresa. Podem ser solicitados Contrato Social, Requerimento de Empresário, 
Estatuto Social, ata de eleição da diretoria, cartão de CNPJ entre outros. 
 
17) Em quanto tempo tenho a resposta da abertura da minha Conta Digital PJ? 
Após enviar todos os documentos e concluir a solicitação de abertura da conta, o prazo para 
retorno através do e-mail cadastrado é de até 10 (dez) dias úteis.  

 
 
 



18) Como fazer recarga de celular? 
No menu de transações do aplicativo, selecione a opção "Recarga de celular", depois selecione 
a operadora do seu celular - Selecione o valor da recarga - Confirme o pagamento - Digite sua 
senha - Pronto, recarga realizada. 
 
19) Quanto custa para realizar a recarga de celular?  
Você só paga o valor que escolher para a sua recarga. Para o pagamento da recarga de celular 
você deve ter saldo na sua carteira.  
 
20) Seguros e demais produtos financeiros.  
O cliente do Green Eco Bank poderá adquirir produtos e serviços financeiros através do site 
www.greenecobank.com ou através do App “Green Eco Cash” disponível nas lojas Android e iOS.  
 
21) Quais formas de contato com o Green Eco Bank ? 
Caso o cliente não tenha sua dúvida sanada, poderá encaminhar seu pedido, dúvida, sugestão, 
pedido de esclarecimento ou reclamação através do e-mail: contato@greenecobank.com e sua 
mensagem será analisada em até 05 (cinco) dias úteis.   
 
22) Como faço para visualizar a segunda via dos comprovantes? 
Para ter acesso aos comprovantes das operações realizadas em sua Conta Digital, siga os passos 
abaixo: 
1. Acesse sua conta; 
2. Acesse 2a.VIA DE COMPROVANTES no menu; 
3. Se desejar você poderá imprimir ou encaminhar o comprovante por e-mail.  

 
23) Como faço para verificar o extrato da conta pelo app? 
Para a verificar o extrato de sua Conta Digital, siga os passos abaixo: 
1. Acesse sua conta através do aplicativo; 
2. Clique em EXTRATO no início; 
3. Informe o período desejado; 
4. Os dados serão automaticamente atualizados no aplicativo. 

 
24) Como acessar o Informe de Rendimentos? 
Para solicitar o Informe de Rendimentos (IR), siga os passos abaixo: 
1. Acesse sua conta;   
2. No menu lateral, clique em SERVIÇOS; 
3. Acesse a opção Informe de Rendimentos (IR); 
4. Agora é só baixar o documento. 

 
25) Os meus dados estão seguros com o Green Eco Bank? 
Segurança é assunto prioritário no Green Eco Bank. Mantemos o cumprimento de toda a 
legislação atinente as contas de pagamento necessárias para que as informações de nossos 
clientes não cheguem a terceiros. Além disso, nossos processos internos são constantemente 
revistos e novas tecnologias de segurança são estudadas e implantadas continuamente para 
reforçar a proteção de sua conta. Nós trabalhamos com formas de autenticação, não só para 
acesso ao Aplicativo, mas também para qualquer transação e/ou pagamentos, que devem ser 
validados pelo código Token / SMS, pela senha da conta de pagamento ou biometria.  
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TEMA: DOAÇÃO  
 
26) Qual a função do Green Eco Bank na Doação?  
R: Somos um banco digital que disponibiliza uma plataforma de Doação. Repassamos 100% dos 
recursos doados pelos clientes às Organizações/Institutos cadastrados. 
 
27) Há algum desconto no repasse da Doação? 
R: Repassamos 100% dos recursos doados pelos clientes às Organizações/Institutos cadastrados. 
 
28) Como faço para me cadastrar?  
R: Primeiramente é necessário abrir uma conta no Green Eco Bank. Baixe o App nas lojas e abra 
a sua conta. Após aberta é possível entrar na opção “Doações” e escolher entre “Doação 
Mensal” ou “Doação Eventual”. Na opção “Doação Mensal” clique em “Incluir doação mensal” 
e escolher a data, o valor e a Organização/Instituto. Já na opção “Doação eventual”, escolha o 
valor e Organização/Instituto. Lembre-se de manter recursos disponíveis na conta para sua 
doação. 
 
29) Como posso acompanhar os valores de minhas Doações?  
R: Basta entrar em “Doações” e “Extrato de Doação”. 
 
30) Como acompanho a utilização das doações pelas Organizações/Intitutos?  
R: Periodicamente enviaremos e-mail com os reports das Organizações e também estará 
disponível em nosso site www.greenecobank.com 
 
31) Se no dia do débito eu não tiver dinheiro em conta, o que acontece?  
R: Haverá verificação se há saldo disponível, caso não tenha, a doação não será efetuada e não 
haverá pendência sobre essa doação. Tentaremos na próxima data programada. Se houver saldo 
parcial, este valor será debitado para efetuarmos a doação. 
 
32) Posso fazer alterações na minha Doação?  
R: Sim. É possível alterar a data escolhida do mês, o valor e a(s) Organizações/Institutos. Basta 
clicar em “Doações” e “Alterar Doação”. 
 
33) É possível excluir / cancelar minha Doação?  
R: Sim. É possível excluir a Doação. Basta clicar em “Doações” e “Excluir Doação”. 
 
34) Posso fazer uma indicação de Organização / Instituto para fazer parte das opções do Green 
Eco Bank? 
R: Sim. Encaminhe um email para contato@greenecobank.com  que avaliaremos sua sugestão 
e retornaremos com o encaminhamento. 
 
TEMA: GREEN ECO CASH (MARKETPLACE)  
 
35) O QUE É O GREEN ECO CASH? 
R: É o Marketplace (a loja) do Green Eco Bank. Disponível nas lojas IOS e Android.  
 
36) O QUE O GREEN ECO CASH OFERECE? 
R: No APP Green Eco Cash você encontra mais de 24 mil estabelecimentos com descontos e 
benefícios, como Cashback. 
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37) PARA QUE SERVE ESTE APLICATIVO? 
R: Este é um aplicativo que permite que o usuário tenha acesso a descontos e benefícios em 
diversos estabelecimentos físicos e online do dia a dia. Nosso Slogan é “Economia Inteligente” 
pois, uma vez que você começa a utilizar este app, você passa a economizar seu dinheiro em 
todos os tipos de estabelecimentos que você for consumir. 
 
38) COMO FUNCIONA O GREEN ECO CASH?  

a. LOJAS FÍSICAS COM ATIVAÇÃO POR QR CODE 
 
1-Escolha a marca: selecione a marca desejada e selecione o cupom de sua preferência 
2-Descontos e Benefícios: Clique no cupom desejado, leia as regras e ative para ganhar 
3-Ative o Cupom: Aproxime a câmera do seu celular no display ou adesivo indicado disponível 
na loja e ative o QR Code 
4-Mostrou, Ganhou: Mostre a tela do celular ao vendedor para verificação e aprovação do 
desconto 
5-Pronto: Você fez tudo que precisava e ganhou mais um benefício 
 

b. COMPRE COM DESCONTO NAS MELHORES LOJAS DO PAÍS 
 
1-Escolha a marca: selecione a marca desejada e selecione o cupom de sua preferência 
2-Selecione o Cupom: Clique no cupom desejado, leia as regras e ative para ganhar 
3-As melhores lojas do País: Acesse o parceiro desejado, verifique todos os cupons, selecione o 
que gostaria clicando nele, na tela seguinte basta clicar em “IR PARA A LOJA” 
4-Código Promocional: Caso o cupom tenha um código promocional, cole o Código/Cupom no 
carrinho de compras para ganhar o desconto. 
Caso não apareça nenhum Código/Cupom para copiar, todos os produtos selecionados já 
estarão com o desconto informado em nosso Aplicativo 
5-Carrinho de Compras: Finalize o processo de pagamento normalmente como se estivesse 
fazendo a compra diretamente no site da loja 
6-Pronto: Você fez tudo que precisava e ganhou mais um benefício 
 

c. NAS LOJAS INTEGRADAS, CADASTROU, GANHOU 
1-Mostrou, Ganhou: Ficou mais fácil ainda de ganhar. Se você já tem o seu cadastro no 
aplicativo, basta digitar o CPF na hora da compra e ganhar o desconto. Para ter acesso ao 
aplicativo, é necessário solicitar à empresa o cadastro dos seus dados na base de clientes. Após 
este processo, você terá acesso ao aplicativo e a mais de 24 mil estabelecimentos com descontos 
e benefícios em todo o País 
 
39) CUPONS E ATIVAÇÕES  
Quais os tipos de cupons? 
 
Com os cupons de benefício você ganhará um produto ou serviço caso realize a compra do 
produto ou serviço previamente determinado. Ex. Compre um prato e ganhe outro. 
 
No cupom de Desconto + Benefício, além de desconto você ganha algum outro benefício. Ex. 
Compre uma camisa, ganhe 10% de desconto mais um boné. 
 
40) Como utilizar um cupom? 
O cupom físico pode ser utilizado na loja via ativação de QR Code ou via digitação de CPF no 
Caixa. 
 



O cupom online é utilizado no próprio site da marca via digitação do código de desconto no 
carrinho de compras. Ao ativar o cupom online, o código é automaticamente copiado quando 
ativo e basta colar no carrinho de compras para ganhar o desconto. 
 
41) O que significa regras de cupom? 
Você consegue verificar isso ao selecionar o cupom do estabelecimento desejado. 
 
QR Code – Entrar na loja > Clicar em “Usar” > “Utilizar Cupom” > Ativar no QR Code do 
estabelecimento. 
 
CPF – Entrar na loja > Clicar em “Usar” > O Botão para utilizar estará com a mensagem “Ativação 
por CPF no Caixa” > Fazer suas compras normalmente no estabelecimento e na hora de pagar 
digitar seu CPF no caixa. 
 
Online - Entrar na loja > Clicar em “Usar” > Clicar em “Copiar código ir para a loja” > Colar o 
código no carrinho de compras na hora do pagamento. 
 
42) Como saber se o cupom é físico ou online? 
Logo acima da lista cupons da loja, está descrito se é estabelecimento online ou físico. Quando 
físico tem o texto “Na loja” quando online tem o texto “Online” 
 
43) Como favoritar uma marca? 
Você pode favoritar uma marca clicando no ícone “Favorito” (mostrar uma estrela), pelo banner 
principal ou pelo perfil da marca, Ao favoritar uma marca, você recebe uma notificação de todas 
as promoções e cupons lançados. 
 
44) Como encontrar as marcas participantes? 
Você pode encontrar pela aba “Busca”, pesquisando por nome ou buscando nas categorias. 
 
45) O que é Cashback?  
O significado está na própria tradução da palavra, que significa “dinheiro de volta” em 
português. De modo bem resumido, é isso que acontece no Cashback. 
 
Ou seja, sempre que você faz uma compra com o cashback habilitado, um percentual do valor 
da compra volta para você, na forma de saldo que pode ser resgatado para uma conta bancária. 
 
Por exemplo, se comprar um celular de R$ 1.000 com cashback de 5%, R$ 50 gastos naquela 
compra voltarão para você. É simples assim; 
 
46) Como ganhar Cashback? 
1_Busque pela marca no APP 
2- Verifique o % de cashback informado nas promoções da marca 
3-Clique no cupom desejado 
4-Clique no botão “Ativar e ir para a loja” ou “Copiar código e ir para a loja” 
5-Faça sua compra na página, que será aberto automaticamente – Escolha a forma de 
pagamento que preferir. 
 
47) Eu consigo comprar pelo aplicativo Green Eco Cash? 
Sim! Para ganhar cashback nas compras pelo celular, você só precisa buscar pelo nome da loja 
no app, ativar a promoção com o cashback e fazer a compra normalmente na tela da loja. 
 
 



48) Posso acumular o cashback de diversas lojas? 
Pode sim! Nada impede você de receber cashback de diversas lojas ao realizar as compras 
dentro do aplicativo. Outro detalhe importante é que nem todas as lojas oferecem o cashback. 
As marcas que oferecem cashback possuem o % dentro do aplicativo. 
 
49) Em quais lojas eu consigo ganhar o cashback? 
Toda loja que tiver promoções informando o cashback na cor preta. É só ficar de olho na 
informação ao buscar produtos nas nossas promoções e prestar atenção no percentual de 
cashback das ofertas! 
 
50) Como funciona o Cashback? 
No app serão disponibilizadas várias ofertas de Cashback. Todas os Cashback gerados aparecem 
no extrato dentro do aplicativo com identificação de status, data de compra, valor e cashback 
de retorno. 
 
51) Como funciona a Doação do Cashback?  
No Green Eco Cash, temos o propósito de apoiar as causas sociais e ambientais por meio de 
Doação. E não poderia ser diferente, aqui você pode apoiar vários projetos doando seu cashback 
para a Instituição/Organização que escolher! A partir do Saldo disponível em sua carteira de 
Cashback (a partir de R$ 20,00), disponível no APP aba “Carteira”, você pode enviar para sua 
conta no Green Eco Bank e de lá pode escolher sua doação mensal ou eventual.  
 
52) Como descubro ou encontro as Instituições e Organizações para escolher o destino da 
doação? 
Dentro do App, na aba “Perfil” clique em “Doação do Cashback” e encontre e escolha uma causa 
que queira apoiar. 
 
53) Como trocar minha senha no Green Eco Cash?  
Menu Home > Perfil > Clicar em seu nome > Trocar senha 
 
 


