
Documentos de Comprovação da  

Conta para Saques em Iene 

Caderneta da instituição financeira Cartão da instituição financeira 

Atenção 

Lista de Documentos que Podem ser Apresentados 

É necessário o envio de SOMENTE UM dos documentos listados abaixo. 

Verifique se todas as letras e números estão legíveis antes de enviar a foto ou cópia. 

 

Clique no documento desejado para verificar os detalhes do documento. 

Caso tire foto do documento de comprovação 
pelo celular ou Smartphone, e envie por e-mail, 
configure para enviar a foto no maior tamanho 
possível. 

Sobre o envio de fotos pelo 

celular ou Smartphone 

Caso envie por FAX, solicitamos que tire uma 
cópia mais clara do documento, ou configure o 
FAX para enviar o documento de forma mais 
clara. 

Sobre o envio de FAX 

Verifique se todas as letras e números estão legíveis, principalmente de seu nome atual, furigana do 

nome e números da agência e conta. 

Verifique se no documento consta o furigana do nome examente igual ao do registrado nesta 

empresa. Não serão aceitos documentos cujo o conteúdo difere do registrado nesta empresa, como 

por exemplo a escrita (letras romanas ou alfabeto japonês) do nome. 
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É obrigatório a apresentação da cópia da capa e da contra-capa também. 
 

Verifique se o nome é exatamente igual ao apresentado no formulário de abertura de conta. 

 

Tire cópia ou foto da contra-capa por inteiro, inclusive da segunda página. Não serão aceitas fotos  

ou cópias de partes do documento. Caso não consiga tirar uma foto nítida do documento por inteiro 

devido a resolução da câmera, envie uma foto nítida da parte juntamente com a foto do documento 

inteiro. 

 

Verifique se o furigana do nome é exatamente igual ao apresentado no formulário de abertura de 

conta. 

 

Verifique se o número da conta e da agência estão legíveis. 

012 1234567 M AN EPA TAROU  様

預金通帳

○○○銀行

債券

株式会社 ○○○銀行

お取引店

△△△　 支店

電話　 123-456-7890

ご利用いただきあり がとう ございます。

お名前

マネパ　 タロウ　 様

口座番号 口座番号

定期 積立

普通 012 1234567

店番号 口座番号 通帳限度額（ 円）

貯蓄

預金通帳

預金通帳のご利用について

●

●

●

■残高照会等のお問い合わせは

0120-○○-○○○○
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Verifique se o número da agência e o número 

da conta estão legíveis. 

 

Verifique se o furigana do nome está  

Exatamente igual ao apresentado no  

formulário de abertura de conta. 

 

Cartão do Banco 

1

2 IC CASH CARDIC CASH CARD
IC キャッ シュカードIC キャッ シュカード
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