
Sobre o My Number (Número de Pessoa Física) 

Modo de envio 

Faça o upload da foto do documento pela Área restrita a clientes. É possível enviar também foto tirada pelo 
SmartPhone ou telefone  celular. 
※É possível fazer o upload de arquivos tipo *.jpg,*.png,*.bmp com menos de 5MB.  

Upload da foto 

Simples! 

Documentos que podem ser apresentados 

Verso do Cartão do My Number (Kojin Bango Card) 

Cartão de Notificação 

Comprovante de Residência (Juminhyo) que conste o My Number 

Faça o upload de somente um dos documentos abaixo. Verifique se todas as letras e números estão 

legíveis antes de enviar a foto ou cópia. 

Caso não consiga fazer o upload, entre em contato com o Call Center (0120-894-909). 

Todos os clientes que possuem conta nesta empresa deverão apresentar o My 

Number. 
 

Tanto os clientes que abrirem novas contas de FX, ações, CFD e/ou  Manepa Card, como os clientes que já 

possuem conta na Money Partners deverão apresentar o My Number (ou Número de Pessoa Jurídica). 

 

O clientes que abriram conta de FX, ações, CFD e/ou Manepa Card até o final de dezembro de 2015 

deverão apresentar o My Number até o final de dezembro de 2018. 



 

 

 

Tirar cópia ou foto do documento por inteiro. 

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 junta- 

mente com a foto do documento inteiro. 

 

Verifique se todas as letras e números, e o  

número do My Number estão legíveis. 

通知カード

1234　 5678　 9012

Cartão de Notificação 
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1
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Tirar cópia ou foto do documento por inteiro. 

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 junta- 

mente com a foto do documento inteiro. 

 

Verifique se todas as letras e números, e o  

número do My Number estão legíveis. 

 

Verso do Cartão do My Number (Kojin Bango Card) 
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1234 5678 9012

1
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Documentos que podem ser apresentados 

Sobre o My Number (Número de Pessoa Física) 



 

 

 

Tirar cópia ou foto do documento por inteiro. 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 todas as letras e números, e o número do My Number estão legíveis. 

 

Verifique se o documento foi emitido em menos de 6 meses. E também se a data de emissão está 

nítida. 

 

Apresente um documento que conste sem falta o número do My Number. 

 

※Por favor, oculte o Honsekichi e informações de familiares. 

 

Comprovante de Residência (Juminhyo) que conste o My Number 
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Documentos que podem ser apresentados 

Sobre o My Number (Número de Pessoa Física) 


