Carta de Autorizaçao [Exemplos e Notas]
[Leia sem falta as informações a seguir]
・A carta de autorização deverá ser preenchida pelo próprio representante legal (guardiões legais entre outros).
・Caso seja identificada qualquer diferença entre os dados preenchidos e fatos, a linha poderá ser suspensa ou o contrato ser cancelado.
・Escreva o número de telefone de contato sem falta no ato de inscrição. Entraremos em contato com o representante legal (guardiões legais entre outros), caso seja necessário.
・É necessário apresentar a presente carta de autorização mesmo quando o representante legal (guardiões legais entre outros) compareça na loja junto com o titular.

・Marque em todos os quadros dos trâmites
que autoriza a realizar.

・ Em caso de “ Outros ” , especifique os detalhes dos trâmites
desejados.
・Marque no quadro “Não autorizo nenhum trâmite nesta seção” caso
não haja nenhum item relevante.

1

・Escreva a data de preenchimento da carta de autorização.

3

・ Especifique o número de
telefone celular em questão.
・Para a inscrição a um novo contrato,
este não é necessário.

・Será necessário o preenchimento e apresentação da carta
de autorização nova caso passar o último dia do terceiro mês
da data do preenchimento.

2

1

Data de preenchimento: (Ano) 20×× (Mês)

9

(Dia) 1

(Válido até o final do terceiro mês a partir da data de preenchimento)

[Número de telefone celular]

0 9 0 －

1234 － ×××× 3

)
☑Contrato novo ( 1 Linhas)
4 □roca de aparelho □Outros (
☑Pagamento parcelado da docomo* (12 vezes/24 vezes /36 vezes)*1
□Aquisição à vista
5 ＊
Pagamento parcelado para "o produto com o valor superior a 100,000 ienes (imposto incl.)"
6
*2
ou para "a aquisição apenas de acessórios" (Utilizar / Não utilizar)
7
☑Utilização de pontos ( 1,000Pontos)
)
☑Utilizar o Programa Trade-in/ Sumaho Okaeshi Program (【Modelo e cor】 iPhone7 Dourado 8

Trâmites a solicitar

2

Telefone celular

□

6

registre a Senha de
Limitação de 6 dígitos
(filtragem i-mode/filtragem i -mode + restrição de horário/Filtragem Kid ’s i-mode
ao solicitar a
/Filtragem Kid’s i-mode + restrição de horário/restrição de Web)
10
"Personalização de
□Personalização de Restrição de Acesso
10Restrição de
●Ao usar o smartphone/tablet/celular da docomo (sp -mode)
Acesso/Personalização
(Filtragem Anshin da Web & Filtragem ANSHIN para docomo (ANSHIN mode)
☑Solicitar
da Filtragem Anshin da
[Nível de ensino: primário/ginásio/colégio/colégio plus]
/Filtragem Anshin da Web e Tempo da Tela [Colégio Plus]) Web".
●Ao usar o celular da docomo (i -mode)

a Web
☑Personalização da Filtragem Anshin d10
abaixo e solicito não aplicar as mesmas
□Confiro o conteúdo das Medidas de Habilitação de Filtragem
Eu (como guardião legal), sob minha responsabilidade, solicito não habilitar o serviço de restrição
na loja hoje, o qual é determinado pela legislação, assumindo toda a responsabilidade em
monitorar o uso de internet em casa e outros locais de forma eficaz e habilitar a restrição de
acesso imediatamente quando for necessário.

docomo
Hikari

11

12 novo
☑Contrato

(guardiões legais entre outros)

Representante legal

13

Endereço

)
□

Titular

(menor de idade entre outros)

15

Taro Docomo

14

( Carimbo )

〒123－4567

Hanako Docomo
Tokyo-to Chiyoda-ku ●-● Docomo apartment 101

・Escreva os dados do titular.
*Todos os itens deverão ser preenchidos.

・Especifique a quantidade
de pontos que deseja utilizar em
trâmites como aquisição de
telefone celular.

contato

・Indique o modelo e a cor
do aparelho em questão sem falta
para
utilizar
algum
dos
programas.

・Caso o titular seja menor
de 20 anos ou o usuário menor de
18 anos, solicitamos aplicar-se ao
Serviço de Filtragem de Acesso
(Serviço de Restrição de Acesso).
・ Selecione o nível de restrição
dentre as opções disponíveis para o
modelo
adquirido.
Os
regulamentos de cada nível da
restrição poderão ser consultados
no site da docomo.

Pai

Relação familiar

Telefone de

Tokyo-to Chiyoda-ku ●-● Docomo apartment 101

(Esta seção deverá ser preenchida pelo representante legal(guardiões legais entre outros).)

7

9

・Para a nova inscrição ao docomo Hikari
vinculando a um número de telefone celular
existente da docomo, escreva o número em questão
no campo "Outros“.

〒123－4567
Endereço

10

12

*Todos os itens deverão ser preenchidos.

15

Não autorizo nenhum trâmite nesta seção

・Caso deseje personalizar o Serviço de Filtragem de
Acesso, selecione uma das opções "Personalização de
Restrição de Acesso/ Personalização da Filtragem Anshin
da Web" e registre a Senha de Limitação.

・Escreva os dados do representante legal (guardiões legais entre outros).

Nome

・ Em casos de aquisição de
produtos com valor superior a
100,000 ienes (imposto incl.) ou
de
apenas
acessórios
em
pagamento parcelado, marque a
opção "Utilizar".
・Marque a opção "Utilizar" para
inscrever-se no Sumaho Okaeshi
Program e a aquisição de apenas
acessórios
em
pagamento
parcelado, mesmo com valor
inferior a 100,000 ienes (imposto
incl.).

8

□Outros（

・Para a inscrição a um novo contrato, este não é necessário.
・Para outros trâmites, escreva o número de telefone vinculado ao docomo
Hikari.
・Para trâmites de docomo Hikari (sem vínculo a número de telefone celular
da docomo), escreva um dos seguintes itens: o ID do contrato (um número
de 13 dígitos com o prefixo CAF ou de 11 dígitos com o prefixo COP);
número de telefone docomo Hikari Denwa; número de telefone do titular do
contrato.

13

1 2 3 4 5 6

CAF（COP）012345××××

11

Nome

Senha Limit

Acessode(Serviço de
Se o titular é menor de 20 anos ou o usuário é menor de 18 anos, e se o mesmo não necessita do Serviço de Filtragem
a Carta de Solicitação de Desnecessidade do Serviço de Filtragem de Acesso deverá ser apresentada além da presente
Restrição de Acesso),
(Favor consultar o site da docomo para informação do formulário).
carta de autorização

[Número de cliente]

5

・ Especifique o número de
parcelas em caso de aquisição de
telefone celular em pagamento
parcelado.
・Selecione 36 vezes caso desejar
inscrever-se no Sumaho Okaeshi
Program.

Não autorizo nenhum trâmite nesta seção

Inscrição ao Serviço de Filtragem (Serviço de Restrição de Acesso) *39

□Não solicitar

4

・Especifique a quantidade de
linhas desejada em caso de contrato
novo.

03-1234–XXXX

14

・Caso o nome do representante legal (guardiões legais entre outros)
esteja manuscrito, o carimbo não é necessário.
*Caso o nome esteja estampado com carimbo de borracha ou impresso,
será necessário o carimbo.

Data de
nascimento
Idade

(Ano)

××

(Mês)

××
15

(Dia)

××

NTT DOCOMO, INC.

Data de preenchimento: (Ano)______ (Mês)_______ (Dia)_______
(Válido até o final do terceiro mês a partir da data de preenchimento)

Carta de Autorização
Eu, representante legal do titular do contrato (caso o titular seja menor de idade e existam outros guardiões legais, considera-se a minha pessoa como representante de todos os
guardiões), autorizo previamente, por via desta, o titular a solicitar, celebrar um contrato novo de acordo com as cláusulas, condições de provisão do servio e os termos de uso
determinados pela docomo, e, após o início da prestação de serviços, a solicitar trâmites relacionados com utilização dos serviços (alterações de planos entre outros). Autorizo
também a tirar cópias dos documentos comprovantes da minha pessoa apresentadas nesta solicitação e a conservar as mesmas em vossa companhia.

◆A presente carta de autorização deverá ser preenchida pelo próprio representante legal.
(Marque com ☑ em todos os quadros dos trâmites que autoriza a realizar.）
[Número de telefone celular]

0

0 －

－

□Contrato novo (
Linhas) □Troca de aparelho □Outros (
)
□Aquisição à vista □Pagamento parcelado da docomo* (12 vezes/24 vezes/36 vezes)*1 ＊Pagamento parcelado para "o produto
com o valor superior a 100,000 ienes (imposto incl.)" ou para "a aquisição apenas de acessórios" (Utilizar / Não utilizar) *2
□Utilização de pontos (
Pontos)
□Utilizar o Programa Trade-in/Sumaho Okaeshi Program (【Modelo e cor】
)
□ Não autorizo nenhum trâmite nesta seção

Telefone celular

Trâmites a solicitar

Inscrição ao Serviço de Filtragem (Serviço de Restrição de Acesso) *3
registre a Senha de Limitação de
6 dígitos ao solicitar a
(filtragem i-mode/filtragem i-mode + restrição de horário/Filtragem Kid’s i-mode
"Personalização de Restrição de
/Filtragem Kid’s i-mode + restrição de horário/restrição de Web)
Acesso/Personalização da
□Personalização de Restrição de Acesso
Filtragem Anshin da Web".

●Ao usar o celular da docomo (i-mode)

●Ao usar o smartphone/tablet/celular da docomo (sp-mode)
□Solicitar

(Filtragem Anshin da Web & Filtragem ANSHIN para docomo (ANSHIN mode)
Senha Limit
[Nível de ensino: primário/ginásio/colégio/colégio plus]
/Filtragem Anshin da Web e Tempo da Tela [Colégio Plus])

□Personalização da Filtragem Anshin da Web
□Confiro o conteúdo das Medidas de Habilitação de Filtragem abaixo e solicito não aplicar as mesmas.
Eu (como guardião legal), sob minha responsabilidade, solicito não habilitar o serviço de restrição na loja hoje,
o qual é determinado pela legislação, assumindo toda a responsabilidade em monitorar o uso de internet em
casa e outros locais de forma eficaz e habilitar a restrição de acesso imediatamente quando for necessário.

docomo
Hikari

□Não solicitar

Se o titular é menor de 20 anos ou o usuário é menor de 18 anos, e se o mesmo não necessita do Serviço de Filtragem de Acesso
(Serviço de Restrição de Acesso), a Carta de Solicitação de Desnecessidade do Serviço de Filtragem de Acesso deverá ser apresentada
além da presente carta de autorização (Favor consultar o site da docomo para informação do formulário).

[Número de cliente]

□Contrato novo □Outros（

)
□ Não autorizo nenhum trâmite nesta seção

(menor de idade entre outros)

Representante legal

Titular

(guardiões legais entre outros)

Notas

Nome

(Carimbo) Relação familiar
〒

Telefone de

Endereço

contato
Data de

Nome

(Ano)

(Mês)

(Dia)

nascimento
〒

Endereço

Idade

※1 A forma de pagamento será o débito automático bancário ou cartão de crédito em casos de inscrição nova ao pagamento parcelado da DOCOMO ou de continuidade do pagamento parcelado, acompanhado da
transferência de titularidade. As informações de crédito pessoal do titular serão fornecidas e consultadas com "as Agências de Informações de Crédito Pessoal", designada pelo Ministério da Economia, Comércio e
Indústria. Haverá a possibilidade de rejeição à solicitação como de cartão de crédito e de empréstimos no atraso do pagamento.
※2 Na aquisição de produto "com o valor total superior a 100,000 ienes (imposto incl.)" ou "aquisição apenas de acessórios" com o pagamento parcelado da DOCOMO em nome de pessoa física, consideramos que há
consentimento para o qual algumas informações serão consultadas para a avaliação (quantidade de pessoas na família, convivência com membros da família, renda anual, situação de empréstimos ou dívidas, crédito
imobiliário, pagamento do aluguel).
※3 Conforme "a Lei de Segurança e Tranquilidade do Uso de Internet pelos Jovens", em princípio, faz-se necessário solicitar o "Serviço de Filtragem" (Serviço de Restrição de Acesso) caso o titular seja menor de idade
ou o usuário seja menor de 18 anos de idade. Será efetuada a inscrição automática quando nenhuma das opções esteja selecionada. Caso o nível da restrição da Filtragem ANSHIN para docomo (ANSHIN mode) não
esteja selecionada, o mesmo será definido conforme a idade do usuário.

[Se o titular é menor de idade ou maior de idade sob tutela legal entre outros, faz-se necessário preparar sem falta os seguintes documentos além da presente carta de autorização.]

1. Documento que comprova a identificação do titular
2. Documento que comprova a identificação do representante legal (guardiões legais entre outros)
3. Documento que comprova ser o representante legal (guardiões legais entre outros)

*este não é necessário quando se confere nos documentos 1. e 2. acima que o titular e o representante legal (guardiões legais entre outros) têm o mesmo sobrenome e mesmo endereço.

Para os detalhes com respeito a documentos
necessários para os trâmites, serviços, ou termos e
condições de uso entre outros, visite o site da docomo.
● De celular da docomo (i-mode)
iMenu▶ﾄﾞｺﾓ HP
●De smartphone/celular da docomo (sp-mode)
/computador
www.nttdocomo.co.jp/english

【受付店名・連絡先】

弊
社
使
用
欄

Para uso da companhia

【確認者欄】
Para uso da companhia
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