Preenchimento de todos os itens pelo próprio tutor legal

Favor completar a data do preenchimento da autorização

(ano)__________ (mês)______ (dia) ______

NTT DOCOMO, INC.

同意書（ポルトガル語版）

Carta de Autorização

Eu, tutor legal do titular do contrato (caso o titular seja menor de idade e tenha outros tutores legais, considera-se a minha pessoa como representante de todos os tutores legais), autorizo por via desta, a execução
da solicitação de contrato novo ou cancelamento do contrato de acordo com os seus termos e/ou, após o início do contrato o titular fazer as alterações nos serviços (alteração do plano, e outros*1). Autorizo também a
tirar cópias dos documentos comprovantes da minha pessoa apresentadas nesta solicitação e a conservação das mesmas em vossa companhia.

●Solicitações (preenchimento pelo próprio tutor legal)
Solicitação
(Marque com o □na opção à
direita.
Caso a solicitação seja para
ambos os serviços, favor
marcar com o □ nos dois.)

□Contrato novo

(Marque com o □ na opção
à direita.)

□ 1 contrato (linha de celular)

do telefone celular
□Troca de
aparelho,
inscrição do
serviço de
docomo Hikari e
outros
□12 vezes*

Método de Aquisição
do Aparelho Celular*3

(escolher sem falta a quantidade de contrato novo em solicitação)
□vários contratos (

) linhas

Tipo da solicitação
Número do celular
em solicitação*2
□

24 vezes*

0

0 －

－

□à vista

Para utilizar o pagamento parcelado da DOCOMO firmando o Contrato Individual de Mediação de Aquisição a Crédito, segundo a lei de Venda à Prestação, as informações
de créditos pessoais será registrada na instituição de informação de crédito especificada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Quando um titular do contrato
menor, e o tutor legal como o responsável do pagamento e este atrasar o pagamento, ficará considerado como o titular do contrato como o responsável do pagamento
atrasado. Existe a possibilidade de rejeição de compras a créditos ou empréstimos caso a informação do atraso do pagamento sej a efetuado.

*Pagamento parcelado para valor superior a 100,000 (imposto incl.) ou na aquisição de acessórios
☐Aceitar ☐Não aceitar *4
☐Utilizar o sistema de troca
Modelo e Cor do aparelho (
)
□ Filtragem sp-mode/ Filtragem ANSHIN para docomo(ANSHIN mode)
(Nível de ensino: primário/ginásio/colégio/colégio plus)
□ Personalização da filtragem sp-mode
□ Filtragem Kid’s i-mode
□ Filtragem i-mode
□ Filtragem Kid’s i-mode + restrição de horário
□ Restrição de Web
□ Filtragem i-mode + restrição de horário
□ Somente restrição de horário
□ Personalização de Restrição de Acesso

sp-mode

Serviço de filtragem
（Inscrição do Serviço
de Restrição de
Acesso）*5

i-mode

(Marque com o um dos
itens à direita em caso de
solicitação do
i-mode/sp-mode)

□ Não aplicar Medidas de Habilitação de Filtragem

Registre uma senha na solicitação de
Personalização de Restrição de Acesso/
Personalização de Filtragem de sp-mode.

Senha Limit*6

Eu (como guardião legal), solicito não aplicar Medidas de Habilitação de Filtragem conforme requerido na loja baseado em lei, assumindo toda a
responsabilidade em monitorar a utilização de membros de minha família e habilitando o serviço de restrição quando este seja necessário.

□ Não utilizarei*7
*O titular, menor de 20 anos, ou o usuário, menor de 18 anos, que não necessita do Serviço de filtragem de acesso, deverá apresentar a Carta de
Solicitação de Desnecessidade do Serviço de Filtragem de Acesso. Favor consultar o Site oficial da Docomo para informação do formulário)

●Tutor Legal (Nome, carimbo ou assinatura, preenchido pelo próprio tutor legal. Quando o nome do tutor legal (nome da pessoa com autoridade parental) não está
manuscrito, será necessário estar carimbado)
Nome do Tutor legal

Em katakana
Nome

印
Carimbo

〒

－

Grau de
parentesco
Telefone de contato*8

Endereço
（

）

－

●Titular do contrato (nome do menor) (deverá ser preenchido pelo próprio tutor legal)
Titular
(nome do menor)

Em katakana
Nome

Data de Nascimento
Endereço

(ano)__________ (mês)______ (dia) ______
〒

Idade

anos

－

*1. Será necessário a autorização do tutor legal para algumas outras solicitações. Favor visitar o Site oficial da Docomo para detalhes.
*2. Na inscrição do “serviço de docomo Hikari”, favor preencher o número de telefone celular indicado (ou a ser indicado) com mesmo nome do titular (Não será necessário o preenchimento do número do telefone celular na solicitação do “serviço de
docomo Hikari” juntamente com inscrição de novo contrato do telefone celular).
*3. Para utilizar o pagamento parcelado da DOCOMO, a forma de pagamento da conta telefônica mensal será por débito automático bancário ou por cartão de crédito.
*4. Para utilizar o pagamento parcelado da DOCOMO no valor superior a 100,000 ienes ou aquisição de (somente) acessórios, será necessário a confirmação das informações fornecidas para a avaliação (tais renda anual, situação de empréstimo,
pagamento da prestação/aluguel da casa, como quantas pessoas compõe a família, se a família vive junto, etc.).
*5. O ¨Serviço de filtragem¨ serve para bloquear o acesso a Site de encontros e outros Sites prejudiciais aos menores (inscrição necessária, taxa mensal gratuita). Diante da criação da Lei de Segurança e Tranquilidade do uso de internet pelos jovens,
regra geral, solicitamos a inscrição do ¨Serviço de Filtragem（Serviço de Restrição de Acesso）¨. Será efetuada a inscrição automática no serviço de Filtragem sp-mode/Filtragem ANSHIN para docomo (ANSHIN mode) / Filtragem i-mode quando
nenhuma das opções esteja selecionada.Caso o nível da restrinção da Filtragem ANSHIN para docomo(ANSHIN mode) não esteja selecionada, o mesmo será definido conforme a idade do usuário.
*6. A senha Limit será utilizada com função de limitação ou em configurações como Personalização de Restrição de Acesso do Filtragem sp-mode. Não recadastramos a senha Limit para os que já têm a senha Limit. Muito cuidado com a
administração da senha. Com a senha é possível fazer alteração da configuração de acessibilidade de Websites/categorias. Recomendamos ao tutor legal a sua alteração de acordo com a necessidade, através de Limit Service
Center.(Solicitamos a alteração da senha após a configuração inicial).
*7. As informações provindas do uso de internet podem conter informações prejudiciais ao crescimento e educação dos jovens. Solicitamos maior cuidado caso não utilize ou cancele o ¨Serviço de Restrição de Acesso¨ (Serviço de Filtragem).
*8. Entraremos em contato no ato da solicitação com o responsável, no caso de sua necessidade.
◆Favor consultar o Site oficial da Docomo a respeito de produtos e detalhes dos serviços antes do preenchimento deste formulário. Em caso de dúvidas favor visitar a docomo Shop mais próxima ou contatar o Serviço de Atendimento em Língua
Estrangeira 0120-005-250, na Central de Informações docomo.
◆Ao constatar diferenças entre os dados preenchidos no formulário com os da documentação, o contrato estará sujeito à suspensão da linha/cancelamento. Solicitamos a sua compreensão.
確認欄

【弊社使用欄 / Para uso da companhia】

Preenchimento
販売店名 de todos os itens pelo próprio tutor legal

連 絡 先

Favor completar a data do preenchimento da autorização
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