委任状（ベトナム語版）

．
．
Chủ hợp đồng （Người ủy nhiệm） Xin vui lòng điền vào tất cả các mục.
Kính Gửi Công Ty Docomo NTT, Inc

Xin vui lòng điền ngày tháng vào văn bản Giấy ủy nhiệm
Năm
Tháng
Ngày

GIẤY ỦY NHIỆM
Tôi xin ủy nhiệm toàn bộ quyền hạn cho người có thông tin được ghi bên dưới 「Người đại diện （người nhận ủy nhiệm）」đăng ký các dịch vụ như dịch vụ Xi, dịch vụ FOMA, dịch vụ
điện thoại quốc tế, dịch vụ Docomo Hikari và/ hoặc mua máy điện thoại di động .
．
．
● Mục dành cho Chủ hợp đồng (Người ủy nhiệm) （Chủ hợp đồng （Người ủy nhiệm） Xin vui lòng điền vào. Trường hợp Chủ hợp đồng （Người ủy nhiệm ） không trực
．．．．．．
．．
．．．．．．
．．
tiếp ghi, yêu cầu phải đóng dấu. Ngoài ra, Trường hợp đại diện là Tổ chức （công ty ） yêu cầu phải đóng dấu của Tổ chức （công ty ））
Tên chủ hợp đồng
（Tên người ủy
nhiệm ）
Địa

Tên phiên âm Furigana
Dấu

Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）
〒

chỉ

Số điện thoại liên lạc

－

（

）

Ngày

－

sinh

Năm

Tháng

Ngày

．
．
●Nội dung đăng ký （Chủ hợp đồng （Ngưởi ủy nhiệm ）xin vui lòng điền vào）
Số điện thoại di động đang sử dụng（※１）

０

０－

－

1．Đăng ký hợp
đồng điện thoại mới
(
Thuê bao)

2. Thay đổi loại máy

Phương thức mua máy điện thoại di động （※３）
（Trường hợp mua máy điện thoại di động, vui lòng lựa chọn「Phương thức thanh toán」ở phần dưới đây.）
Trả góp 12 lần（＊） ／ Trả góp 24 lần（＊） ／ Trả hết luôn 1 lần
＊Thanh toán trả góp khi mua máy trên 10 vạn yên （đã bao gồm thuế）
□Sử dụng □Không sử dụng（※４）
Trường hợp sử dụng thanh toán trả góp của Docomo, hợp đồng sẽ được ký kết dựa trên「Giao ước hợp
đồng mua trả góp cá nhân」.
□

Nội dung đăng ký（※２）

Đăng ký bán lại máy

Loại máy ・màu sắc （
3.Thay đổi tên chủ
hợp đồng（※５※６）

４.Khác（※７）

Điện thoại di động ／
Hikari

）
Docomo

Nhận chuyển nhượng hợp đồng ／Chuyển nhượng hợp đồng

□ Đồng ý với qui định của d account và đăng ký phát hành tài khoản d account※7
□Đăng ký thông tin thành viên sử dụng điểm tích lũy d point

vui lòng ghi cụ thể nội
dung đăng ký
Số điểm sử dụng（※８）

Điểm

（Vui lòng ghi số điểm muốn sử dụng đơn vị từ 1 điểm）

※1 Vuilòngghisốđiệnthoạivàomục「sốđiệnthoạidiđộngđangsửdụng」,ngoạitrừtrườnghợpđăngkýhợpđồngđiệnthoạimới.Trongtrườnghợpđượcủyquyềnlàmcácthủtụcliênquanđến「DocomoHikari 」vuilòngghisốđiệnthoạivàomục「sốđiện
thoạidiđộngđangsửdụng」. （Trườnghợpđăngkýhợpđồngmới「DocomoHikari 」hãyghisốđiệnthoạisẽghépđôivới「DocomoHikari 」）.Ngoàira、trườnghợpthayđổisốđiệnthoạighépđôivới「DocomoHikari 」vuilòngghisốđiệnthoạithayđổivào
mục「４．Khác」.
※2 Xinvuilòngkhoanhtròn1trong4mụctươngứngtrong「Nộidungđăngký」（cóthểđồngthờichọnnhiềunộidungđăngkýcùng1lúc）.Nếukhoanhtrònmục「4.Khác」saukhighitêndịchvụ vuilòngghi cụthểnộidungđăngkývídụnhư「Đăngký」
「Thayđổi」
「Hủybỏ」
「Sửachữa」.
※3TrườnghợpsửdụngthanhtoántrảgópcủaDocomothìphươngthứcthanhtoánsẽlàchuyểnkhoảnngânhànghoặc trảbằngthẻtíndụng.Ngoàira,cácthôngtintíndụngcánhâncủakháchhàngsẽđượccungcấp-đốichiếuvới「cơquanthôngtintín
dụng chỉđịnh」doBộKinhtế,ThươngmạivàCôngnghiệpchỉđịnh.Trườnghợpkháchhàngtrảchậm,cótrườnghợpbịtừchốitrảbằngphươngthứcthanhtoánquathẻtíndụnghoặcvaynợ.
※4 Trườnghợphợpđồngdanhnghĩacánhânmuamáytrên10vạnyên（đãbaogồmthuế）sửdụngthanhtoántrảgópcủaDocomo, cótrườnghợpcầnxácnhậncácthôngtincầnthiếtđềtiếnhànhthẩmtranhư （sốngườitronggiađình,cóởchungvớiai
không,thunhập-tìnhtrạngvaynợ、cótrảtiềnthuênhàkhông-cótiềnnợmuanhàtrảgópkhông）.Vớithôngtinkhông rõràngcótrườnghợpsẽxácnhậnthêmthôngtinvớichủhợpđồng（ngườiủynhiệm）.
※5TrườnghợpngườinhậnchuyểnnhượngtiếptụcnhậntrảgópcủaDocomothìcầnphảilàmthẩmtra.Ngoàira,Theoquyđịnhcủaluậtmuabántrảgóp,cácthôngtintíndụngcánhâncủangườinhậnchuyểnnhượngsẽđượccungcấp-đốichiếuvới「cơ
quanthôngtintíndụngchỉđịnh」doBộKinhtế,thươngmạivàCôngnghiệpchỉđịnh.
※6Trườnghợpủynhiệmđăngkýhợpđồng「DocomoHikari 」xinvuilòngghivàomục「4．Khác」.Trongtrườnghợpđó,hãyghicụthểnộidungđăngkývídụ「Đăngký」「Thayđổi」「Hủybỏ」.
※7 Trườnghợpngườinhậnchuyểnnhượngmuốnđổitênvàlàmthủtụcđăngký1phầndịchvụhoặccàiđặtthôngtinthìcầncósựhiệndiệncủangườichuyểnnhượngtạicửahàng.Tuynhiên,ngườisửdụnghiệnđãđăngkýtrởthànhngườinhậnchuyển
nhượnghợpđồngthìsựhiệndiệncủangườichuyểnnhượnglàkhôngcầnthiết.
※8Trường hợpphát hành tài khoảndaccount, vìbằngcách sử dụngtài khoảndaccount cóthể muasảnphẩm hoặc đăngkýcác loại dịchvụ khác như dịchvụ xem bảngkêchi tiết tiềnsử dụng hàngtháng, nênhãychú ýcẩnthậntrong việc bảoquản tài
khoản.Ngoàira,khihủyhợpđồngđiệnthoạihoặcchuyểnnhượngtênchủhợpđồng,nếukhôngcótàikhoảndaccountthìsốđiểmtíchlũysẽbịmấthiệulực.Thôngtinchitiếtvềtàikhoảndaccountxinvuilòngxácnhậntrêntrang「daccountportalsite」.
※9Trườnghợpmuốnsửdụngđiểmtíchlũyvídụnhưkhimuamáyđiệnthoạidiđộngxinvuilòngghirõsốđiểmmuốnsửdụng.Ngoàira,trườnghợpngườiđạidiệncủathuêbaođãđăngký「Từchốisửdụngđiểmtíchlũy」thìthuêbaoconcủahóađơnthanh
toántổngmuốnsửdụngtíchđiểmcầnsựđồngýcủangườiđạidiệnthanhtoánhóađơntổng.
．
．
●Mục dành cho người đại diện (Người nhận ủy nhiệm) （Chủ hợp đồng （Người ủy nhiệm） xin vui lòng điền vào）
Trường hợp làm hợp đồng mới và sử dụng thanh toán trả góp của Docomo bằng danh nghĩa cá nhân, thì phải theo như đăng ký từ gia đình của chủ hợp đồng （người nhận ủy
nhiệm）.
Tên người đại diện Tên phiên âm Furigana
（Tên người nhận ủy
nhiệm）

Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）

Địa

〒

chỉ

Số điện thoại liên
lạc

（

）

－

Ngày

sinh

Năm

Tháng

Ngày

【Trường hợp người đại diện （Người nhận ủy nhiệm ） đăng ký, ngoài giấy ủy nhiệm （ văn bản này ） xin vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết ghi bên dưới】

①

（＊）
（＊）
Bản gốc giấy tờ có thể xác nhận chủ hợp đồng（người ủy nhiệm ）
② Bản gốc giấy tờ có thể xác nhận người đại diện （người nhận ủy nhiệm）
③ Bản gốc giấy tờ có thể xác nhận là gia đình của chủ hợp đồng （người ủy nhiệm ）（＊）（Chỉ cần thiết cho trường hợp làm hợp đồng mới và sử dụng thanh toán trả góp của Docomo bằng danh
nghĩa cá nhân.)
＊Chi tiết xin vui lòng xác nhận trước ở cửa hàng Docomo gần nhất , cách liên hệ để xác nhận 「Trên trang chủ của Docomo」,「Trung tâm hỗ trợ thông tin Docomo」（liên lạc từ điện thoại di
động gọi số 「151」, liên lạc từ điện thoại thông thường gọi số 「0120－800－000」）.
【Hạng mục chú ý khác 】
①
Có trường hợp cửa hàng liên lạc với chủ hợp đồng（người ủy nhiệm）.
②
Trường hợp nội dung ghi trong văn bản sai khác với thực tế , có trường hợp chúng tôi sẽ tiến hành hủy và đình chỉ sử dụng.
③
Trường hợp đăng ký hợp đồng mới bằng danh nghĩa cá nhân, chi phí sử dụng mỗi tháng（bao gồm tiền trả góp mỗi tháng ）thì được thanh toán bằng cách rút tự động từ tài khoản ngân
hàng hoặc bằng thẻ tín dụng của chủ hợp đồng （người ủy nhiệm ） hoặc của người đại diện theo quy định của pháp luật （thuộc gia đình của chủ hợp đồng）
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