
 
 
 
  

Forma de preenchimento do formulário de solicitação (face A) 

③ Verifique os itens 

do compromisso/ 
consentimento na 
folha anexa e 
preencha o nome do  
solicitante. Preencha 
o furigana em 
katakana. (Mesmo 
que outra pessoa 
preencha no lugar do 
solicitante, escreva 
aqui o nome do 
solicitante.) 

⑤ Preencha o número 

de telefone do Japão. 

① Mês do 

preenchimento 

Preencha as informações 
da conta onde deseja 
receber o dinheiro. 
 

⑧ Nome da instituição 

financeira (banco, etc.) 

⑨ Tipo de conta 

⑩ Nome da agência 

onde possui a conta 

⑪ Número da agência 

onde possui a conta 
(Não preencha se não 
souber.) 

⑫ Número da conta 

⑬ Titular da conta 

(katakana) 
 

Além disso, envie junto 
uma cópia legível da 
caderneta bancária ou do 
cartão do banco (das 
páginas onde constam as 
informações solicitadas 

nos itens ⑧ a ⑬). 

⑭ Pessoas que não possuem 

conta em uma instituição 
financeira (banco, etc.) devem 

marcar com ☑. A cidade de 

Hiroshima entrará em contato 
para informar outra forma de 
receber o dinheiro. 

⑦ Marque um "×" 

apenas nas pessoas 
que não querem 
receber o dinheiro. 

Caso o titular da conta não seja o solicitante, preencha os dados do 
procurador   (pessoa que irá receber o dinheiro em seu nome) na face B. 

⑥ Verifique se as 

pessoas que 
receberão o dinheiro 
estão corretas. 

・ Escreva com caneta esferográfica dentro dos campos destacados com . 

・ Envie junto um documento (cópia da carteira de motorista, cartão my number, cartão do seguro 

saúde, cartão de residência ou certificado de residente permanente especial) para 

identificação do solicitante. (Ao enviar a cópia do passaporte, envie junto a tradução em 

japonês. Em qualquer formato.) 

・ Não é possível realizar transferência para uma conta no exterior. 

② Dia do 

preenchimento 

④ Mesmo que o 

formulário seja preenchido 
por outra pessoa que não 
seja o solicitante, deverá 
ser carimbado com o 
carimbo do solicitante. 
(Caso seja preenchido pelo 
próprio solicitante, não é 
necessário carimbar.) ① ② 

③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ 

⑪ ⑩ 

⑬ 

⑫ 

⑭ 

○A  O nome que 

aparece aqui é o do 

solicitante. 

○A  

○A  



 

① Se for receber 

através de um 
procurador (pessoa que 
irá receber o dinheiro 
em seu nome), envie 
cópias de documentos 
tanto do solicitante 
como do procurador 
(pessoa que irá receber 
em seu nome). 
 

② Envie junto uma 

cópia legível da 
caderneta bancária ou 
do cartão do banco 
(das páginas onde 
constam as 
informações solicitadas 

nos itens ⑧ a ⑬ da 

face A). 

Forma de preenchimento do formulário de solicitação (face B) 

Se for designar um 
procurador (pessoa que 
irá receber o dinheiro em 
seu nome), preencha os 

itens ⑮ a ㉒ do campo 

à esquerda. 
 

⑮ Nome do procurador 

(pessoa que irá receber 
o dinheiro em seu nome) 

⑯ Leitura (katakana) 

⑰ Endereço do 

procurador 

⑱ Número de telefone 

no Japão do procurador 

⑲ Relação de 

parentesco com o 
solicitante 

⑳ Descrição do que vai 

pedir ao procurador 
(Marque o que se 

enquadra com ☑.) 

㉑ Preencha o nome do 

solicitante. (Mesmo que 
outra pessoa preencha 
no lugar do solicitante, 
escreva aqui o nome do 
solicitante.) 

㉒ Mesmo que o 

formulário seja 
preenchido por outra 
pessoa que não seja o 
solicitante, deverá ser 
carimbado com o 
carimbo do solicitante. 
(Caso seja preenchido 
pelo próprio solicitante, 
não é necessário 
carimbar.) 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ ㉒ 

・ Preencha a face B somente quando outra pessoa for receber o dinheiro em nome 

do solicitante. 

・ Caso o procurador (pessoa que irá receber o dinheiro em seu nome) não more 

com o solicitante, deverá enviar a cópia de um documento para comprovar a 
relação de parentesco com o solicitante. 

Eu, conforme acima mencionado, 
constituo o meu bastante 
procurador e delego 

←Em caso de representante legal, 
não é necessário escolher o tipo 

solicitação/pedido         
Recebimento.          

solicitação/pedido e recebimento. 


