
Documentos de Comprovação do My Number 

Verso do Cartão do My Number (Kojin Bango Card) 

Cartão de Notificação 

Comprovante de Residência (Juminhyo) que conste o My Number 

Atenção 

Lista de Documentos que Podem ser Apresentados 

É necessário o envio de SOMENTE UM dos documentos listados abaixo. 

Verifique se todas as letras e números estão legíveis antes de enviar a foto ou cópia. 

 

Clique no documento desejado para verificar os detalhes do documento. 

Caso tire foto do documento de comprovação 
do My Number pelo celular ou Smartphone, e 
envie por e-mail, configure para enviar a foto no 
maior tamanho possível. 

Sobre o envio de fotos pelo 

celular ou Smartphone 

Caso envie por FAX, solicitamos que tire uma 
cópia mais clara do documento, ou configure o 
FAX para enviar o documento de forma mais 
clara. 

Sobre o envio de FAX 

Verifique se todas as letras e números estão legíveis, principalmente de seu nome atual, data de 

nascimento e prazo de validade do documento. 

Verifique se no documento consta o nome completo examente igual ao do formulário de 

solicitação de abertura de conta. Não serão aceitos documentos cujo o conteúdo difere do 

apresentado no formulário de abertura de conta, como por exemplo a escrita (letras romanas ou 

alfabeto japonês) do nome. 

1 



 

 

 

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
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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. 
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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 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. 
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