
① My Number Document・Primary Valid ID ② Secondary Valid ID　

Driving License

Health Insurance 

Card

My Number Card (Individual Number Card)
※Maaaring gamitin bilang ID.

Residence Certificate

【My Number Card (Individual Number Card)・Driving License】※Dapat ay valid.

【Residence Certificate】※Siguraduhing ito ay inisyu sa loob ng 3 buwan. Kung mayroon kang 5 o higit pang

mga residence card, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

【Health Insurance Card】※Bago litratuhan ang health insurance card, mangyaring takpan ng papel ang

bahagi na may mga numero (記号、番号、保険者番号）. Takpan din ang QR code kung ito ay meron)

Mangyaring tingnan sa ibaba ang halimbawa ng mga impormasyon na dapat takpan.

Para sa Japanese National ※Maghanda ng id na nakasulat ang kasalukuyang address.

Litratuhan na nakatakip

ang ibang impormasyon.

（Sample）

Ang uri ng mga karagdagang dokumento na isusumite ay magbabago depende sa dokumento 

ng My Number na isusumite (litrato).

■Pumili ng My Number sa mga sumusunod.

*Ang nasa itaas ay ang mga kinakailangang dokumento kapag pinili ang "Mag-apply habang kausap ang Tagalog Operator"

②Secondary Valid ID

Residence Certificate
※Dapat nakasulat ang numero ng My Number.

※Maaaring gamitin bilang ID.

Driving License

Health Insurance 

Card

① My Number Document・Primary Valid ID 

【Driving License】※Dapat ay valid.

【Residence Certificate】※Siguraduhing ito ay inisyu sa loob ng 3 buwan. Kung mayroon kang 5 o higit pang

mga residence card, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

【Health Insurance Card】※Bago litratuhan ang health insurance card, mangyaring takpan ng papel ang

bahagi na may mga numero (記号、番号、保険者番号）. Takpan din ang QR code kung ito ay meron)

Mangyaring tingnan sa ibaba ang halimbawa ng mga impormasyon na dapat takpan.

※Ihanda ang sumusunod na nakasulat ang kasalukuyang address.

Litratuhan na nakatakip

ang ibang impormasyon.

（Sample）

*Ang nasa itaas ay ang mga kinakailangang dokumento kapag pinili ang "Mag-apply habang kausap ang Tagalog Operator"



②Secondary Valid ID

Residence Certificate
※Dapat nakasulat ang numero ng My Number.

※Maaaring gamitin bilang ID.

Driving License

Health Insurance 

Card

① My Number Document・Primary Valid ID 

【Driving License】※Dapat ay valid.

【Residence Certificate】※Siguraduhing ito ay inisyu sa loob ng 3 buwan. Kung mayroon kang 5 o higit pang

mga residence card, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

【Health Insurance Card】※Bago litratuhan ang health insurance card, mangyaring takpan ng papel ang

bahagi na may mga numero (記号、番号、保険者番号）. Takpan din ang QR code kung ito ay meron)

Mangyaring tingnan sa ibaba ang halimbawa ng mga impormasyon na dapat takpan.

※Ihanda ang sumusunod na nakasulat ang kasalukuyang address.

Litratuhan na nakatakip

ang ibang impormasyon.

（Sample）

*Ang nasa itaas ay ang mga kinakailangang dokumento kapag pinili ang "Mag-apply habang kausap ang Tagalog Operator"


