
① Documento do My Number・Documento de identificação item 1 ②Documento de identificação item 2

Carteira de Motorista

Cartão do Seguro de Saúde

Cartão de Pessoa Física
※Pode ser apresentado como documento de identificação.

Atestado de Residência

Nacionalidade Japonesa ※Tenha em mãos os seguintes documentos, todos com o endereço atualizados.

【Cartão de Pessoa Física・Carteira de Motorista】 ※Verifique se está dentro do prazo de validade.

【Atestado de Residência】 ※Verifique se a data de expedição esta dentro do prazo de 3 meses. Caso o atestado tenha

mais de 5 folhas, favor nos contactar.

【Cartão do seguro de saúde】No caso do cartão do seguro de saúde, fotografe de uma forma que nao fiquem visíveis as

informações do código, número, número da seguradora. código QR. (Documentos que possuem o código QR) Verifique
na imagem abaixo os locais que contém código, número e número da seguradora.

Fotografe de forma

que nao fique visível.

（Sample）

O tipo de documento adicional a ser enviado mudará dependendo do tipo do Mynumber que enviar.

■Selecione o tipo do My Number na tabela abaixo.

*Os documentos acima são necessários ao solicitar o aplicativo de transferência internacional de dinheiro "Função de abertura de conta com suporte 

do operador".

②Documento de identificação item 2

Atestado de Residência
※Que conste o número do My Number

※Pode ser apresentado como documento de identificação.

Carteira de Motorista

Cartão do Seguro de Saúde

① Documento do My Number・Documento de identificação item 1

【Carteira de Motorista】 ※Verifique se está dentro do prazo de validade.

【Atestado de Residência】 ※Verifique se a data de expedição esta dentro do prazo de 3 meses. Caso o atestado tenha mais

de 5 folhas, favor nos contactar.

【Cartão do seguro de saúde】No caso do cartão do seguro de saúde, fotografe de uma forma que nao fiquem visíveis as

informações do código, número, número da seguradora. código QR. (Documentos que possuem o código QR) Verifique na
imagem abaixo os locais que contém código, número e número da seguradora.

※Tenha em mãos os seguintes documentos, todos com o endereço atualizados.

Fotografe de forma

que nao fique visível.

（Sample）

*Os documentos acima são necessários ao solicitar o aplicativo de transferência internacional de dinheiro "Função de abertura de conta com suporte do 

operador".



②Documento de identificação item 2

Atestado de Residência
※Que conste o número do My Number

※Pode ser apresentado como documento de identificação.

Carteira de Motorista

Cartão do Seguro de Saúde

① Documento do My Number・Documento de identificação item 1

【Carteira de Motorista】 ※Verifique se está dentro do prazo de validade.

【Atestado de Residência】 ※Verifique se a data de expedição esta dentro do prazo de 3 meses. Caso o atestado tenha mais

de 5 folhas, favor nos contactar.

【Cartão do seguro de saúde】No caso do cartão do seguro de saúde, fotografe de uma forma que nao fiquem visíveis as

informações do código, número, número da seguradora. código QR. (Documentos que possuem o código QR) Verifique na
imagem abaixo os locais que contém código, número e número da seguradora.

※Tenha em mãos os seguintes documentos, todos com o endereço atualizados.

Fotografe de forma

que nao fique visível.

（Sample）

*Os documentos acima são necessários ao solicitar o aplicativo de transferência internacional de dinheiro "Função de abertura de conta com suporte do 

operador".


