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AAAA MM DDData de solicitação

Endereço

Nome
caligrafia(da própria pessoa)*

※Escreva o número de telefone disponível durante o dia.

*Em caso de solicitação
por procurador

(Furigana)
Nome do procurador relacionamento com

o requerente

Eu, conforme acima mencionado, 
constituo o meu bastante 

procurador e delego

Endereço do

procurador

←Em caso de representante
legal, não é necessário

escolher o tipo de procuração.

Nome do chefe de
família

Assinatura (ou nome e carimbo)

＜Anexo 1＞(Marque em □ depois de anexar os documentos

“Documentos de identidade” do solicitante □Anexo

Nome

＜Beneficiários＞(Membro do Atestado de Residência)

Data de nascimento

Data de nascimento

Parentesco

Marque uma das alternativas.
Sem marcação será tratado como “pretende”.

□ Pretende Não necessário

*Em caso de erro, corrija escrevendo a vermelho.＜Tipo de recepção＞(Marque uma das alternativas)

Existência
de conta bancária

□ Possui conta bancária numa
Instituição financeira

□ Não possui conta bancária 
numa instituição financeira

◆Não existe outra alternativa além de receber no balcão
Apresente este formulário no balcão do município em vez 

de enviar por correio.

◆Receber através da transferência bancária (limitada à conta própria do solicitante)

Nome do titular da conta (Furigana)

Para transferência à conta do Correio
Código da caderneta

Número da caderneta

Para transferência à conta bancária Nome da ag ê ncia
Número da Conta

□ Conta normal

□ Conta corrente

＜Anexo 2＞ (Marque o que corresponde)

Transferência realizada
com o município através da
conta acima referida

⇒Anexar na página seguinte
a cópia com os dados da
conta para a transferência

(Opção)□Imposto municipal, taxa de seguro
□ Recebimento de subsídio infantil (excl. funcionário público)

solicitação/pedido.
Recebimento.

solicitação/pedido e recebimento

Banco, Kinko, Shinkumi
Shinren, Nokyo, Gyokyo

Código da agênciaCódigo bancário

□ Nenhuma
□Existe       ⇒Não é necessário anexar cópia com os dados da conta

Contato

Furigana

Nome do banco

ng perang bayad.



〇Formulário para anexar documentos

＜Anexo 1＞

“Cópia de identificação” do solicitante (chefe de família do Atestado de Residência)

Dayuhan

Cartão de residência・
Certificado de residente permanente⇒◎

Cópia da carteira de habilitação・

Cópia do cartão My Number ...⇒×

＜Anexo 2＞

Cópia da caderneta (a página que contém o número da conta)

(Cópia do cartão do banco ⇒×) 

Documentos para confirmação da conta bancária

Outros documentos

*Em caso de solicitação por procurador
① “Cópia de identificação” do procurador
② Certificado de qualificação do procurador

Marque em □ após confirmação obrigatória dos seguintes artigos.

①Confirme novamente que preencheu todos 
os campos de forma correta.

②“Cópia de identificação” do solicitante
(chefe de família do Atestado de Residência)

③Documentos para confirmação 
da conta bancária

④Confirme, especialmente, que o número da caderneta preenchido no formulário corresponde ao número da cópia da caderneta.


