
★1 Trường hợp làm thủ tục tại cửa hàng thuộc tỉnh Ishikawa hay tỉnh Hyogo, xin hãy sử dụng đơn này. 

★2 Trường hợp không đăng ký dịch vụ lọc Web cho thanh thiếu niên, cần phải có “Đơn yêu cầu không cần dịch vụ lọc Web” theo luật quy 
định của tỉnh Ishikawa hoặc tỉnh Hyogo. 

（*1） Bao gồm các dịch vụ thanh toán như Thanh toán au đơn giản v.v..có thể kết hợp thanh toán cước phí của dịch vụ có tính phí được đặt mua tại các 
trang web và tiền bán hàng hóa cùng với cước phí truyền thông của dịch vụ truyền thông au.   

（*2） Mỗi khi đăng ký dịch vụ lọc Web như Anshin Filter (Bộ lọc an tâm) v.v…, đăng ký thay đổi số điện thoại di động, cần phải có Bản cam kết của phụ 

huynh này. 

（*3） Đối với việc đăng ký tạm ngưng, hủy hợp đồng, chuyển nhượng của người đăng ký hợp đồng là học sinh cấp 1, chúng tôi sẽ không tiếp nhận việc 

đăng ký mà chỉ duy nhất bản thân người đăng ký hợp đồng tiến hành, cho đến khi bản thân người đăng ký hợp đồng trở thành học sinh cấp 2. Cần 

phải nhờ người đại diện theo pháp luật như phụ huynh v.v… tiến hành đăng ký thay. 

（*4） Công ty đang cung cấp các dịch vụ có thể đăng ký trực tiếp từ điện thoại di động, v.v...  

（*5） Bao gồm số tiền phải trả trong trường hợp bị yêu cầu thanh toán cước phí của dịch vụ có tính phí được đặt mua tại các trang web và tiền bán hàng  

hóa.  

（*6） Trường hợp không phải do đích thân người yêu cầu (người giám hộ) nộp, cũng có khi chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận với chính  người yêu cầu 

(người giám hộ). 

（*7） Chỉ cần điền trong trường hợp chọn “9. Thiết lập bộ lọc dạng ứng dụng”. 

◆ Bản cam kết này chỉ có hiệu lực khi chúng tôi nhận được trong vòng 1 tháng kể từ ngày lập.  
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Bản cam kết của phụ huynh 
Với tư cách là người đại diện theo pháp luật như phụ huynh, v.v… tôi xin cam kết những nội dung sau đây.  

   Tôi xin cam kết trước về việc người đăng ký hợp đồng ký kết hợp đồng sử dụng với công ty dựa trên các điều khoản hợp đồng về dịch vụ truyền thông au, và về việc 

thực hiện các hình thức đăng ký liên quan đến việc thay đổi gói cước, thay đổi loại máy, bán đổi các thiết bị đầu cuối, và các dịch vụ truyền thông au khác*1 sau khi bắt 

đầu sử dụng (trừ việc đăng ký thay đổi, hủy bỏ dịch vụ lọc Web chẳng hạn như Anshin Filter (Bộ lọc an tâm), v.v… và việc thay đổi số điện thoại *2) *3 *4.  

Và trong trường hợp người đăng ký hợp đồng mua điện thoại di động, v.v… bằng phương thức “bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng” hoặc phương thức “bán hàng 

trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng”, tôi cam kết trước về việc người đăng ký hợp đồng ký kết hợp đồng dựa trên các “điều khoản hợp đồng bán hàng trả 

góp qua trung gian tín dụng” hoặc “điều khoản hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng” với công ty, và tiến hành đăng ký thanh toán hết 

một lần tất cả số tiền thanh toán từng phần hoặc số tiền trả góp trong thời hạn thanh toán số tiền thanh toán từng phần hoặc số tiền trả góp. 

   Ngoài ra, trong trường hợp người đăng ký hợp đồng chỉ định thẻ tín dụng hoặc tài khoản đứng tên tôi (*Giới hạn là người đứng tên phụ huynh trong bản cam kết của 

phụ huynh này) là phương thức thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ truyền thông au *5, tôi cam kết sẽ thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ truyền thông au do người 

đăng ký hợp đồng sử dụng bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản đã được chỉ định. Bên cạnh đó, nếu xảy ra vấn đề chậm thanh toán cước phí, tôi sẽ hợp tác với công ty để 

giải quyết vấn đề. 

【Cột người đăng ký hợp đồng (vị thành niên)】 

Người đăng ký 

hợp đồng 

Furigana  Ngày sinh Tuổi 

Họ tên Ngày tháng năm 
tuổi 

【Cột chữ ký và đóng dấu của phụ huynh】 Đại diện phụ huynh ký tên, đóng dấu phía dưới để đăng ký các dịch vụ lọc web sau đây. 

Phụ huynh 

 (người đại diện 

theo pháp luật) 

Furigana  Ngày sinh Mối quan hệ 

Đóng 

dấu Họ tên Ngày tháng năm 

Địa chỉ 

〒      － 

 Số điện thoại của nơi liên lạc (      )       －     

Đăng ký dịch vụ 

lọc Web cho 

thanh thiếu niên 

Hãy điền thông tin nếu có đăng 

ký dịch vụ kết nối internet. 

0. Loại theo yêu cầu khách hàng (có phí) 8. Sử dụng loại máy có trang bị chức năng lọc Web  

1. Loại giới hạn điểm truy cập 9. Thiết lập bộ lọc dạng ứng dụng 

2. Loại giới hạn hạng mục đặc biệt X. Không đăng ký (★2) 

Cột ghi chú  

đặc biệt 

Ngày điền Ngày tháng năm 

Hệ điều hành  Dịch vụ lọc Web thiết lập*7 

Android  

(bao gồm điện thoại di động 4G LTE) 

Anshin Filter (Bộ lọc an tâm) 

□ Học sinh cấp 1  □ Học sinh cấp 2  □ Học sinh cấp 3  □ Cao hơn cấp 3 

iPhone・iPad 
Anshin Filter (Bộ lọc an tâm) + Giới hạn chức năng 

□ Học sinh cấp 1  □ Học sinh cấp 2  □ Học sinh cấp 3  □ Cao hơn cấp 3 

Người 

đăng ký 

hợp đồng vị 

thành niên 

hoặc người 

sử dụng vị 

thành niên 

Furigana Ngày sinh Tuổi 

Họ tên Ngày tháng năm 
tuổi 

Địa chỉ 

〒      － Số điện thoại di động ký hợp đồng 

（     ）            －                  /  
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Đơn yêu cầu dịch vụ lọc Web (dùng cho tỉnh Ishikawa, tỉnh Hyogo ★1) 

Người yêu 

cầu  
(người giám 

hộ) 

Furigana 
Đóng 

dấu 

Số điện thoại liên lạc*6 

Họ tên  （     ）         － 

Địa chỉ 
〒      － 

Ngày điền Ngày tháng năm 

Cần 

Trước khi trao điện thoại di động, máy tính bảng cho con mình 

Nhằm đảm bảo an toàn cho con mình, xin hãy xác nhận trước các nội dung sau đây và đánh dấu ☑ vào. 

☐ Quý khách đã hiểu về việc có khả năng tiếp xúc với các thông tin phạm pháp, độc hại ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển lành mạnh của con mình khi sử 
dụng internet mà không sử dụng dịch vụ lọc Web? 

☐ Quý khách đã hiểu về việc số thanh thiếu niên gặp sự cố do trao đổi thông tin với người lạ thông qua các trang mạng xã hội v.v… đang ngày càng tăng, ngoài ra 
không chỉ trở thành người bị hại của tội phạm, mà còn có nguy 
cơ trở thành phạm nhân lúc nào không hay? 

☐ Sau khi đã đọc những chú ý nêu trên, quý khách đã có chọn lựa phù hợp nhất 
cho con mình chưa? 

Ô chữ ký: 

Không cần 

1. Trong trường hợp trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ kết nối  internet, chúng tôi đề nghị nên tham gia dịch vụ lọc web. 

 Khi sử dụng internet, có khả năng tiếp xúc với các thông tin phạm pháp, độc hại có nguy cơ  ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển lành mạnh của thanh thiếu 
niên hay có khả năng bị dính líu vào tội phạm và sự cố như các ví dụ nêu dưới đây, nên chúng tôi đề nghị quý khách nên tham gia dịch vụ lọc web. 
Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị quý khách nên tham gia dịch vụ này trong trường hợp người đăng ký hợp đồng là người trưởng thành nhưng người 
sử dụng là vị thành niên. 

（1） Số thanh thiếu niên gặp sự cố do trao đổi thông tin với người lạ thông qua các trang mạng xã hội v.v…đang ngày càng tăng 
※ Khoảng 88,7% trẻ vị thành niên bị dính líu vào tội phạm bởi các trang cộng đồng đã không sử dụng dịch vụ lọc Web. (theo số liệu công bố của Sở cảnh 

sát vào tháng 10/2016) 
（2） Không chỉ trở thành người bị hại của tội phạm, mà còn có nguy cơ trở thành phạm nhân lúc nào không hay 

(rò rỉ thông tin cá nhân do trao đổi thông tin với người lạ, viết những nội dung không phù hợp nên trở thành nạn nhân của tội phạm, đăng tải những  
  ảnh động, hình ảnh dẫn đến sự cố giữa bạn bè với nhau v.v…) 

 
 
 
 
 Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng hoặc người sử dụng là trẻ vị thành niên, cần thiết phải có ”Đơn yêu cầu dịch vụ lọc W eb” hoặc “Đơn yêu cầu không 

cần dịch vụ lọc Web”. 
Ngoài ra, trong trường hợp trẻ vị thành niên đem “Đơn yêu cầu dịch vụ lọc Web” đến chỗ chúng tôi mà không có người giám hộ đi cùng, chúng tôi sẽ gọi điện 
thoại cho người giám hộ để xác nhận. 

2. Lưu ý liên quan đến việc đăng ký “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng” hoặc “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung 

gian tín dụng cho từng mặt hàng” 

 Căn cứ các quy định của Luật bán trả góp (trừ hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng), khi đăng ký và sau khi ký kết hợp đồng 
bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng hoặc hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng, chúng tôi sẽ đối chiếu và đăng ký thông tin 
tín dụng cá nhân bao gồm tình trạng thanh toán của người đăng ký hợp đồng,v.v… với cơ quan thông tin tín dụng do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp chỉ 
định. Ngoài ra, cũng có trường hợp thông tin của người đăng ký hợp đồng đã được đăng ký có thể được sử dụng bởi các hội viên khác của cơ quan thông tin tín 
dụng đã chỉ định. 

 Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng là vị thành niên và phụ huynh là người đứng tên thanh toán trì hoãn thanh toán, thì sẽ bị xử lý như là thông tin trì hoãn 
thanh toán của người đăng ký hợp đồng là trẻ vị thành niên. Ngoài ra, xin lưu ý là có trường hợp bị từ chối đăng ký tín dụng hoặc vay tín dụng, v.v… khác vì 
thông tin trì hoãn thanh toán vẫn còn lưu lại trong thời hạn 5 năm sau khi đã thanh toán hết tại cơ quan thông tin tín dụng được chỉ định. 

 Trong trường hợp đăng ký “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng” ” hoặc “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt 
hàng”cho các loại đăng ký liên quan đến mua điện thoại di động, v.v…※, phụ huynh phải đến cửa hàng vào mỗi lần đăng ký (cam kết của phụ huynh). 

 ※ Đăng ký liên quan đến mua điện thoại di động, v.v… có thể là “mua mới”, “thay đổi loại máy”, “nâng cấp thiết bị đầu cuối”, “dịch vụ an tâm khi mất máy”.  

3. Các lưu ý khác 

 Trong trường hợp có nguyện vọng thanh toán cước phí hàng tháng bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản đứng tên phụ huynh thì khi làm thủ tục đăng ký cần phải có 
người đứng tên thanh toán là phụ huynh đi cùng. 

 Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong trường hợp trình bày sai các nội dung ghi trong hợp đồng (họ tên, địa chỉ, nơi liên lạc, v.v…) 

 Liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động của con mình, xin quý khách hãy trao đổi kỹ và đề ra quy tắc đối với mục đích, cách thức sử dụng, khoảng thời 
gian sử dụng, cước phí v.v...  
Ngoài ra, hãy cùng nhau xem xét lại những quy tắc đó theo định kỳ. 

Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng và người sử dụng điện thoại di động au không phải là một, thì thông tin người 

đăng ký hợp đồng sẽ là thông tin của người đăng ký. 
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フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書 
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ＫＤＤＩ株式会社 様 

 

 

申出者（親権者） 住 所                     

氏 名                      

電 話（     ）    －       番  

 

私は、青少年愛護条例第24条の４第２項の規定により、下記の理由があるのでフィルタリ

ング・サービスを利用しない旨を申し出ます。 

 

記 

 

□１ 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労している場合において、

フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずるこ

と。【規則第12条第１項第１号】 

□２ 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にか

かっている場合において、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の日

常生活に著しい支障を生ずること。【規則第12条第１項第２号】 

□３ 保護者が、電気通信事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧

を可能とする役務を利用すること等により、青少年がインターネット上の有害情報を閲

覧することがないようにすること。【規則第12条第１項第３号】 
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