
PROCURAÇÃO

Nº do telefone contratado※1

Procedimentos 

delegados※2

Procedimentos associados ao Serviço de 
Comunicação au, decorrente da troca de modelo.※3

Procedimentos para entregar o aparelho antigo 
como entrada

Procedimentos referente ao pagamento parcelado※3

Concordo com a notificação às instituições de referência de crédito 
com informações básicas específicas de crédito em relação ao 
Contrato de Acordo de Mediação da Compra por Crédito de Pessoa 
Física / Contrato de Compra Parcelada de Pessoa Física.

Procedimentos referente ao cancelamento de 
serviços de outras operadoras devido à adesão à 
au por MNP (Portabilidade)※4※5

Procedimentos referente à cessão e sucessão 
(inclui cessão entre familiares)※6

Procedimentos relacionados ao cartão au WALLET 
(Não fazemos atendimento sobre o cartão de crédito au WALLET)

Procedimentos relacionados ao serviço de au
Energia elétrica

Outros (Por favor descreva detalhadamente) ( )

Para: KDDI/ Cia Telefônica Celular de Okinawa
※Preencha com caneta esferográfica ou 

caneta-tinteiro.

Não use lápis, lapiseira ou caneta 

esferográfica apagável.

※Esta procuração só é válida se for 

recebida no prazo de um mês a partir da 

sua elaboração.

Titular do 
contrato
(Outorgante)

Endereço

Nome (assinatura) Carimbo

Contato Tel: (           )                     －
Data de 
nascimento (ano/mês/dia)          /         /

Representante
(Outorgado)

Endereço

Nome

Contato Tel: (           )                     －

Eu (Contratante) concedo plenos poderes à pessoa outorgada 

abaixo, para efetuar os seguintes procedimentos:

Notas

1. Este documento deve ser preenchido e carimbado pelo próprio titular do contrato (outorgante), inclusive a coluna do representante (outorgado).

2. Dependendo do conteúdo do procedimento, o representante (outorgado) será limitado ao “Familiar (pessoa com autoridade parental)”, 
“Tutor de um menor” ou “Curador de um adulto e/ou funcionário da instituição”

3. Confira na homepage da au os detalhes dos itens de acordo, relacionado ao Serviço de
Comunicação au.

Homepage au →商品・サービス (Produtos e serviços) →スマートフォン・携帯電話
(Smartphone ou telefone móvel) →重要事項説明 (Notas importantes)

4. Se não possuir carimbo, assine no lugar do carimbo.

O que preparar antes de efetuar o procedimento

1. Esta procuração.

2. Documento de identificação pessoal do contratante (outorgante) (pode ser a cópia).

※ Providencie a cópia do verso, caso o endereço atual esteja registrado no verso do documento de identificação por motivo de mudança ou 
similar.

※ Caso o procedimento esteja relacionado somente ao serviço au Energia elétrica, não é necessário o documento de identificação pessoal 
do titular do contrato.

3. Documento de identificação pessoal do representante (outorgado).

4. O aparelho de telefone móvel au usado atualmente (inclusive o au IC Card)

5. Pode haver a necessidade de preparo de outros documentos, dependendo do conteúdo do procedimento. Para mais informações, favor 
consultar a Homepage da au, o centro de atendimento ao cliente KDDI ou as lojas da au.

【Exemplos de procedimentos que não podem ser feitos por procuração】 Contratos novos e/ou adesão por MNP (Portabilidade), reutilização, 
mudança de senha, mudança do número de telefone, contrato de pessoa jurídica, etc.   

(O procedimento por procuração é aceito em caso de inscrição simultânea no Smile-heart Discount (desconto Smile Heart), ou caso já esteja 
inscrito no Smile-heart Discount (desconto Smile Heart). (Exceto a mudança de senha))

※1 Escreva o número do telefone celular au ou do telefone fixo alvo da concessão de poderes para efetuar o procedimento. Se a concessão for 
somente para o serviço de au Energia elétrica, não é necessário preencher.

※2 Marque um círculo em todos os conteúdos correspondentes.

※3 O outorgado deve ser um familiar.

Clientes com contrato de pessoa física que efetuam pagamento através do formulário de transferência precisam alterar a forma de
pagamento para transferência bancária ou pagamento com cartão de crédito. Faça o procedimento com antecedência pelo My au ou venha 
para a loja com o formulário de pedido de transferência bancária preenchido.

※4 É necessário o preenchimento de procuração caso o nome do solicitante de inscrição au seja diferente do nome registrado no operador 
original e somente o solicitante de inscrição au esteja presente na loja. O outorgado deve ser um familiar.

※5 Para o procedimento de reserva de MNP (portabilidade) da au para outras operadoras, marque um círculo em “outros” e preencha “Reserva 
de MNP” dentro dos colchetes. 

※6 Representantes são aceitos somente para outorgados.

※7 Planos de tarifa alvo da função de identificação da comunicação são au Data MAX Plan (au Plano Data MAX) / au Flat Plan 7 Plus (au Plano 
Fixo 7 Plus).

0 0

(ano/mês/dia)         /        /

Se tiver um 
smartphone, 
verifique pelo 
código QR ao lado. 

INJJ1906
※auでんきのみの委任手続の場合は記入不要です。業ﾏ検索：02010030

【販売店使用欄】

申込書番号

受付店コード※

受付店名

担当者 連絡先 （ ） －

本票取扱い ｽｷｬﾝ返却/ｽｷｬﾝ不可時2カ月後末保管

※Este documento deve ser preenchido e 

carimbado pelo próprio titular do contrato 

(outorgante), inclusive a coluna do 

representante (outorgado).

◆Todo o conteúdo desta procuração deve 

ser preenchido pelo titular do contrato.

Conteúdo do 

consentimento

Estando de acordo com os itens descritos abaixo em “Para usar os serviços de comunicação au”, solicitamos também que assinale 

e assine caso queira delegar poderes ao representante para que os procedimentos necessários para isso sejam efetuados.

 Serviço LTE (Caso queira delegar poderes para que procedimentos de uso de novos serviços 4G LTE/VoLTE sejam efetuados)

Conferi e estou de acordo com o conteúdo do “Sobre o uso do serviço LTE/VoLTE”.
Campo de 

assinatura Função de identificação da comunicação (Caso queira delegar poderes para que procedimentos de uso do novo serviço 

alvo*7 da Função de identificação da comunicação)

Conferi e estou de acordo com o conteúdo do ”Sobre a função de identificação da comunicação”.


