
Campos de preenchimento Cuidados no preenchimento

①
Data de 

preenchimento
A data em que a “Procuração” foi elaborada.

②

Nº do telefone 

contratado

Preencha o “número do celular au” cujos procedimentos serão outorgados.

※ Se a concessão for somente para o serviço de Eletricidade au, não é necessário preencher.

Procedimentos 

delegados

Marque um círculo em todos os conteúdos correspondentes.

Quando não houver conteúdo correspondente, marque um círculo em “outros” e escreva, especificamente, o conteúdo do 

procedimento a ser delegado.

(Ex.) Caso troque de modelo do telefone móvel au e opte por pagamento parcelado, marque um círculo nos dois itens abaixo:

• Procedures associated with au telecommunication services required to upgrade my handset for au telecommunication

services

• Procedimentos referente ao pagamento parcelado

③

Conteúdo do 

consentimento

Serviço LTE/

Função de 

identificação da 

comunicação

Se você se encaixa em ma das situações abaixo, favor assinalar uma das opções abaixo e o contratante (outorgado) mesmo 

assinar por extenso no campo de assinatura caso concorde com os itens relacionados com a opção abaixo mencionados no “Para 

usar os serviços de comunicação au”.

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

Favor concordar com o conteúdo do “Sobre o uso do serviço LTE/VoLTE”

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

Favor concordar com o conteúdo do ”Sobre a função de identificação da comunicação”.

※ Não é necessário preencher no caso de recebimento de representante do cedente.

Para o consentimento do cessionário, favor assinar na coluna de consentimento dos seguintes: “solicitação de aprovação de 

transferência dos direitos de uso dos serviços au / “notificação de sucessão” e “notificação de transferência / sucessão entre 

familiares”.

※ Se a concessão for somente para o serviço de Eletricidade au, não é necessário preencher.

④

Titular do contrato

(Outorgante)

Preencha o endereço, nome, carimbo (※), contato e a data de nascimento.

※ Deve ser preenchido e carimbado pelo próprio titular do contrato (outorgante).
※ Se não possuir carimbo, assine no lugar do carimbo.

Representante

(Outorgado)

Preencha o endereço, nome e o contato do representante.

※ Deve ser preenchido e carimbado pelo próprio titular do contrato (outorgante).
※ O outorgado deve ser um familiar. (Exceto casos determinados pela nossa empresa a parte, tais como tutor de um adulto)

Consideram-se familiares aqueles que se enquadram nos seguintes itens. Se não se enquadrar em nenhum dos itens ① ao ③

a seguir, será necessário a apresentação de documentos que comprovem o parentesco.

① O outorgado e o titular possuem o ”mesmo sobrenome/mesmo endereço”.
② O outorgado e o titular pertencem ao mesmo grupo de "Desconto família", ou compartilham as cobranças através de 

"Fatura unificada/Fatura conjunta”.
③ O outorgado está “registrado como usuário” no contrato em questão.

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 au Denki 
(Eletricidade au)

Outros (Por favor descreva detalhadamente) ( )

Para: KDDI/ Cia Telefônica Celular de Okinawa

Eu (Contratante) concedo plenos poderes à pessoa outorgada abaixo, para efetuar os seguintes procedimentos:

Titular do 
contrato
(Outorgante)

Endereço

Nome (assinatura) Carimbo

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

Representante
(Outorgado)

Endereço

Nome

Contato Tel: (           )                     －

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”.

0 0

(ano/mês/dia)         /        /5    4   2018

江 井 雄 二

○

○

XXX-XXXX 東京都 千代田区 飯田橋 3-X-X

03 6678 XXXX 7  10  1970

XXX-XXXX 東京都 千代田区 飯田橋 3-X-X
江 井 優 子

03 6678 XXXX

9 X  X  X  X  X  X  X  X

②

③

④

①
Exemplo de 

preenchimento


