
Power of Attorney

Numero ng telepono para sa kontrata※1

Mga proseso na 

ipagkakatiwala※2

Mga prosesong may kinalaman sa serbisyo sa 
komunikasyon ng au para sa pagbabago ng 
modelo※3

Mga proseso sa trade-in

Mga prosesong may kinalaman sa pagbabayad nang 
hulugan※3

Sa pagbabayad ng kontrata sa ikatlong partido para sa bawat 
produktong bibilhin sa utang / kontrata sa pagbili sa bayad na 
hulugan, sumasang-ayon ako na ibibigay sa ahensiya ukol sa 
pagpapautang ang ilang saligang impormasyong kaugnay nito.

Mga prosesong may kinalaman sa pagkansela sa 
serbisyo sa ibang kumpanya kasabay ng 
paglilipat sa au sa pamamagitan ng MNP※4※5

Mga  prosesong may kinalaman sa pagpapamana 
/ pagpapasa (kabilang ang sa loob ng pamilya)※6

Mga prosesong may kinalaman sa au WALLET Card
(Hindii matatanggap ang proseso para sa au WALLET credit card.) 

Mga prosesong may kinalaman sa au Denki 

Iba pa (Pakisuyong ipaliwanag ang detalye.) ( )

Para sa KDDI Corporation / 
Okinawa Cellular Telephone Company※Mangyaring gumamit ng ball pen o ng fountain 

pen sa pagsulat.

Huwag gagamit ng lapis, mechanical pencil o ball 

pen atbp. na nabubura.

※ Ang power of attorney na ito ay may bisa kapag 

tinanggap sa loob ng isang buwan mula sa petsa 

ng pagpirma dito. 

Makikipagkontrata 
(nagkakatiwala) 

Tirahan

Pangalan (Pirma) Tatak

Telepono (           )                     －
Kapanga-
nakan /         /              (Buwan/Petsa/Taon)

Kinatawan 
(pinagkakatiwalaan) 

Tirahan

Pangalan

Telepono (           )                     －

Pagkakatiwalaan ko (makikipagkontrata) ang kinatawan sa ibaba ng 

lahat ng karapatang may kinalaman sa sumusunod na proseso. 

Mga bagay na Kailangang Bigyang-pansin

1. Kailangan sa power of attorney na ito at kasama rin ang kolum ng kinatawan (pinagkakatiwalaan) ang pagsulat at pagpirma ng 

makikipagkontrata (nagkakatiwala) mismo.

2. Depende sa proseso, maaaring limitahan ang puwedeng maging kinatawan (pinagkakatiwalaan) sa miyembro ng pamilya 

(may kustodiya sa kaniya), tagapag-alaga ng menor-de-edad, at tagapag-alaga ng adulto / 

tauhan sa pasilidad ng pag-aalaga. 

3. Pakisuyong bumisita sa opisyal na website ng au tungkol sa detalye ng mga bagay 

na sasang-ayunan na may kinalaman sa serbisyo sa komunikasyon ng au.
Opisyal na website ng au → 商品・サービス (Produkto / Serbisyo) → スマートフォン・携帯電話
(Smartphone / mobile phone) → 重要事項説明 (Pagpapaliwanang ng mahahalagang bagay)

4. Lagdaan kung walang pantatak.

Mga Bagay na Kailangang Dalhin Para sa mga Proseso 

1. Power of attorney na ito

2. Dokumento (puwedeng zerox) na nagpapatunay sa makikipagkontrata (nagkakatiwala)
※ Mangyaring magbigay din ng kopya ng likod ng dokumentong nagpapatunay ng pagkakakilanlan kapag mayroong nakasulat na 

kasalukuyang tirahan dahil sa paglilipat ng tirahan atbp.
※ Hindi na kailangan ng dokumentong nagpapatunay sa makikipagkontrata kapag may kinalaman lamang sa au Denki ang proseso.

3. Dokumentong nagpapatunay sa kinatawan (pinagkakatiwalaan)

4. Mobile phone ng au na kasalukuyang ginagamit (kasama rin ang au IC Card)

5. Maaaring kakailanganin ang iba pang mga bagay depende sa proseso. Pakisuyong bumisita sa opisyal na website ng au, o makipag-ugnayan 

sa KDDI Customer Support Center o sa tindahan ng au.

【Halimbawa ng mga proseso na hindi matatanggap sa power of attorney】 Bagong pagkokontrata, pagkokontrata sa pamamagitan ng MNP, 

muling pagsisimula ng suskripsiyon, pagbabago ng PIN, pagbabago ng numero ng telepono, pagkokontrata sa pangalan ng korporasyon, atbp.

(Gayunpaman, ang mga proseso sa itaas ay matatanggap sa pagsumite ng power of attorney kung sabay-sabay na makikipagkontrata sa Smile-

heart Discount, o nakakontrata na sa Smile-heart Discount. (Hindi kasama ang pagpapalit ng PIN.))

※1 Punan ang numero ng telepono ng mobile phone ng au o ng landline na ipinagkakatiwala ang mga proseso. Hindi ito kailangang punan kapag 

ipinagkakatiwala lamang ang mga proseso para sa au Denki. 

※2 Lagyan ng “○” ang lahat ng mapipilian na mailalapat.

※3 Kailangang magbayad gamit ang direct debit o credit card ang mga indibidwal na na nakakontrata na nagbabayad kada buwan gamit ang 

papel. Maaari munang isagawa ang proseso sa My au o punan ang papel para sa direct debit sa account at pumunta sa tindahan.

Mga kapamilya lamang ng makikipagkontrata ang tatanggapin na kinatawan.

※4 Ang pangalang gagamitin sa pagbili sa au ay ang pangalan na ginamit sa dating kumpanya ng telepono at kailangan ang power of attorney 

kapag ang pumunta sa tindahan ay ang makikipagkontrata lamang. Mga kapamilya lamang ang tatanggapin na kinatawan.

※5 Para sa reserbasyon ng MNP sa paglilipat sa ibang kumpanya mula sa au, lagyan ng “○” ang “Iba Pa” at ilagay ang “Reserbasyon ng MNP” 

sa (         ).

※6 Ang magpapasa lamang ang maaaring magbigay ng kinatawan para sa prosesong ito.

※7 Ang mga price plan na saklaw ng communication identification function ay au Data MAX Plan / au Flat Plan 7 Plus.

0

/        /             (Buwan/Petsa/Taon)
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※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

Maaaring tingnan ng 
mga gumagamit ng 
smartphone sa 
pamamagitan ng QR 
code na ito.

※Kailangan sa power of attorney na ito at 

kasama rin ang kolum ng kinatawan 

(pinagkakatiwalaan) ang pagsulat at pagpirma 

ng makikipagkontrata (nagkakatiwala) mismo.

◆Mangyaring sumulat ang makikipagkontrata sa 

lahat ng bahagi ng power of attorney na ito.

Detalye ng 

Pagsang-ayon

Sumang-ayon sa mga nasa ibaba na nakalagay sa “Sa Paggamit ng Serbisyo sa Komunikasyon ng au”, lagyan ng check kung gagamit ng 

kinatawan sa mga kailangang proseso, at pirmahan.

 Serbisyo ng LTE (Kapag ipinagkakatiwala ang proseso para sa paggamit ng serbisyo ng 4G LTE / VoLTE)

Tiniyak ko na at sinasang-ayunan ang detalye ng “Paggamit ng Serbisyo ng LTE / VoLTE”.

Lagda
 Communication Identification Function (Kapag ipinagkakatiwala ang proseso para sa aplikasyon ng price plan*7 na saklaw

ng communication identification function)

Tiniyak ko na at sinasang-ayunan ang detalye ng “Tungkol sa Communication Identification Function”.


