
Susulatang hanay Mga Dapat Bigyang-Pansin sa Pagsulat sa Dokumento

① Petsa Isulat ang petsa kung kailan ginawa ang Power of Attorney.

②

Numero ng telepono 

para sa kontrata

Punan ang numero ng telepono ng mobile phone ng au na para dito ay ipinagkakatiwala ang mga proseso.

※ Hindi ito kailangang punan kapag ipinagkakatiwala lamang ang mga proseso para sa au Denki.

Mga proseso na 

ipagkakatiwala

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

Kapag wala sa pagpipilian, lagyan ng “○” ang “Iba pa” at isulat ang detalye ng ipagkakatiwalang proseso.

(Halimbawa) Lagyan ng “○” ang dalawang nasa ibaba kung ang ipagkakatiwala ay ang pagpapalit ng 

modelo ng au mobile phone sa paraang hulugan.

• Mga prosesong may kinalaman sa serbisyo sa komunikasyon ng au para sa pagbabago ng 

modelo

• Mga prosesong may kinalaman sa pagbabayad nang hulugan

③

Detalye ng Pagsang-

ayon

Serbisyo ng LTE / 

Communication 

Identification Function

Kapag angkop ang nasa ibaba, sumang-ayon sa mga nakasulat na nilalaman ng “Sa Paggamit ng Serbisyo ng 

Komunikasyon ng au”, lagyan ng checkat pirmahan ng buong pangalan ng nakikipagkontrata (nagkakatiwala) 

sa porsyon ng lagda.

・Kapag ipagkakatiwala ang pagproseso ng bagong paggamit ng 4G LTE/VoLTE Service

Mangyaring kumpirmahin ang nilalaman ng “Sa Paggamit ng LTE/VoLTE Service” at sumang-ayon dito.

・Kapag ipagkakatiwala ang pagproseso ng bagong aplikasyon ng price plan na saklaw ng communication 

identification function

Sumang-ayon sa nilalaman ng “Tungkol sa Communication Identification Function”.

※ Hindi kailangang sulatan kapag mag-aaply ang magpapasa sa pamamagitan ng kinatawan.

Ilagay ang pagsang-ayon ng pagpapasahan (pamamanahan) sa pamamagitan ng paglagda sa “Pagsang-

ayon sa Serbisyo ng LTE” na nakalagay sa “Pagsang-ayon sa Pagpasa/Pagmamana ng Karapatan sa 

Paggamit ng Serbisyo ng au” at “Pagpasa/Pagmamana sa Loob ng Pamilya”.

※ Hindi ito kailangang punan kapag ipinagkakatiwala lamang ang mga proseso para sa au Denki.

④

Makikipagkontrata 

(nagkakatiwala) 

Isulat ang Tirahan, Pangalan, Tatak (※), Telepono at Kapanganakan ng makikipagkontrata.

※ Ang makikipagkontrata (nagkakatiwala) mismo ang dapat sumulat at maglagay ng tatak.

※ Lagdaan kung walang pantatak.

Kinatawan 

(pinagkakatiwalaan) 

Isulat ang Tirahan, Pangalan at Telepono ng kinatawan.

※ Ang makikipagkontrata mismo ang dapat sumulat.

※ Mga kapamilya lamang ng makikipagkontrata ang tatanggapin na kinatawan. (Hindi kasama ang ilang 

matatandang guardian na hiwalay itinalaga ng kumpanya.)

Nasa ibaba ang saklaw na kapamilya na puwedeng maging kinatawan. Kapag mayroong hindi napunan sa 

anumang kundisyon sa ① hanggang ③ sa ibaba, kailangang magpakita ng “dokumento na magpapatunay 

ng relasyon sa pamilya”.

① “Pareho ang surname at tirahan” ng kinatawan at ng nakikipagkontrata.
② Ang kinatawan at nakikipagkontrata ay nasa parehong grupo ng “Family Discount” o kaya ay nasa 

parehong bill na “isahang pagsingil” o “lahatang pagsingil”.
③ Ang kinatawan ay “nakarehistro bilang gagamit” sa saklaw na kontrata.

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

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. 

0 0

/        /             (Buwan/Petsa/Taon)

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”.

9   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

①HALIMBAWA

江井 雄二


