
Cột điền Những điều cần lưu ý liên quan đến việc điền

① Ngày điền Xin hãy điền ngày lập “Giấy ủy quyền”.

②

Số điện thoại của hợp 

đồng thuộc đối tượng

Xin hãy điền vào “số điện thoại di động au” được ủy quyền tiến hành thủ tục. 

※Trường hợp chỉ ủy quyền tiến hành thủ tục gói điện au thì không cần điền.

Thủ tục ủy quyền

Xin hãy khoanh tròn vào tất cả các nội dung tương ứng.

Trường hợp không có nội dung tương ứng, xin hãy khoanh tròn vào “Thủ tục khác” và ghi cụ thể nội dung 

thủ tục ủy quyền.

(Ví dụ) Trường hợp đổi máy và trả góp cho điện thoại di động au v.v.., xin hãy khoanh tròn vào 2 điểm sau 

đây.

• Thủ tục liên quan đến dịch vụ truyền thông au, kèm theo đổi máy

• Thủ tục liên quan đến trả góp

③

Nội dung đồng ý

Dịch vụ LTE/

Chức năng phân biệt 

truyền thông

Nếu rơi vào các trường hợp sau đây, sau khi đồng ý với từng nội dung được ghi trong tài liệu “Về việc sử 

dụng dịch vụ truyền thông au” và đánh dấu tích vào ô, bản thân người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) 

xin hãy tự điền đầy đủ họ tên vào “Ô chữ ký”.

・Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký sử dụng mới dịch vụ 4G LTE/VoLTE

Xin hãy đồng ý với nội dung “Về việc sử dụng dịch vụ LTE/VoLTE“.

・Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký mới gói cước thuộc đối tượng của chức năng phân biệt truyền thông

Xin hãy đồng ý với nội dung “Về chức năng phân biệt truyền thông”.

※ Trường hợp nhận ủy quyền của người chuyển nhượng thì không cần điền.

Trường hợp người nhận chuyển nhượng (người kế thừa) đồng ý, xin hãy điền họ tên vào Cột đồng ý 

LTE của “Đơn yêu cầu phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng dịch vụ au v.v…/Khai báo kế thừa”, 

“Khai báo chuyển nhượng giữa các thành viên gia đình/kế thừa”.

※ Trường hợp chỉ ủy quyền tiến hành thủ tục gói điện au thì không cần điền.

④

Người đăng ký hợp đồng 

(người ủy quyền)

Xin hãy điền địa chỉ, họ tên, đóng dấu (※), điện thoại liên lạc, ngày sinh của người đăng ký hợp đồng.

※ Bản thân người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) xin hãy tự điền và đóng dấu.
※ Trường hợp không có con dấu, xin hãy ký tên thay cho việc đóng dấu.

Người đại diện (người 

nhận ủy quyền)

Xin hãy điền địa chỉ, họ tên, điện thoại liên lạc của người đại diện.

※ Bản thân người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) xin hãy tự điền.
※ Việc tiếp nhận người đại diện chỉ được áp dụng trong phạm vi thành viên gia đình. (Trừ một số trường 

hợp do công ty quy định riêng chẳng hạn như người giám hộ của người trưởng thành v.v.)

Người đại diện trong phạm vi thành viên gia đình được quy định như sau. Trường hợp không tương ứng 

với cả 3 điều kiện từ ①〜③ như sau thì cần phải nộp “Giấy chứng nhận quan hệ gia đình”.

① Người đại diện và người đăng ký hợp đồng có "cùng họ/cùng địa chỉ”.
② Người đại diện và người đăng ký hợp đồng thuộc cùng nhóm của “Gói giảm giá gia đình” hoặc cùng 

thanh toán theo hình thức “Yêu cầu thanh toán một lần”,”Yêu cầu thanh toán gộp chung”.
③ Người đại diện đang được “đăng ký người sử dụng” với hợp đồng thuộc đối tượng.

Giấy ủy quyền

Số điện thoại của hợp đồng thuộc đối tượng※1

Thủ tục ủy 

quyền※2

Thủ tục liên quan đến dịch vụ truyền thông au, 
kèm theo đổi máy※3 Thủ tục liên quan đến bán đổi

Thủ tục liên quan đến trả góp※3

Đối với hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng / 
hợp đồng bán hàng trả góp tín dụng cho từng mặt hàng, tôi 
chấp nhận việc thông tin tín dụng đặc định cơ bản được thông 
báo cho cơ quan thông tin tín dụng.

Thủ tục liên quan đến việc hủy hợp đồng của 
dịch vụ công ty khác đi kèm với việc đăng ký
chuyển mạng giữ số (MNP) sang au※4※5

Thủ tục liên quan đến chuyển nhượng/kế
thừa (bao gồm chuyển nhượng giữa các
thành viên gia đình)※6

Thủ tục liên quan đến thẻ au WALLET
(không tiếp nhận thủ tục cho thẻ tín dụng au WALLET)

Thủ tục liên quan đến gói điện au

Thủ tục khác (Xin hãy điền cụ thể) ( )

Kính gửi Công ty cổ phần KDDI/
Công ty cổ phần điện thoại di động Okinawa

Tôi (người đăng ký hợp đồng), xin ủy quyền cho người đại diện sau đây toàn bộ quyền hạn liên quan đến thủ tục sau.

0 0

Ngày          tháng          năm

Người đăng ký 
hợp đồng 
(người ủy 
quyền)

Địa chỉ

Họ tên (Ký tên) Đóng dấu

Điện thoại liên lạc (           )                     － Ngày sinh Ngày tháng năm

Người đại diện 
(người nhận ủy 
quyền)

Địa chỉ

Họ tên

Điện thoại liên lạc (           )                     －

Nội dung 

đồng ý

Xin quý khách hãy đồng ý với các hạng mục bên dưới ghi trong tài liệu “Về việc sử dụng dịch vụ truyền thông au”, và xin hãy đánh dấu tích 

vào ô rồi ký tên trong trường hợp quý khách ủy quyền cho người đại diện tiến hành các thủ tục cần thiết cho các hạng mục này.

 Dịch vụ LTE (Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký sử dụng mới dịch vụ 4G LTE/VoLTE)

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Về việc sử dụng dịch vụ LTE/VoLTE”.

Ô chữ ký
 Chức năng phân biệt truyền thông (Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký mới gói cước thuộc đối tượng của chức năng phân 

biệt truyền thông*7)

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Về chức năng phân biệt truyền thông”.
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Ví dụ về cách 

điền


