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Giấy ủy quyền

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

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.

■Số điện thoại au/UQ mobile thuộc đối tượng làm thủ tục/Thủ tục ủy quyền※1

Thủ tục ủy

quyền※2

Thủ tục liên quan đến dịch vụ truyền thông au/UQ mobile, kèm theo đổi máy

Thủ tục liên quan đến trả góp ※3※4

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/UQ mobile※5※6

Thủ tục liên quan đến chuyển nhượng/kế thừa (bao gồm chuyển nhượng giữa các thành viên gia đình)※7

Thủ tục liên quan đến thẻ trả trước au PAY※8

Thủ tục liên quan đến bán đổi

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

Số điện thoại au/UQ mobile thuộc 

đối tượng làm thủ tục
０ ０ ー ー

※ Giấy ủy quyền này, bao gồm cả cột người đại diện (người nhận ủy quyền), cần phải được điền bởi chính người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) và được đóng dấu.

※ Trường hợp điền thiếu thì không thể tiến hành thủ tục. Xin hãy kiểm tra lại lần nữa xem có điền thiếu hay không.

※ Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong trường hợp được tiếp nhận trong vòng 1 tháng kể từ ngày lập.

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/UQ mobile”, 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.

□Chức năng gửi 

thông tin chất 

lượng khu vực

(Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký sử dụng mới dịch vụ 5G/4G LTE/VoLTE)

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Chức năng gửi thông tin chất lượng khu vực”.
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□Chức năng kiểm

soát truyền thông

(Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký sử dụng mới dịch vụ 5G)

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Về chức năng kiểm soát truyền thông”.

□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)

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Về chức năng phân biệt truyền thông”.※9

□5G Home Router
(Trường hợp ủy quyền thủ tục đăng ký mới Home Router Plan (Gói Home Router) 5G) 

Tôi xác nhận và đồng ý với nội dung “Về việc lấy thông tin vị trí”.

Người đăng ký 

hợp đồng (người 

ủy quyền)

Địa chỉ

Đóng dấu
Họ tên (Ký tên)

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

Người đại diện 

(người nhận ủy 

quyền)

Địa chỉ

Họ tên

Điện thoại liên lạc ( ) -

Những thứ cần chuẩn bị khi tiến hành thủ tục

1. Giấy ủy quyền này
2. Giấy xác nhận nhân thân của bản thân người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) (có thể dùng bản sao)
※ Trường hợp có ghi địa chỉ hiện tại ở mặt sau của giấy xác nhận nhân thân do chuyển chỗ ở v.v…, xin hãy chuẩn bị luôn cả 

bản sao của mặt sau.
3. Giấy xác nhận nhân thân của người đại diện (người nhận ủy quyền)
4. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình   Thế nhưng, trường hợp ứng với 『Phạm vi thành viên gia đình』nêu ở ※3 thì không cần.

Trường hợp quý khách muốn đổi máy mà không thuộc đối tượng『Phạm vi thành viên gia đình』thì không thể tiếp nhận với 
tờ khai quan hệ gia đình.

5. Máy điện thoại di động au hiện tại đang sử dụng (bao gồm thẻ IC)
6. Cũng có trường hợp cần phải chuẩn bị những thứ khác tùy theo nội dung của thủ tục.

Về chi tiết xin hãy xem trên trang chủ hay liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng KDDI hoặc cửa tiệm au/au Style, v.v.

Những điều cần lưu ý

1. Giấy ủy quyền này, bao gồm cả cột người đại diện (người nhận ủy quyền), cần phải được điền bởi chính người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền) và được đóng dấu.

2. Liên quan đến thủ tục tại giấy ủy quyền này, trường hợp phát sinh sự cố giữa người đại diện (người nhận ủy quyền) và bản thân người đăng ký hợp đồng (người ủy quyền), cửa hàng tiếp nhận 

và KDDI/Điện thoại di động Okinawa tuyệt đối không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Xin quý khách thông cảm trước.

3. Tùy theo nội dung thủ tục, cũng có trường hợp người đại diện (người nhận ủy quyền) chỉ được tiếp nhận 

để làm thủ tục trong trường hợp là “thành viên gia đình (phụ huynh)”,  “người giám hộ trẻ vị thành niên”, 

“người giám hộ của người trưởng thành/người thuộc cơ sở chăm sóc sức khỏe”.

4. Về chi tiết của điều khoản cam kết liên quan đến dịch vụ truyền thông au, xin hãy xác nhận trên trang chủ au/UQ mobile.

5. Trường hợp không có con dấu, xin hãy ký tên thay cho việc đóng dấu.

Khách hàng sử dụng

Smartphone có thể xác nhận từ

mã QR tại đây.

◆Xin người đăng ký hợp đồng hãy điền tất cả các mục của giấy ủy quyền này.

【Ví dụ về các thủ tục không thể tiếp nhận bằng giấy ủy quyền】Ký kết hợp đồng mới / đăng ký chuyển mạng giữ số (MNP), thay đổi mật khẩu, thay đổi số điện thoại, ký kết
hợp đồng đứng tên pháp nhân v.v…

(Trường hợp đăng ký cùng lúc với Smile-heart Discount (gói giảm giá Smile Heart), hoặc trường hợp đã đăng ký Smile-heart Discount (gói giảm giá Smile Heart), có thể tiếp nhận tiến hành 
thủ tục bằng giấy ủy quyền. Thế nhưng, trừ trường hợp thay đổi mật khẩu.)

※1 Xin hãy điền vào số điện thoại di động au/UQ mobile hoặc số điện thoại cố định được ủy quyền tiến hành thủ tục. 

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

※3 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.)
『Phạm vi thành viên gia đình』… Có cùng họ/cùng địa chỉ, hoặc thuộc cùng nhóm của “Family Discount Plus (Gói giảm giá gia đình Plus)” v.v, hoặc yêu cầu thanh toán chung với người 
đăng ký hợp đồng, hoặc người đại diện đang được đăng ký người sử dụng với hợp đồng thuộc đối tượng.
Việc tiếp nhận người đại diện cũng có thể được áp dụng cho một số thủ tục như thay đổi gói cước, sửa chữa v.v. cho dù không thuộc phạm vi thành viên gia đình.

※4 Khách hàng hợp đồng cá nhân đang thanh toán cước phí sử dụng hàng tháng bằng phiếu thanh toán cần phải chuyển đổi phương thức thanh toán sang chuyển khoản qua tài khoản 
ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Xin hãy làm thủ tục trước bằng My au/My UQ mobile, hoặc điền vào phiếu yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng rồi mang đến 
cửa tiệm.

※5 Trường hợp tên người đăng ký kết nối au/UQ mobile khác với tên đăng ký tại nhà mạng trước khi chuyển và chỉ có người đăng ký kết nối au/UQ mobile đến cửa tiệm, thì cần phải điền 
giấy ủy quyền. Ngoài ra, việc tiếp nhận người đại diện chỉ được áp dụng trong phạm vi thành viên gia đình.

※6 Đối với đặt hẹn MNP (chuyển mạng giữ số) khi chuyển từ au sang công ty khác, xin hãy khoanh tròn vào “Thủ tục khác” rồi điền “đặt hẹn MNP” vào trong dấu (          ).

※7 Chỉ có thể tiếp nhận người đại diện cho người chuyển nhượng.

※8 Không thể tiếp nhận thẻ au PAY. 

※9 Trường hợp không rõ về gói cước thuộc đối tượng của chức năng phân biệt truyền thông, xin hãy xác nhận với nhân viên cửa tiệm.
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