
ê〇 Lista de checagem（Confira sem falta antes de enviar） 

 Antes de aplicar, confira os itens abaixo e anexe-a aos documentos e formulários e envie. ※Em caso de falta de preenchimento ou documentos 

incompletos, o empréstimo excepcional pode levar mais tempo para o recebimento, pedimos vossa atenção.  

 

Item Confirmação do item Checagem 

(1) Formulário de inscrição 

do empréstimo, 

 Folha de explicação das   

anotações importantes, 

  Nota de empréstimo,  

  Declaração 

・Preencha no Formulário de inscrição「申込書」em 2 lugares o「nome completo 氏名」 e 「carimbe 押印」 em 1 lugar（na moldura 

grossa） 

・Preencha na folha de explicação das anotações importantes「重要事項説明書」 a「data de preenchimento 記入日」,「endereço 住

所」,「nome completo 氏名」e「carimbe 押印」. 

・Preencha na Nota de empréstimo「借用書」o「endereço 住所」,「nome completo 氏名」,「data de nascimento 生年月日」e「carimbe 押

印」. 

・Preencha na Declaração「申立書」「data de preenchimento 記入日」,「endereço 住所」,「nome completo 氏名」e「carimbe 押印」. 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

(2)Atestado de Residência ・Atestado de Residência (que conste toda família) (de até 3 meses antes da data da inscrição) 

・Coincide com o endereço do Formulário de inscrição do empréstimo  

□ 

□ 

(3)Caderneta Bancária ou 

Cartão de Saque (cópia) 

・Consta na Cópia da Caderneta Bancária o nome do banco, agência, nome do titular e o número da conta 

・O nome na Caderneta Bancária coincide com o nome do solicitante do empréstimo e o número da conta é do titular. 

□ 

□ 

(4)Documento de 

Identificação pessoal 

・Anexe a cópia de um dos Documentos de Identificação pessoal abaixo 

ア． Carteira de Motorista (em caso de troca de endereço, cópia frente e verso)  

イ． Passaporte 

ウ． Cartão do “My Number”（Cópia somente se estiver dentro do plástico de proteção 

エ． Seguro de saúde 

オ． Cartão de Residente“zairyu card”(Atestado de Residente Permanente Especial) ※Para estrangeiros  

□ 

(5)Documentos Anexados ・Junte todos os documentos 

   ａ．Formulário de inscrição do empréstimo（original） 

ｂ．Folha de explicação das anotações importantes（original） 

   ｃ．Nota de empréstimo（original） 

   ｄ．Declaração sobre a situação de redução de renda（original） 

ｅ．Atestado de Residência (de toda a família/original) (de até 3 meses antes da data da inscrição) 

   ｆ．Caderneta Bancária ou Cartão de Saque (cópia) 

   ｇ．Documento de Identificação pessoal(cópia) 

□ 

 


