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(1) “生年月日” (data de nascimento), “国籍” (nacionalidade), etc.
(2) “外国PEPs情報” (informações referente PEP estrangeira)
(3) “ご利用目的” (finalidade do uso)
(4) “ご職業” (ocupação), “事業／業種”  (negócio/indústria)
(5) “ご勤務先・ご就学先” (local de trabalho/escola) (*Solicitamos o fornecimento de suas informações na medida em que puder divulgar com 

segurança)
(6) “年収・年商” (renda anual/faturamento de vendas anual) (*Solicitamos o fornecimento de suas informações na medida em que puder divulgar com 

segurança)
(7) “毎月のお取引金額（合計）” (valor da transação mensal [total]), “お取引の頻度” (frequência da transação)
(8) “お取引の原資” (fonte de recursos da transação)
(9) “200万円超の現金取引予定” (previsão de efetuar uma transação em dinheiro acima de 2 milhões de ienes)
(10) “国際送金の利用予定” (previsão de efetuar transferência internacional)
(11) “経済制裁対象国等との取引” (transações com países sujeitos a sanções econômicas)

1 Insira as suas informações atuais referente os seguintes itens exibidos na tela de entrada de informações.

Neste caso, tome cuidado porque as informações inseridas serão excluídas. (Você precisará fazer o login novamente e reinserir todas as 
informações desde o início)

1 Após o login, se voc¬ê permanecer na mesma tela por 20 minutos, o sistema será desconectado automaticamente do ponto 
de vista da proteção de informações.

Caso seja desconectado por um erro no sistema, as informações inseridas serão excluídas. (Você precisará fazer o login novamente e 
reinserir todas as informações desde o início)

2 Não use os botões “Voltar” e “Atualizar” do seu navegador, pois causarão erros no sistema.

3 Quando a tela de conclusão for exibida, a inserção de suas informações estará concluída. Agradecemos a sua cooperação.

* Caso você necessite de uma cópia de suas informações inseridas, salve a imagem de captura de tela da tela de confirmação de informação 
inserida ou imprima a tela do navegador, etc.

2
Confirme a informação inserida na tela de confirmação de informação inserida. Se a informação inserida estiver correta, 
clique o botão “回答” (Responder).
Para corrigir informações inseridas, clique o botão “戻る” (Voltar) para retornar à tela de entrada de informações  e corrija-as.

Cuidados a serem tomados ao inserir informações

（Tela de entrada de 
informação ①）

Insira itens de (1) a (6)

（Tela de entrada de 
informação ②）

Insira itens de (7) a (11)

（Tela de confirmação de 
informação）

Confirmação de informação inserida

（Tela de conclusão）
Inserção de 

informações concluída

Site de Declaracão de Informações do Cliente
Como inserir informações (Cliente Pessoa Física)
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• Caso seja cidadão japonês ou residente permanente especial, selecione “日本国籍　または　外国籍の特別永住者” (nacionalidade 
japonesa ou residente permanente especial de nacionalidade estrangeira).

• Caso seja estrangeiro selecione “外国籍（特別永住者を除く）” (estrangeiro [exceto residente permanente especial]) e selecione o nome 
do país no menu suspenso.

• Caso possua cartão de residência insira “❶ 在留資格” (status de residência), “❷ 在留期 (間満了日）” (período de permanência [data de 
vecimento]), “❸ 在留カード番号” (número do cartão de residência) (*).

 * Os diplomatas, entre outros estrangeiros que não possuem o cartão de residência não precisam inserir o número do cartão de residência.

1 Insira sobre “生年月日” (data de nascimento),　“国籍”　 (nacionalidade), etc.

Selecione Data de nascimento.

Selecione nacionalidade.
* Selecione caso seja cidadão japonês  

ou  residente permanente especial.

【Estrangeiros】

【Somente estrangeiros】
Selecione período de 
permanência (data de 
vencimento) no menu suspenso. 
Caso o  status de residência seja 
permanente e possua tempo de 
permanência indeterminado, 
selecione “無期限” (sem limite).

【Somente estrangeiros】
Insira o número do cartão de 
residência.
* Os diplomatas, entre outros 

estrangeiros que não possuem o 
cartão de residência não precisam 
inserir o número do cartão de 
residência.

【Somente estrangeiros】
Caso esteja trabalhando num escritório 
(empresa, escritório, loja, escritório 
representante de vendas, etc.) localizado no 
Japão, selecione “はい” (Sim). Caso não 
esteja trabalhando selecione “いいえ” (Não).

【Somente estrangeiros】
Caso possua uma ocupação específica 
como diplomata, entre outros, selecione 
o item correspondente. Caso não 
corresponda a nenhum item não é 
necessário selecionar.

【Somente estrangeiros】
Selecione “国名” (nome do país) 
no menu suspenso.

【Somente estrangeiros】
Selecione “在留資格” (status de 
residência) no menu suspenso.

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. Insira as suas informações atuais referente os seguintes itens 
exibidos na tela de entrada de informações.
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• Caso se enquadre como PEP Estrangeira (uma pessoa que ocupa ou ocupou um cargo público relevante em um governo no exterior, etc. 
ou seus familiares), selecione “はい”  (Sim). Caso não se enquadre selecione “いいえ” (Não).

 * PEP Estrangeira é uma pessoa que ocupa ou ocupou um cargo público relevante como chefe de Estado ou de governo no exterior, em 
bancos centrais ou outras instituições equivalentes de país estrangeiro (inclui seus familiares).

  Por exemplo, apenas aplicam-se pessoas em posições ou com cargos limitados (ou seus familiares) como embaixadores estrangeiros 
ou executivos de empresas estatais. Para mais detalhes, veja “【「外国政府等において重要な地位を占める方」について」】”　(Sobre 
[pessoas que ocupam ou ocuparam um cargo público relevante em governo no exterior, etc.]) 

2 Insira sobre “外国PEPs情報” (informações referente PEP Estrangeira)

 【Pessoa que se enquadra como PEP Estrangeira】

【Somente pessoa que se 
enquadra como PEP Estrangeira】
Caso o titular da conta ocupa ou 
ocupou um cargo público 
relevante, selecione “ご本人” (O 
próprio titular).
Caso um familiar da pessoa que 
ocupa ou ocupou um cargo 
público relevante seja o titular da 
conta selecione “ご家族” (Um 
familiar), escreva o nome e  “続柄
（配偶者、父母、子　等）”(a relação 
[cônjuge, pais, filhos, etc.]).

【Somente pessoa que se 
enquadra como PEP Estrangeira】
Insira o nome do órgão ou 
instituição onde ocupa ou ocupou 
um cargo público relevante.
(Exemplo): Embaixada do ●● no 

Japão

【Somente pessoa que se 
enquadra como PEP Estrangeira】
Insira o cargo que ocupa ou 
ocupou.
(Exemplo): Primeiro Ministro, 

Embaixador 
Plenipotenciário

Selecione “はい”  (Sim) ou  “いい
え” (Não).

【Somente pessoa que se 
enquadra como PEP Estrangeira】
Selecione o nome do país onde 
ocupa ou ocupou um cargo público 
relevante no menu suspenso.
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• Selecione o item correspondente referente a finalidade da transação no Japan Post Bank (inclui-se correios).
 “主なご利用目的” (finalidade principal do uso): Selecione um item correspondente.
 “上記以外のご利用目的” (finalidade do uso além da selecionada acima): Caso possua mais de uma finalidade do uso além da finalidade 

principal acima selecionada, selecione outros itens correspondentes.
 (Exemplo): Se a “主なご利用目的” (finalidade principal do uso) é “recebimento de salário”, mas também é usada para “o acerto de 

despesas do dia a dia” como débito automático de tarifas de serviços públicos, contas de cartão de crédito, e outros e 
também uso de fundos excedentes para “depósito na conta poupança”, selecione “給与受取／年金受取” (recebimento de 
salários/recebimento de aposentadoria ou pensão) para “主なご利用目的” (finalidade principal do uso). Porém, para “上記以
外のご利用目的” (finalidade do uso além da selecionada acima) selecione “生計費決済” (acerto de despesas do dia a dia) e 
“貯蓄／資産運用” (poupança/aplicação de ativos).

3 Insira sobre “ご利用目的” (finalidade do uso)

Selecione um item referente a 
finalidade principal do uso.
Caso selecione “その他” (outros), 
insira especificamente o conteúdo. 
(até 20 caracteres)    
* Caso exceda 20 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

Caso possua múltiplas finalidades 
do uso, selecione todos os itens  
correspondentes  da finalidade do 
uso além da selecionada acima.



5/14

• Selecione o item correspondente referente a “ご職業” (ocupação) principal do titular da conta. (Múltipla escolha possível) 
• Selecione o tipo de “事業／業種” (negócio/indústria) do seu local de trabalho no menu suspenso, de acordo com a sua ocupação.

4 Insira sobre “ご職業” (ocupação), “事業／業種” (negócio/indústria)

Selecione a “ご職業” (ocupação) 
correspondente. (Múltipla escolha 
possível)
Caso selecione “その他” (Outros), 
insira especificamente o conteúdo. 
(até 10 caracteres) 
* Caso exceda 10 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

【Pessoa que se enquadra como “会社員/団体職員” (funcionário de empresa /funcionário de associação), “会社役員/団体役員” (diretor de 
empresa / diretor de associação), “パート/アルバイト/派遣社員/契約社員” (funcionário de tempo parcial [paato] / funcionário de tempo parcial 
[arubaito] / funcionário tercearizado [haken-shain] / funcionário por prazo pré-determinado [keiyaku-shain], “個人事業主/自営業” 
(empreendedor / autônomo) 】
* Caso você se enquadre em outra ocupação além das listadas não será exibida na lista de Negócio/Indústria, portanto não é necessário 

inseri-la.

Pessoa que se enquadra como 
funcionário de empresa / 
funcionário de associação, diretor 
de empresa / diretor de 
associação, funcionário de tempo 
parcial (paato) / funcionário de 
tempo parcial (arubaito) / 
funcionário tercearizado 
(haken-shain) / funcionário por 
prazo pré-determinado 
(keiyaku-shain), empreendedor / 
autônomo, selecione 
Negócio/Indústria principal no 
menu suspenso.
(É possível selecionar no máximo 
3 itens incluindo outros que 
correspondam a 
Negócio/Indústria)
Caso selecione “その他” (Outros), 
insira especificamente o 
conteúdo. (até 10 caracteres)    
* Caso exceda 10 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.
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• Insira as informações sobre local de trabalho, escola o tanto quanto puder divulgá-las com segurança.

5 Insira sobre  “ご勤務先” (local de trabalho), “ご就学先” (escola)

Insira o nome do local de 
trabalho (se for estudante o da 
escola). (até 30 caracteres)
* Caso exceda 30 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

* Caso haja vários locais de trabalho, 
etc., insira um local de trabalho 
principal.

Insira o endereço e o número de 
telefone do (local de trabalho se 
for estudante o da escola).
* Caso haja vários números de 

telefone, etc., insira um número de 
telefone.

* Não é necessário inserir o hifen (-) 
do número de telefone.

Selecione o item correspondente 
em relação ao cargo no seu local 
de trabalho.
(Os estudantes não precisam 
responder a esta pergunta)
Caso selecione “その他” 
(Outros), insira especificamente o 
conteúdo. (até 10 caracteres)    
* Caso exceda 10 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

Selecione o item correspondente 
em relação ao conteúdo do seu 
trabalho no seu local de trabalho. 
(Os estudantes não precisam 
responder a esta pergunta)
Caso selecione “その他” (outros), 
insira especificamente o 
conteúdo. (até 10 caracteres)    
* Caso exceda 10 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.
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• Insira sobre a atual “年収（個人事業主の方は年商）” (renda anual [No caso de empreendedor e autônomo , o faturamento de vendas 
anual]) o tanto quanto puder divulgá-las com segurança.

 * Além do salário e aposentadoria, inclui-se também rendimento de aluguel.
 * Se o próprio titular não tiver renda, selecione “「0～100万円以下” (Entre 0 e 1.000.000 ienes).

6 Insira  sobre “年収・年商” (renda anual/faturamento de vendas anual) 

Selecione a atual renda anual  
(No caso de empreendedor e 
autônomo, o faturamento de 
vendas anual).
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• Selecione o item correspondente referente o valor da previsão de transação (referente a depósito, reembolso, remessa, saque, etc.) e 
frequência da transação.

 * Não se inclui depósitos e saques temporários de alto valor, como compra de um imóvel ou de um veículo.
 * Caso o valor da transação varie significativamente dependendo da transação, responda com o valor médio.

【Exemplo do “毎月のお取引金額（合計）” (valor da transação mensal [Total])】
Quando o salário mensal de 200.000 ienes for depositado e 100.000 ienes forem reembolsados pelo pagamento das despesas de 
subsistência, o valor da transação será de 300.000 ienes, correspondendo a “10万円超～50万円以下” (entre 100.000 e 500.000 
ienes).

【Exemplo da “お取引の頻度”(frequência da transação)】
Caso efetue saque 2 vezes no caixa eletrônico e haja 1 débito automático da conta em uma semana, corresponderá a “週に3回以上” 
(mais de 3 vezes por semana).

7 Insira sobre “毎月のお取引金額（合計）” (valor da transação mensal [total], “お取引の頻度” (frequência da transação).

Selecione valor das transação 
mensal (Total).

Selecione frequência da 
transação.
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• Selecione o item correspondente sobre a  principal “原資” de recursos da transação (refere-se a fonte de recursos de transação, principal 
fonte de recursos depositados na conta) do Japan Post Bank. (Múltipla escolha possível )

8 Insira sobre “お取引の原資” (fonte de recursos da transação)

Selecione fonte de recursos da 
transação. (Múltipla escolha 
possível )
Caso selecione “その他” (outros), 
insira especificamente o conteúdo. 
(até 20 caracteres)    
* Caso exceda 20 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.
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• Se já estiver efetuando a transação em dinheiro acima de 2.000.000 ienes no Japan Post Bank, ou pretende efetuá-la no futuro, selecione 
“はい” (Sim). Se não está efetuando ou não pretende efetuá-la no futuro selecione “いいえ” (Não).

 * As transações em dinheiro são transações como depósito de dinheiro em conta, saque de dinheiro em espécie de uma conta, etc. num 
caixa eletrônico ou no balcão de atendimento. Caso deposite dinheiro em um caixa eletrônico no mesmo dia e realize transações as 
quais excedam o valor total de 2.000.000 ienes selecione “はい” (Sim). (Não inclui saques ou transferências das contas)

 * Ao efetuar uma transação poderá ocorrer de solicitarmos a reconfirmação da finalidade da  transação ou da fonte de recursos da 
transação.

9 Insira sobre “200万円超の現金取引予定” (previsão de efetuar uma transação em dinheiro acima de 2.000.000 ienes).

Selecione “はい” (Sim) ou “いい
え” (Não).

【Pessoa que respondeu “Sim” referente se pretende ou não efetuar transações em dinheiro acima de 2.000.000 de ienes】

【Somente pessoa que pretende 
efetuar transações em dinheiro 
acima de 2.000.000 ienes】 
Insira a origem do recurso e a 
finalidade do uso, e também o 
motivo de ter de ser em espécie 
(conteúdo específico da 
transação). (até 30 caracteres)  
* Caso exceda 30 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

【Somente pessoa que pretende 
efetuar transações em dinheiro 
acima de 2.000.000 ienes】
Selecione o item correspondente 
referente a frequência da 
transação em espécie acima de 
2.000.000 ienes.

【Somente pessoa que pretende 
efetuar transações em dinheiro 
acima de 2.000.000 ienes】
Selecione o item correspondente 
referente ao valor da transação 
em espécie acima de 2.000.000 
ienes por cada transação.
* Caso o valor da transação varie 

significativamente dependendo da 
transação,  responda com o valor 
médio.
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• Se já estiver usando a tranferência internacional (transação de remessa ao exterior) do Japan Post Bank, ou pretende usá-la no futuro, 
selecione “はい” (Sim). Se não está usando ou não pretende usá-la no futuro selecione “いいえ” (Não).

 * Em relação as tranferências internacionais responda independentemente do valor da transação, se usará o balcão de atendimento ou 
Japan Post Direct.

 * Ao efetuar uma transação poderá ocorrer de solicitarmos a reconfirmação da finalidade da  transação ou da fonte de recursos da 
transação.

10 Insira sobre “国際送金の利用予定” (previsão de efetuar transferência internacional)

Selecione “はい” (Sim) ou “いい
え” (Não).

【Pessoa que respondeu Sim referente a se tem ou não previsão de efetuar transferência internacional】 

【Somente pessoa que tem 
previsão de efetuar transferência 
internacional】
Selecione o item correspondente 
referente a finalidade da 
transferência internacional (ao 
enviar e ao receber). (Múltipla 
escolha possível )
Caso selecione “その他” (outros), 
insira especificamente o 
conteúdo. (até 20 caracteres)    
* Caso exceda 20 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.

【Somente pessoa que tem 
previsão de efetuar transferência 
internacional】
Selecione o item correspondente 
referente a frequência da 
transferência internacional.

【Somente pessoa que tem 
previsão de efetuar transferência 
internacional】
Selecione o item correspondente 
referente o valor por uma 
transferência internacional.
* Caso o valor da transação varie 

significativamente dependendo da 
transação, responda com o valor 
médio.

【Somente pessoa que tem 
previsão de efetuar  transferência 
internacional】
Selecione o item correspondente 
referente o nome do país o qual 
pretende realizar transferência 
internacional. (Múltipla escolha 
possível)
Caso selecione “その他” (outros), 
selecione o nome do país no 
menu suspenso.   
* Caso haja vários países com o qual 

pretende realizar transação 
internacional selecione um país 
principal.
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• Caso possua transações com países, regiões, etc. designados como países ou regiões sancionados pela Lei de Câmbio e de Comércio 
Exterior ou pelo Regulamento da OFAC-EUA, etc. (países, regiões, etc. sujeitos à sanções econômicas) ou pretende realizar transações 
futuras com os mesmos, selecione “はい” (Sim). Se não possui ou não pretende realizá-las no futuro, selecione “いいえ” (Não).

 * Pode-se verificar a lista atualizada de países a sanções econômicas no site do Japan Post Bank.
 * Ao efetuar uma transação poderá ocorrer de solicitarmos a reconfirmação da finalidade da transação ou da fonte de recursos da 

transação.

11 Insira sobre “経済制裁対象国等との取引” (transações com países sujeitos a sanções econômicas)

Selecione “はい” (Sim) ou “いい
え” (Não).

【Pessoa que respondeu Sim referente a Se possui ou não transações com países sujeitos a sanções econômicas】

【Somente pessoa que possui  
transações com países sujeitos a 
sanções econômicas】
Selecione o item correspondente 
referente ao país, região, etc. 
sujeitos a sanções econômicas.
Caso selecione “その他” (outros), 
insira especificamente o nome do 
país, região, etc. (até 30 
caracteres)    
* Caso exceda 30 caracteres, insira o 

tanto de caracteres que possa ser 
inserido.【Somente pessoa que possui transações com 

países sujeitos a sanções econômicas】
Insira especificamente o conteúdo da transação, 
como conteúdo e a finalidade da transação, a 
contraparte da transação, etc. (até 40 caracteres)   
* Caso exceda 40 caracteres, insira o tanto de caracteres 

que possa ser inserido.
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• A informação inserida será exibida na tela. Em seguida confirme a informação inserida. Se a informação inserida estiver correta, clique o 
botão “回答” (Responder)

• Para corrigir informações inseridas, clique o botão  “戻る” (Voltar) do ecrã para retornar à tela de entrada de informação e corrija-as.
 * Não clique o botão “Voltar” do seu navegador, pois se voltar clicando neste botão, as informações inseridas serão excluídas. 
• Depois de clicar o botão Responder, não será possível fazer o login novamente e também não poderá visualizar a informação inserida. 

Caso necessite de uma cópia de suas informações inseridas, salve a imagem de captura de tela da tela de informação inserida ou 
imprima a tela do navegador, etc.

２．Confirme a informação inserida na tela de confirmação de informação inserida. 
Se a informação inserida estiver correta, clique o botão “回答” (Responder)

Confirme a informação inserida 
na tela de confirmação de 
informação inserida. Se a 
informação inserida estiver 
correta, clique o botão “回答” 
(Responder).
Para corrigir informações 
inseridas, clique o botão  “戻る” 
(Voltar) do ecrã para retornar à 
tela de entrada de informação e 
corrija-as.
* Não clique o botão “Voltar” do seu 

navegador, pois causarão erros no 
sistema. (Caso ocorra um erro no 
sistema, as informações inseridas 
serão excluídas)

* Depois de clicar o botão “回答” (Responder), não será possível fazer o login novamente e 
também não poderá visualizar a informação inserida. Caso necessite de uma cópia de suas 
informações inseridas, salve a imagem de captura de tela da tela de informação inserida ou 
imprima a tela do navegador, etc.
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3. Quando a tela de conclusão for exibida, a inserção de suas 
informações estará concluída. Agradecemos a sua cooperação.


