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हालको रे िसडेस काड पेस गनुन अनुरोध
तपाको हालको रे िसडेस काडको बसोबास अविध (याद पूरा ने
िमित) िन!य गनको लािग हाल तपासँग भएको रे िसडेस काडको
इमेज फाइल अपलोड गनुन अनुरोध गदछ+।

सबित खाताको "記号番号"
("खाता नबर") िन$य गन%
सबि.त खाताको खाता नबरको अि1तम 4
6 नेछ।
अंक मा4 5दिशत
सबि.त खातामा हेरी िन!य गनुहोस्।

अपलोड गदा 'यान िदनुपन%
कुराह(
※अपलोड गन: एउटा इमेजको फाइलको साइज
10MB िभ4 नुपन:छ।
※अपलोड गन: फाइल jpg・jpeg・png・gif
ढाँ चामा नुपन:छ।
※Jेम साइजसँग िमलाएर इमेज फाइल
अपलोड गनुहोस्।
※तपाले अपलोड गनु भएको इमेज Jेम साइज
भ1दा सानो, Jेमबाट बािहर िनLकेको, धिमलो
आिद भएमा फेिर पेस गनुन अनुरोध गिरने
अवOाहP 1छन्।

अपलोडस"मको #ि$या
इमेजको राो उदाहरण र नराो उदाहरण

राो उदाहरण

फोकस निमलेर धिमलो

इमेज कािटएको वा तेस पारे र
िखिचएको
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इमेजको राो उदाहरण र नराो उदाहरण

काशको ितिवबन, छायाले
नदेिखने

टाढाबाट िखिचएकोले इमेजको
साइज सानो ठाडो पारे र
िखिचएकोले इमेजको साइज सानो
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अपलोडको बारे मा
"表面の画像を選択"
("अगािडको भागको इमेज चयन गन$") बटन
"裏面の画像を選択"
("पछािडको भागको इमेज चयन गन$") बटन
बटन िथचेर, रे िसडे1स काडको अगािडको भाग र
पछािडको भागको इमेज अपलोड गनुहोस्।
■

PC को खडमा

सेभ गरे र राखेको फो डरबाट इमेज
चयन गनुहोस्।
ाट फोनको खडमा
<iPhone को ख(डमा>
■

<Android को ख(डमा>

ामेरा खोलेर फोटो
िखह
ु ोस् वा सेभ गरे र
राखेको इमेज चयन
गनुहोस्।

अपलोडस+मको ि-या
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अपलोड पिछ दिशत ने कुराहको बारे मा
अपलोड पिछ "फाइलको नाम", "ीयू इमेज" र "削除 ("मेट्ने") बटन"
दिशत #नेछ।

फाइलको नाम

ी%यू इमेज

मेट्ने बटन

इमेज पिरवतन गन ख"डमा
इमेज पिरवत'न गन) ख+डमा, "削除" ("मेट्ने") बटन िथचेर, फेिर अपलोड
गनु'#न अनुरोध गद' छ1।
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अितम िन यको बारे मा
अपलोड गन इमेज खातावालाको आै
"रे िसडेस काड" हो भे कुरा िन"य गरी
िटक लगाउनुहोस्।

पठाउने
सबै चेकह+ पूरा भएपिछ "送信する"
("पठाउने") बटन िथचेर पठाउनुहोस्।

