
(*1) Sobre a tarifa de serviços pagos adquiridos nos respectivos 
sites e o pagamento dos produtos vendidos, incluem os 
serviços de pagamento através do Pagamento Fácil au que 
possibilita o pagamento junto com a tarifa de comunicação dos 
serviços de telecomunicações au. 

(*2) No caso da solicitação de alteração de Filtering Services, como 
o Safety Access Service, ou do número de telefone, torna-se 
necessário este Consentimento do Pai/Tutor.  

(*3) Se o contratante for um estudante de ensino fundamental, 
ele/ela não poderá fazer as solicitações para cancelamento, 
suspensão ou transferência da subscrição sozinho, até que o 
mesmo se torne estudante de ensino básico. 
As solicitações devem ser feitas pelo pai/tutor ou outro 
representante legal do menor. (Atualmente, não atendemos 
contratos para estudantes de ensino fundamental.)  

(*4) Nossa empresa oferece um serviço na qual é possível fazer as 
inscrições diretamente, através do telefone celular. 

(*5) Caso seja cobrada a tarifa de serviços pagos adquiridos nos 
respectivos sites e o pagamento dos produtos vendidos, 
incluem as taxas necessárias. 

  

() Caso não fizer a inscrição do Filtering Services, será 
necessário o “Pedido por Escrito de Filtering Services 
Desnecessário”. 

* Este consentimento é válido somente no caso de aceitação até 

1 mês após a data de preenchimento. 
Para KDDI Corporation, Okinawa Cellular Telephone Company 

Consentimento do pai/mãe/tutor 
Eu, na qualidade de representante do responsável legal do pai/mãe/tutor, dou meu consentimento conforme abaixo: 

 Dou meu consentimento*3 *4 para que o solicitante assine um contrato de utilização com a vossa empresa, de acordo com as Cláusulas 

do Contrato de Serviços de Telecomunicações au, e para que, após o início da utilização, o subscrevente possa fazer qualquer outra 

solicitação em conexão com os serviços telefônicos au*1, tais como alteração do plano de preços, alteração do modelo e venda do 

aparelho (no entanto, isso não inclui alterações ou exclusão dos Serviços de Filtragem como o Safety Access Service, ou solicitações para 

alterar o número de telefone*2). Também dou meu consentimento para que, caso o subscrevente compre um telefone celular através de um 

crédito pessoal, o subscrevente possa assinar o Contrato de Crédito Pessoal com vossa empresa, e que o subscrevente possa escolher 

pagar de uma só vez o saldo restante das parcelas no meio do período do pagamento das parcelas. 

 E caso o subscrevente do contrato determinar o cartão de crédito ou a conta bancária que está em meu nome como forma de pagamento 

das despesas de utilização dos serviços de comunicação da au*5 (*somente nome do pai/mãe/tutor que assina este Consentimento), estou 

de acordo que as despesas de utilização dos serviços de comunicação da au pelo subscrevente sejam pagas pelo cartão de crédito ou 

através da conta bancária por ele indicado. Ainda, se acontecer atrasos no pagamento das taxas, vou me esforçar para resolver esse 

problrma. 

[Coluna de assinatura do solicitante do contrato (menor de idade)] 

Solicitante do 

contrato 

Furigana Data de nascimento Idade 

Nome 
 

Ano ______ mês ____ dia ____ anos 

[Coluna de assinatura e carimbo do pai/mãe/tutor] Representando o pai/mãe/tutor, assino e carimbo abaixo, para inscrever conforme abaixo no Filtering Service. 

(Representante 

legal) 

Pai/mãe/tutor 

Furigana Data de nascimento Relação 

Carimbo 
Nome 

 

   Ano ______ mês ____ dia ____ 

Endereço 

 〒            - 

 TEL (               )                 - 

Inscrição ao 

Safety  

Access Service 

É imprescindível o preenchimento no caso de inscrição 

no Serviço de Conexão à Internet.  

0. Customized Course (pago) 9. Safety Access para AndroidTM / 

1. Site Restriction Course     para iOS / para Mobile phone 4G LTE 

2. Category Restriction Course X. Não inscreverá () 

Coluna de 

observações 

Confirmação do 

consentimento 

1. Confirmação do consentimento face-a-face com a visita do assentor 

2. Confirmação do consentimento por telefone sem a visita do assentor 

No caso do contrante e o usuário do telefone celular au serem pessoas diferentes, registraremos as informações do contratante através do pedido do mesmo. 

Data Ano Mês Dia  

（点線内をスキャナーで読み取りしてください。） 

1. No caso do menor de idade utilizar o Serviço de Conexão à Internet, pedimos o adicionamento ao Filtering Service. 

 Através da utilização da Internet, podem surgir oportunidades de ter contatos às informações prejudiciais que podem inibir o desenvolvimento saudável da 
juventude. 
Ainda, através da utilização da Internet, existem riscos como os exemplos abaixo, portanto pedimos o adicionamento ao Filtering Service.  
Ainda, mesmo no caso do contratante ser maior de idade, se o usuário for menor de idade, recomendamos da mesma forma o adicionamento ao 
mesmo serviço. 

(1)  Pelo fato de ter muitos casos em que, através do acesso a sites chamados “deaikei (para ‘programas’)”, sites exclusivos para adultos, e sites com 
expressões violentas, são envolvidos em incidentes de crime 

* Do número de detenções relacionadas com casos de “sites chamados deaikei (para ‘programas’)”, o acesso aos sites utilizando telefones celulares 
representa cerca de 95,3% do total. Ainda, a proporção de menores de 18 anos representa cerca de 82,6% das vítimas (anunciado pela Agência Nacional 
de Polícia em fevereiro de 2013). 

(2)  Pelo fato de poder ocorrer danos como saída de informações pessoais, ou violação do direito de publicidade devido à reprodução não autorizada de fotos, 
através da troca de informações com uma outra pessoa desconhecida nos sites de perfis, comunitários (SNS), etc. 

(3)  Pelo fato da escrita irresponsável identificando o indivíduo nos sites de blogs, bulletin boards, etc, pode ser um agressor levando ao abuso mental e à 
difamação,  

(4)  Pelo fato de poder ser acusado de obstrução forçada de negócios, intimidação, e outros devido à escritas de avisos criminais ou travessuras por curiosidade. 
Etc. 

 

 

 

 Caso o subscrevente do contrato ou o usuário seja menor de idade e não fizer a inscrição do Filtering Services, é necessária a entrega do “Pedido por Escrito de 
Filtering Services Desnecessário”. Porém, se o pai ou responsável não comparecer, e estiver munido do “Pedido por Escrito de Filtering Services Desnecessário”, 
confirmaremos ao pai ou responsável por telefone. 

 

2. Cuidados em relação à inscrição no "Contrato de Corretagem da Compra a Crédito Individual“ ou “Contrato de venda a prazo de artigo individual” 

 De acordo com as disposições da Lei de vendas a prazo (exceto o Contrato de Venda a Prazo de Artigo Individual), durante e após a inscrição no Contrato de 
Corretagem da Compra a Crédito Individual ou no Contrato de Venda a Prazo de Artigo Individual, as informações de crédito pessoais, inclusive as condições de 
pagamento do assinante, serão consultadas e registradas na agência de informações de crédito designada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. 
Ainda, as informações do assinante registrado podem ser utilizadas por outros membros da agência de informações de crédito designada. 

 Mesmo no caso do contratante ser menor de idade, e o pai/mãe/tutor do titular do pagamento atrase no pagamento, será considerado como informação de 
pagamento em atraso do contratante de menor. 
Além disso, o registro das informações de pagamento em atraso permanecem durante 5 anos após o término do pagamento, na agência de informações de 
crédito designada, portanto, pedimos que tome cuidado, pois pode ser recusado no caso de se inscrever em outros créditos ou outros empréstimos. 

 No caso da inscrição do “Contrato de Corretagem da Compra a Crédito Individual”, de cada inscrição com a compra do telefone celular*, será necessária a visita 
do pai/mãe/tutor (consentimento do pai/mãe/tutor) a cada vez. 
* As inscrições com a compra do telefone celular, etc, seriam “Novo”, “Alteração do modelo”, “Expansão do terminal” e “Serviço seguro de perdas”. 

 

3. Outros cuidados 

 No caso de desejar fazer o pagamento dos valores mensais através do cartão de crédito ou da conta bancária em nome do pai/mãe/tutor, é necessário que o 
pai/mãe/tutor que é titular do pagamento compareça junto no ato da inscrição. 

 Caso hajam dados falsos no conteúdo preenchido (nome, endereço, telefone, etc.), o contrato pode ser cancelado. 

【販売店使用欄】 ＊該当する申込書番号9桁の数字をご記入ください。 

 申込書番号 ＊ 

 受付販売店コード   
  

 販売店名 
 
 
 
 
 
 担当者           TEL （      ）       － 
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