
Para sa KDDI Corporation / Okinawa Cellular Telephone Company 

Form Para sa  Pagsang-ayon ng May Kustodiya 

Ako ay paunang sumasang-ayon sa sumusunod bilang legal na kinatawan ng mga may kustodiya.  
Ako ay paunang sumasang-ayon na ang mag-aaplay ay gagawa sa KDDI Corporation / Okinawa Cellular Telephone Company ng kontrata sa paggamit 
base sa mga probisyon sa kontrata sa serbisyo sa komunikasyon ng au, at pagkasimula ng paggamit ay gagawa siya ng pagbabago ng uri ng plan, 
pagbabago at trade-in ng modelo, at bawa’t pag-aaplay na may kinalaman sa serbisyo sa komunikasyon ng au*1 (hindi kasama dito ang pag-aaplay sa 
pagbabago at pagputol ng serbisyo ng filtering tulad ng Safety Access Service, at pagbabago ng numero ng telepono*2)*3*4. 
Bukod pa dito, ako ay paunang sasang-ayon din na kung ang mag-aaplay sa kontrata ay bibili ng mobile phone, atbp. sa pamamagitan ng "Kontrata sa 
Ikatlong Partido Para sa Bawa't Produktong Bibilhin sa Utang" o "Kontrata sa Pagbili sa Bayad na Hulugan", gagawa siya sa KDDI Corporation ng kontrata 
base sa "Mga Probisyon sa Kontrata sa Ikatlong Partido Para sa Bawa’t Produktong Bibilhin sa Utang" o "Mga Probisyon sa Kontrata sa Pagbili sa Bayad 
na Hulugan", at mag-aaplay siya ng isahang pagbabayad ng natitirang halaga sa utang na hulugan sa gitna ng panahon ng pagbabayad nito. 
Kung ang mag-aaplay mismo ay magtatakda ng credit card o account sa bangko sa aking pangalan para sa pagbabayad ng halaga sa paggamit ng 
serbisyo sa komunikasyon ng au*5, sasang-ayon din ako na bayaran ang halaga ng serbisyo sa komunikasyon ng au na ginagamit ng makikipagkontrata 
mula sa itinakdang credit card o account. At kung sakaling magpapahuli siya sa pagbabayad, ako ang magsisikap upang matapos ang pagbabayad. 

[Mag-aaplay (menor-de-edad)] 
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Furigana Petsa ng kapanganakan Edad 

Pangalan 
  

    (mm/dd/yyyy) 

[Pirma ng may kustodiya] Pumipirma ako sa ibaba bilang kinatawan ng may kustodiya, at inaaplay ang tungkol sa serbisyo ng filtering ayon sa mga sumusunod.  
M

a
y
 k

u
s
to

d
iy

a
 

(L
e
g
a
l 
n
a
 

k
in

a
ta

w
a
n

) 
 

Furigana Petsa ng kapanganakan Kaugnayan 

Pirma 
Pangalan 

 

(mm/dd/yyyy) 
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                                                        Telepono (    )       －            

Pag-aaplay sa 

Safety Access 

Service  

Punan ito kung mag-aaplay sa serbisyo 

ng pagkokonekta sa internet.  

0. Customized (may bayad) 9. Safety Access for AndroidTM / for iOS /  

1. Limitadong pagkokonekta    for 4G LTE mobile phone 

2. Limitadong kategorya X. Hindi i-aaplay (★) 

Komento 

Pagtiyak 

ng 

pagsang-

ayon  

1. Pagtiyak sa mismong tao sa tindahan 

2. Pagtiyak sa telepono dahil wala sa tindahan  

* Ang dokumentong ito ng pagsang-ayon ay may bisa 

kapag tinanggap sa loob ng isang buwan mula sa 

petsa ng pagpirma dito.  

1. Inirerekomenda ang Pag-aaplay sa Serbisyo ng Filtering Kapag ang Menor-de-edad ay Gagamit ng Serbisyo ng Pagkokonekta sa Internet.  

 Sa paggamit ng internet, maaaring mapaharap ang kabataan sa nakapipinsalang impormasyon na hahadlang sa kaniyang matinong paglaki. Inirerekomenda ang 

pag-aaplay sa serbisyo ng filtering dahil sa paggamit ng internet ay may mga panganib na binabanggit sa ibaba.  

Kahit ang magkokontrata ay adulto na, inirerekomenda rin ang pag-aaplay sa serbisyong ito kung ang gagamit ay menor-de-edad.  

(1) May maraming kaso na ang pagkokonekta sa website ng pakikipag-date, pang-adulto, at marahas na palabas ay humahantong sa pagsasangkot sa mga 

pangyayari tulad ng krimen.  

* Ang mga 95.3% ng mga pangyayari na dinakip na may kinalaman sa website ng pakikipag-date ay dahil sa pagkokonekta doon gamit ang mobile phone. 

Bukod pa dito, ang mga 82.6% sa nabiktima ay menor-de-edad na wala pa sa 18 anyos. (ayon sa patalastas ng National Police Agency noong Pebrero, 2013)  

(2) May panganib na mapinsala tulad ng pagnanakaw ng personal na impormasyon at paglabag sa portrait right sa paglilimbag ng mga larawan na walang 

pahintulot dahil sa pagpapalit ng mga impormasyon sa taong di-kilala sa website tulad ng profile site at SNS.  

(3) Maaaring puminsala sa iba dahil sa iresponsableng pagpopost ng komento sa blog o message board, atbp. ng mga bagay na maging dahilan ng pagtiyak sa 

espesipikong tao, na hahantong sa paninirang-puri at pagsira sa reputasyon.  

(4) Maaaring kasuhan sa kasalanan ng paghadlang sa pamamagitan ng puwersa o pananakot dahil sa pagpopost ng planong gawing krimen at birong may 

kinalaman doon kahit walang intensiyong gawin ito.  

 

 

 

 Kung ang mag-aaplay sa kontrata o ang gagamit ay menor-de-edad, at hindi i-aaplay ang serbisyo ng filtering, kailangang isumite ang ”Pagpapaalam na Hindi 

Gagamit ng Serbisyo ng Filtering." At kung hindi kasama ang may kustodiya sa kaniya, at ang ”Pagpapaalam na Hindi Gagamit ng Serbisyo ng Filtering" ay dinadala 

ng nag-aaplay na menor-de-edad, titiyakin iyan sa may kustodiya sa kaniya sa pamamagitan ng pagtawag.  

2. Mga Paalaala sa Pag-aaplay sa "Kontrata sa Ikatlong Partido Para sa Bawa’t Produktong Bibilhin sa Utang" o "Kontrata sa Pagbili sa Bayad na Hulugan"  

 Ayon sa probisyon ng Installment Sales Act (hindi kasama ang kontrata sa pagbili sa bayad na hulugan), gagawin ang pagtiyak at pagpaparehistro ng personal na 

impormasyon ng makikipagkontrata tulad ng kalagayan ng pagbabayad sa ahensiya ukol sa pagpapautang na itinalaga ng Ministry of Economy, Trade and Industry 

sa panahon ng pag-aaplay sa Kontrata sa Ikatlong Partido Para sa Bawa’t Produktong Bibilhin sa Utang  o kontrata sa pagbili sa bayad na hulugan, at pagkatapos 

gumawa ng kontratang iyon. Ang impormasyon ng nakikipagkontrata na inirehistro ay maaaring gamitin ng ibang miyembro ng ahensiya ukol sa pagpapautang. 

 Kapag ang nakikipagkontrata ay menor-de-edad at ang may kustodiya sa kaniya ay nagpahuli sa pagbabayad para sa kaniya, ito ay ituturing bilang rekord ng 

pagpapahuli sa pagbabayad ng menor-de-edad na nakikipagkontrata.  

Pakisuyong mag-ingat dahil ang rekord ng pagpapahuli sa pagbabayad ay mananatili nang 5 taon sa itinalagang ahensiya ukol sa pagpapautang pagkatapos 

bayaran ang lahat ng utang, at maaaring tanggihan ang pag-aaplay sa ibang pag-utang, pagkokontrata sa bayad na hulugan, atbp. 

 Sa pag-aaplay sa "Kontrata sa Ikatlong Partido Para sa Bawa’t Produktong Bibilhin sa Utang" sa panahon ng bawa’t pag-aaplay na may kinalaman sa pagbili ng 

modelo ng mobile phone*, ang may kustodiya sa kaniya ay kailangang magpakita sa tindahan (para sa pagsang-ayon ng may kustodiya) sa bawa’t pagkakataon.  

* Ang bawa’t pag-aaplay na may kinalaman sa pagbili ng modelo ng mobile phone ay tumutukoy sa "bagong modelo," "pagbabago ng modelo," "pagdagdag ng 

modelo," at "serbisyo sa panahon ng pagkawala ng modelo." 

3. Iba Pang Paalaala 

 Kapag nagnanais na magbayad ng halaga bawa’t buwan mula sa credit card o account sa bangko sa pangalan ng may kustodiya, ang may kustodiyang ito ay 

kailangang magkasamang magpakita sa panahon ng pag-aaplay. 

 Maaaring putulin ang kontrata kapag natuklasang may di-totoong impormasyon sa kaniyang isinulat (pangalan, tirahan, numero ng telepono para sa pagkontak, 

atbp.).  

Kapag magkaiba ang nakikipagkontrata at ang gumagamit ng mobile phone ng au, irerehistro ang impormasyon ng 

nakikipagkontrata ayon sa pag-aaplay ng nakikipagkontrata. 

(*1) Kasama dito ang serbisyo para sa pagbabayad 
tulad ng au Simple Payment na makakapagbayad 
nang magkasama ng halaga para sa serbisyong 
may bayad o mga bagay na binili sa bawa’t 
website, at ng halaga ng serbisyo sa 
komunikasyon ng au.  

(*2) Tuwing i-aaplay ang serbisyo ng filtering tulad ng 
Safety Access Service, at pagbabago ng numero 
ng telepono, kailangang isumite ang dokumentong 
ito ng pagsang-ayon.  

(*3) Sa pag-aaplay ng nakikipagkontrata na 
estudyante ng elementary school sa pagkansela, 
sandaling paghinto, at pagpasa, hindi 
matatanggap ang pag-aaplay ng mismong 
nakikipagkontrata hanggang sa siya ay maging 
estudyante ng junior high school. Kakatawanin 
siya ng legal na kinatawan ng mga may kustodiya 
para sa pag-aaplay.  
(Hindi na tinatanggap ngayon ang pagkokontrata 
ng estudyante ng elementary school.)  

(*4) Inilalaan ng KDDI ang serbisyo na nakakapag-
aplay sa bawa’t serbisyo mula sa  mobile phone, 
atbp.  

(*5) Kung sisingilin ang halaga para sa serbisyong 
may bayad o mga bagay na binili sa bawa’t 
website, kasama rin ang halagang ito.  

 

(★) Kung hindi i-aaplay ang serbisyo ng filtering, 
kailangang isumite ang ”Pagpapaalam na Hindi 
Gagamit ng Serbisyo ng Filtering." 

Petsa    .                    .           

（点線内をスキャナーで読み取りしてください。） 

 申込書番号 ＊ 

 受付販売店コード   
  

 販売店名 
 
 
 
 
 
 担当者           TEL （      ）       － 

【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。 
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