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Bản cam kết của phụ huynh 
Với tư cách là người đại diện theo pháp luật như phụ huynh, v.v… tôi xin cam kết những nội dung sau đây. 
  Tôi xin cam kết trước về việc người đăng ký hợp đồng ký kết hợp đồng sử dụng với công ty dựa trên các điều khoản hợp đồng về dịch vụ 
truyền thông au, và về việc thực hiện các hình thức đăng ký liên quan đến việc thay đổi kế hoạch cước phí, thay đổi loại máy, bán đổi các thiết 
bị đầu cuối, và các dịch vụ truyền thông au khác*1 sau khi bắt đầu sử dụng (trừ việc đăng ký thay đổi, hủy bỏ dịch vụ lọc web chẳng hạn như 
dịch vụ truy cập Anshin (dịch vụ truy cập an tâm), v.v… và việc thay đổi số điện thoại *2) *3 *4. Và trong trường hợp người đăng ký hợp đồng 
mua điện thoại di động, v.v… bằng phương thức trả góp qua trung gian tín dụng, tôi cam kết trước về việc người đăng ký hợp đồng ký kết hợp 
đồng dựa trên các điều khoản hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng với công ty, và tiến hành đăng ký thanh toán một lần tất cả 
số tiền trả góp còn lại trong thời hạn thanh toán số tiền trả góp. 
  Ngoài ra, trong trường hợp người đăng ký hợp đồng chỉ định thẻ tín dụng hoặc tài khoản đứng tên tôi (*Giới hạn là người đứng tên phụ 
huynh trong bản cam kết của phụ huynh này) là phương thức thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ truyền thông au  *5, tôi cam kết sẽ thanh toán 
cước phí sử dụng dịch vụ truyền thông au do người đăng ký hợp đồng sử dụng bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản đã được chỉ định. Bên cạnh 
đó, nếu xảy ra vấn đề chậm thanh toán cước phí, tôi sẽ hợp tác với công ty để giải quyết vấn đề. 

[Cột người đăng ký hợp đồng (vị thành niên)] 
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[Cột chữ ký và đóng dấu của phụ huynh] Đại diện phụ huynh ký tên, đóng dấu phía dưới để đăng ký các dịch vụ lọc web sau đây. 

Phụ huynh 

 (người đại diện 

theo pháp luật) 

Furigana Ngày sinh Mối quan hệ 
Đóng 

dấu Họ tên Ngày                 tháng năm 

Địa chỉ 

      －                                               

  Số điện thoại của nơi liên lạc (      )       －     

Đăng ký dịch vụ 

truy cập Anshin 

Hãy điền thông tin nếu có 

đăng ký dịch vụ kết nối 

internet. 

0. Loại theo yêu cầu khách hàng (có phí) 9. Dịch vụ truy cập Anshin dành cho hệ điều hành AndroidTM 

2. Loại giới hạn hạng mục đặc biệt      / hệ điều hành iOS / điện thoại di động 4G LTE. 

1. Loại giới hạn điểm truy cập X. Không đăng ký (★) 

Cột ghi 

chú đặc 

biệt 

Xác 

nhận 

cam kết 

1. Người cam kết đến xác nhận trực tiếp với cửa hàng 

2. Người cam kết xác nhận với cửa hàng qua điện thoại 

* Bản cam kết này chỉ có hiệu lực khi chúng tôi nhận 

được trong vòng 1 tháng kể từ ngày lập. 

1. Trong trường hợp trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ kết nối  internet, chúng tôi đề nghị nên tham gia dịch vụ lọc web. 

 Khi sử dụng internet, có một số trường hợp phát sinh nguy cơ tiếp xúc với các thông tin có hại ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển lành mạnh của thanh thiếu 

niên. 

 Ngoài ra, việc sử dụng internet sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm như các ví dụ minh họa sau đây nên chúng tôi đề nghị quý khách nên tham gia dịch vụ lọc web. 

 Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị quý khách nên tham gia dịch vụ này trong trường hợp người đăng ký hợp đồng là người trưởng thành nhưng người sử dụng là vị 

thành niên.  

 

  (1) Nhiều trường hợp dẫn đến liên lụy vào sự kiện phạm tội do truy cập các trang web hẹn hò, trang web người lớn, trang web bạo lực, v.v… 

   * Trong số các trường hợp bắt giữ tội phạm có liên quan đến “trang web hẹn hò”, truy cập các trang web bằng việc sử dụng điện thoại di động chiếm đến  

               95,3％ các trường hợp bắt giữ. 

   Hơn nữa, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi chiếm khoảng 82,6% số nạn nhân. (theo số liệu công bố của Sở cảnh sát vào tháng 02/2013) 

  (2) Phát sinh thiệt hại chẳng hạn như rò rỉ thông tin cá nhân, xâm phạm bản quyền hình ảnh do tự ý sao chép ảnh, v.v… do trao đổi thông tin với người  lạ thông 

qua các trang web như Prof, SNS, v.v… 

  (3) Có khả năng dẫn đến các hành vi đăng tải nội dung sai sự thật để nói xấu, xúc phạm, gây tổn hại danh dự đến một cá nhân nhất định thông qua các trang web 

như blog cá nhân, diễn đàn, v.v… 

  (4) Có trường hợp liên quan đến hành vi quấy nhiễu, cản trở kinh doanh, v.v… do theo chủ ý thú vị có những hành vi đăng tải về dự báo tội phạm, chọc phá tinh 

ranh, v.v… 

 

 

 

 

 Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng hoặc người sử dụng là trẻ vị thành niên và không đăng ký dịch vụ lọc web, vui lòng nộp “Đơn từ chối dịch vụ lọc web”. 

Ngoài ra, trong trường hợp trẻ vị thành niên đem “Đơn từ chối dịch vụ lọc thông tin” đến chỗ chúng tôi mà không phụ huynh đi cùng, chúng tôi sẽ gọi điện thọai cho 

người giám hộ để xác nhận. 

2. Lưu ý liên quan đến việc đăng ký “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng” hoặc “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt 

hàng” 

 Căn cứ các quy định của Luật bán trả góp (trừ hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng), khi đăng ký và sau khi ký kết hợp đồng bán 

hàng trả góp qua trung gian tín dụng hoặc hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng cho từng mặt hàng, chúng tôi sẽ đối chiếu và đăng ký thông tin tín 

dụng cá nhân bao gồm tình trạng thanh toán của người đăng ký hợp đồng,v.v… với cơ quan thông tin tín dụng do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp chỉ định. 

Ngoài ra, cũng có trường hợp thông tin của người đăng ký hợp đồng đã được đăng ký có thể được sử dụng bởi các hội viên khác của cơ quan thông tin tín dụng đã 

chỉ định. 

 Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng là vị thành niên và phụ huynh là người đứng tên thanh toán trì hoãn thanh toán, thì sẽ bị xử lý như là thông tin trì hoãn 

thanh toán của người đăng ký hợp đồng là trẻ vị thành niên. Ngoài ra, xin lưu ý là có trường hợp bị từ chối đăng ký tín dụng hoặc vay tín dụng, v.v… khác vì thông 

tin trì hoãn thanh toán vẫn còn lưu lại trong thời hạn 5 năm sau khi đã thanh toán hết tại cơ quan thông tin tín dụng được chỉ định. 

 Trong trường hợp đăng ký “Hợp đồng bán hàng trả góp qua trung gian tín dụng” cho các loại đăng ký liên quan đến mua điện thoại di động, v.v…*, phụ huynh phải 

đến cửa hàng vào mỗi lần đăng ký (cam kết của phụ huynh). 

 * Đăng ký liên quan đến mua điện thoại di động, v.v… có thể là “mua mới”, “thay đổi loại máy”, “nâng cấp thiết bị đầu cuối”, “dịch vụ an tâm khi mất máy”. 

3. Các lưu ý khác 

 Trong trường hợp có nguyện vọng thanh toán cước phí hàng tháng bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản đứng tên phụ huynh thì khi làm thủ tục đăng ký cần phải có 

người đứng tên thanh toán là phụ huynh đi cùng. 

 Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong trường hợp trình bày sai các nội dung ghi trong hợp đồng (họ tên, địa chỉ, nơi liên lạc, v.v…) 

Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng và người sử dụng điện thoại di động au không phải là một, thì thông tin người đăng ký hợp đồng sẽ là 

thông tin của người đăng ký. 

(*1)  Bao gồm các dịch vụ thanh toán như Thanh toán 
au đơn giản v.v..có thể kết hợp thanh toán cước phí 
của dịch vụ có tính phí được đặt mua tại các trang 
web và tiền bán hàng hóa cùng với cước phí truyền 
thông của dịch vụ truyền thông au. 

(*2)  Bản cam kết này rất cần thiết trong trường hợp 
đăng ký các dịch vụ lọc web chẳng hạn như dịch vụ 
truy cập Anshin, v.v… hoặc thay đổi số điện thoại. 

(*3)  Học sinh tiểu học không được tự nộp đơn đăng ký, 
hủy hợp đồng, dừng tạm thời hoặc chuyển nhượng 
hợp đồng cho đến khi là học sinh trung học. Chỉ 
chấp nhận các đăng ký từ người đại diện theo pháp 
luật như phụ huynh, v.v... 
(Hiện nay, hợp đồng dành cho học sinh tiểu học 
không được chấp nhận)  

(*4) Công ty đang cung cấp các dịch vụ có thể đăng ký 
trực tiếp từ điện thoại di động, v.v...  

(*5)  Bao gồm số tiền phải trả trong trường hợp bị yêu 
cầu thanh toán cước phí của dịch vụ có tính phí 
được đặt mua tại các trang web và tiền bán hàng 
hóa.  

 

(★) Trong trường hợp không đăng ký dịch vụ lọc web, 

quý khách cần có “Đơn từ chối dịch vụ lọc web”.  
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