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Depósitos e poupanças bancárias
○

Abertura de conta

É necessário apresentar um documento de identificação como: passaporte ou carteira de motorista ou
certificado de registro de estrangeiro e o inkan.
Tipos de conta corrente: conta corrente comum(futsuu yokin), depósito a prazo fixo(teiki yokin), depósito
em conta corrente(touza furikomi yokin), poupança comum (tsumitate yokin).
O cliente recebe o cartão magnético(cash card) para saques nas caixas eletrônicas. O cliente deverá
registrar um número de quatro dígitos, para ser usado como senha nas transações( depósito, transferir,
saldo ) feitas nas caixas eletrônicas(ATM).

○

ATM (Caixa eletrônica)

O cliente tendo conta bancária poderá fazer saque, depósito e transferência com o cartão magnético. As
caixas eletrônicas são práticas e mais rápidas que os atendimentos nas caixas. Alguns bancos têm
opção de leitura em inglês na tela, mas grande parte a leitura é em kanji. Quando tiver alguma dificuldade
peça ajuda ao funcionário do banco.

○

Remessa ao exterior

(1) 「 Preencher o formulário de remessa para o exterior」, mencionar o endereço, nome, banco e
número da conta do beneficiário. Procure consultar a agência bancária sobre a taxa cobrada e o
tempo que se leva para a remessa.
(2) A remessa poderá ser feita através de cheque. Informe-se na agência bancária sobre como proceder
assim como o beneficiário no seu país e as taxas cobradas e o tempo que se leva para a remessa.

○

Serviço de finanças da agência de correios

Além de enviar correspondência e pacotes, o correio também oferece serviço bancário, serviço de vale
postal e serviço de finanças.
São vários tipos de conta de depósitos: conta comum (tsuujyo/soogoo chokin), depósito fixo (teigaku
chokin), prazo fixo (teiki chokin), entre outros serviços semelhantes ao do sistema bancário.
O limite máximo de depósito individual é de 13 000 000 ienes.

○

Agência de correios p/ Remessa internacional (Há determinados
países que o correio não tem convênio)

(1) Endereço do destinatário
O correio oferece serviço de remessa do certificado vale postal para o destinatário. O destinatário,
em posse deste certificado, poderá fazer o recebimento do dinheiro na agência de correios local.
O certificado vale postal é entregue ao remetente apenas para a remessa de dinheiro nos Estados
Unidos, sendo que o próprio remetente deve enviá-lo ao destinatário utilizando a correspondência
internacional ou similares, e neste caso, a tarifa de remessa ficará por conta do remetente.
Consulte a agência de correios sobre o tempo que se leva e as diferenças entre os países.
(2) Há outros serviços, como remessa de dinheiro para a conta do destinatário ou remessa realizada
entre as contas bancárias.
Agência de Nishinomiya do Banco Postal (Yucho Ginko) 0798-22-2300
※OBS: Mais informações entre contato com a Instituição Financeira ou nos respectivos escritórios
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autorizados mais próximos, pois os tipos de serviços, solicitações, tranferências podem variar ,
por isso comparecer acompanhada de uma pessoa que fale o idioma japonês.

Guia Informativo para a Vida Diária em Multilíngüe / edição da Cidade de Nishinomiya

