
■Bancos e Serviços do Correio

１．Serviços Bancários 

　Existem dois tipos de contas bancárias: poupança e conta corrente 
(cheque). A maioria das pessoas utilizam poupanças no Japão.
Para abrir uma conta bancária você precisa apresentar um documento 
de identificação, como o passaporte, carta de motorista ou certificado 
de registro de estrangeiros. Apesar de o carimbo pessoal 
(hanko/inkan, carimbo de plástico ou de madeira com seu sobrenome 
engravado) também ser necessário, sua assinatura é aceita em alguns 
bancos.
　Ao abrir a conta, você receberá uma caderneta do banco, que o ajudará a acompanhar o 
balanço de sua conta. Por favor guarde-o em um lugar seguro pois precisará do mesmo, 
juntamente com o seu carimbo pessoal, para retirar dinheiro.

◎Como abrir uma conta bancária

　Você pode pedir um cartão do banco quando estiver abrindo a conta. É possível retirar 
dinheiro e fazer depósitos com este cartão. Você precisará digitar a sua senha quando for 
utilizar este serviço. Os caixas de atendimento nos bancos fecham às 3 pm, mas você poderá 
utilizar os caixas eletrônicos depois das 3pm. Você os encontrará em lojas de departamento, 
supermercados ou lojas de conveniência, no entanto o serviço é cobrado em certos horários.

◎Cartão do Banco (Cashcard)

　Talvez você ache conveniente organisar o sistema de débito automático para pagar contas, 
impostos e mensalidades do seu seguro. Os formulários podem ser encontrados nas compan-
hias emissoras das contas e na prefeitura. Preencha os formulários e use o mesmo carimbo 
pessoal com que você abriu a conta bancária, e o entregue no guichê apropriado.

◎Sistema de débito automáico

　Para transferir dinheiro para outra conta no Japão ou internacional, você precisa 
preencher o formulário apropriado. Você precisa do nome do destinatário, endereço, os detal-
hes da conta dele ou dela (nome do banco, filial, e número da conta) e o valor de dinheiro a 
ser enviado, assim como o seu nome, endereço e número de seu telefone. Traga o formulário 
e o dinheiro ao caixa do banco. Também será pedido um documento de identificação como o 
certificado de registro de estrangeiros ou a carta de motorista para provar a sua identidade. 
Caso você esteja transferindo fundos para outra conta no Japão, você pode fazer através do 
caixa eletrônico. Siga as instruções na tela e digite o número da conta do destinatário, assim 
como o valor a ser transferido.

◎Transferências Bancárias/Transferência Internacional

ー Pt・20 ー



２．Serviços do Correio

　O envio de cartas nacionais (dentro do Japão) custa 50 yen para cartões postais e 80 yen 
para cartas padrão(até 25 gramas).  Coloque o selo apropriado no cartão postal/envelope e 
traga-o até o correio ou coloque-o em uma das caixas do correio (vermelho e marcado com  
[〒]). Selos estão disponíveis nos correios e lojas de conveniência.

◎Enviando cartas nacionais

　Você pode colocá-las em uma das caixas do correio espalhadas pela cidade contanto que 
a carta tenha o selo apropriado devidamente colado. Por favor não esqueça de escrever 
¨Airmail¨ no mesmo lado da carta ou cartão postal que você colou o selo.

O correio também oferece serviço via terrestre, SAL (Surface Air Lifted), e EMS (Express Mail 
Service) para cartas expressas.

◎Cartas internacionais

Taxas de envio postal Internacional

Contato

￥70Cartão Postal (todos os países)

Carta via aérea (todos os países)

Carta de tamanho padrão 
(até 25 gm) 

￥90

￥90

￥110

￥130

Zona 1 (Ásia)

Zona 3 (América do Sul, África)

Zona 2 (América do Norte, América Central, 
Oceania, Oriente Médio, Europa)

0868-22-2620
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＊ ligações de celulares não aceitas

Correio de Tsuyama 
(18 Motouo cho, Tsuyama)

Website em Inglês

Website em Chinês

Website em Português

  

Serviço ao consumidor

Serviço ao consumidor para celulares 
(cobrado)
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http://www.post.japanpost.jp/english/index/html

http://www.post.japanpost.jp/int/index_cn.html

http://www.post.japanpost.jp/int/index_pt.html

Serviço ao consumidor em Inglês 
(cobrado)
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