
Quando for retirar seu Cartão com o Número Individual, tenha em mente as informações sobre prevenção de doenças fornecidas pelas suas autoridades 
públicas locais e evite horários de pico, quando os postos de atendimento oficiais podem estar cheios, para evitar a propagação da COVID-19.

5.000
em pontos que podem ser usados para um 
serviço de pagamento sem dinheiro físico

à sua escolha!

O uso dos Pontos do Cartão
com o Número Individual é
seguro e confiável!

● A identificação eletrônica do Cartão com o Número Individual é usada
para se pré-registrar e se cadastrar para o uso dos Pontos do Cartão 
com o Número Individual, dificultando assim o uso indevido da sua 
informação pessoal, como roubo de identidade.

● O governo não pode coletar ou armazenar seu histórico de compras.

Receba um valor de até

ienes5.000do seu dinheiro 
de volta

2525%
do seu dinheiro 

de volta

25%

“Pontos do Cartão com o Número Individual” é um sistema em que você pode usar seu Cartão com o Número Individual
para se pré-registrar e se cadastrar para usar os Pontos do Cartão com o Número Individual. Ganhe pontos ao

adicionar dinheiro ou ao fazer compras com uma conta de serviço de pagamento sem dinheiro físico à sua escolha!

Os pontos podem ser usados em diversos serviços
de pagamento sem dinheiro físico

Cartões inteligentes
(dinheiro eletrônico)

IC
CARD

Pagamentos com
código QR Cartões de crédito

CREDIT
CARD

Meu portal
(solicitação online)

Cartão
de seguro
de saúde

Contrato
online

Retirada de
produto na

loja de
conveniência

Integração
de API

Declaração
de impostos

Todos os tipos de procedimentos com esse único cartão

Torne sua vida mais simples e seus
processos administrativos mais 

rápidos e fáceis 

Seu Cartão com o
Número Individual

Seu passaporte em uma
sociedade digital

Consultas

Esteja atento a ligações, e-mails, correspondências, visitas suspeitas, etc., de pessoas que dizem estar associadas ao serviço de Pontos do Cartão com o Número Individual.
Para obter ajuda em relação ao pré-registro e cadastro dos Pontos do Cartão com o Número Individual, vá para “Local de pré-registro/cadastro dos Pontos do Cartão com o
Número Individual” no site oficial dos Pontos do Cartão com o Número Individual.

Dias de semana: 9:30-20:00 
Finais de semana e feriados: 9:30-17:30

Sobre os Pontos do Cartão com o Número Individual

0570-0100-76 (ligação não gratuita)



1
Abra o aplicativo de Pontos do Cartão com o Número Individual
e clique em “Cadastrar-me para usar os Pontos do Cartão com
o Número Individual”. Selecione o serviço de pagamento sem
dinheiro físico que deseja usar.

2 Adicione dinheiro a ou faça compras com sua conta de
serviço de pagamento sem dinheiro físico.

3
Os Pontos do Cartão com o Número Individual 
podem ser usados como pontos para o serviço
de pagamento sem dinheiro físico que você escolheu!

Receba um valor de até5.000ienes

em pontos!

Receba 25% do
seu dinheiro de volta!

Valor de 20.000
ienes em dinheiro

adicionado ou
compras feitas

Referente a dinheiro adicionado e compras
feitas de 01/09/2020 a 31/03/2021!

Você não conseguirá mudar o serviço de pagamento
sem dinheiro físico após selecioná-lo.

  Registre-se no aplicativo fornecido pelo serviço de pagamento.
  O fornecedor de serviço de pagamento auxilia no processo de cadastro após a compra
de um cartão inteligente pré-pago, etc., na loja.

*Também há empresas com serviços que fornecem os seguintes métodos  
de cadastro para usar e obter os Pontos do Cartão com o Número Individual.

    Serviços de pagamento sem dinheiro físico aceitos

Cartões inteligentes
(dinheiro eletrônico)

Cartões de crédito

Pagamentos 
com código QR

CREDIT
CARD

E muito mais!

IC
CARD

Você não precisará do 
seu Cartão com o Número

Individual ao adicionar
dinheiro à sua conta ou
ao fazer uma compra.terminar o seu pré-registro dos Pontos 

do Cartão com o Número Individual!

O posicionamento adequado do seu 
cartão pode variar dependendo do 
seu dispositivo. Para mais informação, 
consulte a nossa página inicial*2

3

3

Posicione seu Cartão com o Número Individual
abaixo do seu smartphone e escaneie o cartão.

*Para dispositivos Android, troque a ordem dos passos       e      da seguinte forma:
       Faça o download do aplicativo.→       Escaneie seu cartão.→       Insira sua senha de quatro dígitos.

Finalize o escaneamento do seu Cartão com o Número
Individual e, em seguida, clique em 

Posicione o seu Cartão 
com o Número Individual 
em um local onde ele 
possa ser escaneado*1

1 2

2 3

Android iPhone

Setembro de 2020 ou posteriormente

2 Você receberá um “Aviso de emissão”
do seu município de residência.

3
Traga os documentos exigidos listados no Aviso de
emissão que foi enviado para a você ao seu balcão
de emissão municipal e retire seu Cartão com o
Número Individual!

Anote a senha de quatro dígitos que você
definiu ao retirar seu Cartão com o Número
Individual e não se esqueça dela!

Para mais detalhes, consulte esse
código QR ou visite o URL a seguir.

Site geral do Cartão com o Número Individual

https://www.kojinbango-card.go.jp/pt-kofushinse/

Aproxima-
damente

um mês após
enviar a sua
solicitação!

     Cadastrando em um smartphone

É possível fazer download do formulário de solicitação
do Cartão com o Número Individual e do envelope no site especificado.
(O formulário de solicitação e envelope incluídos nesse folheto também podem
ser usados para a solicitação).

Aqueles que não possuem uma solicitação do
Cartão com o Número Individual

*Você precisará inserir seu Número Individual.

1
Aqueles que possuem o formulário de
solicitação do Cartão com o Número Individual
enviados com seu Cartão de notificação devem
usar os métodos acima para a solicitação.

STEP

Cadastro

3
STEP

Pré-registro

2
STEP

Obter um
Cartão com o

Número Individual

1 Cartão com o
Número Individual

Cartão com o Número Individual Cartão com o Número Individual /
se pré-registraram  
para os Pontos do Cartão 
com o Número Individual

Cadastre-se para usar os Pontos do Cartão
com o Número Individual e economize!

Agora vamos fazer o pré-registro para os
Pontos do Cartão com o Número Individual!

Obtenha seu Cartão com
o Número Individual!

Tenha o
seu cartão

rapidamente
através da
solicitação

online!

Você já
possui
os dois!

Em um
smartphone

Em uma cabine
de fotos

Em um
computador

Por correio

Até o momento, junho de 2020

    Como obter um Cartão com o Número Individual

     Os quatro métodos a seguir podem ser usados para solicitar um Cartão
com o Número Individual.

Esteja ciente de que se você inserir
a sua senha incorretamente três
vezes seguidas, precisará redefini-la
no seu balcão de Pontos do Cartão
com o Número Individual municipal.

1 Faça download do “aplicativo de Pontos do Cartão
com o Número Individual”.

2
Insira a senha de quatro 
dígitos que você definiu ao 
solicitar ou retirar seu Cartão 
com o Número Individual.

Aplicativo de
Pontos do Cartão com 

o Número Individual

Clique aqui
para acessar
a página de
download!

Abra o aplicativo e clique em “Pré-registro dos 
Pontos do Cartão com o Número Individual”.

Após inserir a sua senha, 
clique em                             .

    Configure com facilidade no seu smartphone! (para usuários de iPhone)

*O cadastro para usar os Pontos do Cartão com o Número Individual estará disponível em julho ou posteriormente.

Recebi meu
Cartão com 
o Número
Individual!

Consulte abaixo os modelos de
smartphone que são compatíveis
com o escaneamento do Cartão

com o Número Individual.

*1

iPhoneAndroid

O posicionamento adequado do seu
cartão pode variar dependendo do seu

dispositivo. Para mais informações,
acesse os códigos QR abaixo.

*2

A senha de quatro dígitos que você definiu ao
solicitar ou retirar seu Cartão com o Número Individual

Seu Cartão com o
Número Individual

O que você 
vai precisar

Faça o pré-registro ou o cadastro a qualquer
momento online

Smartphone Computador
NFC

(Near-field 
communication) 

*1

Um leitor de 
cartão separado

é necessário

Você também pode se pré-registrar ou se cadastrar em qualquer um desses locais
de pré-registro/cadastro dos Pontos do Cartão com o Número Individual

*Máquinas com suporte ao serviço serão configuradas oportunamente. Como ainda há municípios e lojas que ainda não possuem suporte ao serviço, 
consulte o site dos Pontos do Cartão com o Número Individual para obter mais informações sobre os locais de suporte.

Seu balcão de
Pontos do Cartão
com o Número
Individual municipal

    KDDI (loja au)

    NTT DOCOMO (loja docomo)

    Grupo AEON (lojas de varejo (lojas de mercadorias em geral) 
e supermercados selecionados)

    Softbank (loja Softbank/loja Y!mobile)

    Correios

   7-Eleven (copiadora multifuncional)
   Seven Bank (ATM)*Serviços de Pontos do Cartão com o Número Individual agendados 

para começar em setembro de 2020
   Bic Camera
   Mizuho Bank
   Yamada Denki
   Lawson (copiadora multifuncional)

Para ver as últimas notícias, acompanhe a página inicial dos Pontos do Cartão com o Número Individual!

*Sua Minha Identificação da Chave é configurada quando você se pré-registra para usar 
os Pontos do Cartão com o Número Individual (se você já configurou sua Minha 
Identificação da Chave, já está pré-registrado para os Pontos do Cartão com o Número 
Individual.)

*Se o número máximo de pré-registros antecipados for alcançado, o pré-registro poderá 
ser finalizado antes.

Aqueles que possuem um 

Qualquer um dos métodos a seguir pode ser usado para se pré-registrar ou cadastrar para o uso dos Pontos do Cartão com o Número Individual.

para

Emitir

発行マイナポイントの予約
 （マイキーIDの発行）

Pré-registro dos Pontos do
Cartão com o Número Individual

(emitindo sua Minha Identificação da Chave)

Insira a sua senha
Insira a sua senha de verificação de

usuário para o Serviço de certificação
pública para pessoas físicas (quatro dígitos).

OKキャンセル

パスワード入力
公的個人認証サービス

利用者証明用パスワード（数字�桁）を
入力してください。

次へ進む

Próximo

Aqueles que não 
possuem um 

mas que não se pré-registraram para os 
Pontos do Cartão com o Número Individual

Aqueles que 
adquiriram um 

マイナポイント

マイナンバーカード　郵便 Somente em japonês

Somente em japonês Somente em japonês Somente em japonês

Somente em japonês

Somente em japonês


