
51

   O horário de expediente do banco é de segunda à sexta-feira das 9:00 às 15:00 horas.
Não há expediente aos sábados, domingo e feriados.

1. Tipos de conta corrente
(1) Conta corrente comum (Futsuu Yokin Kouza)... Os juros são baixos, mas poderá 

movimentar (saques e depósitos) livremente.
(2) Depósito a prazo fi xo (Teiki Yokin Kouza)... Os juros são mais elevados que a de 

contas correntes comuns, e a conta não poderá ser movimentada por um determinado 
período.

※ Há também outros tipos. Maiores detalhes, contacte diretamente nos órgão fi nanceiros.

2. Para se abrir uma conta
Não é cobrada a taxa, entretanto para abrir uma conta é necessário fazer um depósito de 

alguma quantia. Documentos necessários para abrir uma conta:
(1) Documentos de identifi cação (carteira de estrangeiro, passaporte, cartão do seguro)
(2) Carimbo pessoal (inkan). A princípio faz se necessário o carimbo, mas caso não o 

tenha, será aceito assinatura.

3. Cartão Magnético
Ao utilizar o cartão magnético, poderá movimentar a conta (saque ou depósito)           

através da caixa eletrônico instalados nos bancos e lojas (ATM). O horário para se movimentar          
através dessas caixas eletrônicas diferem para cada órgão fi nanceiro. Sendo cobrado a taxa de 
movimentação conforme o horário. É possível movimentar através de ATM de outros banco. 

Caso queira adquirir o cartão magnético, solicite-o no ato da abertura da conta corrente.

4. Débito automático em conta corrente (Kouza Furikae)
As contas de água, gás, luz, telefone, taxa da emissora de TV-NHK, impostos, despesas escolares, 
mensalidades da creche, etc, poderão ser pagos através do sistema de débito automático, deverá 
apresentar junto ao banco onde tenha a conta corrente, a caderneta do banco, o carimbo (inkan) 
utilizado para a abertura da conta e o formulário próprio de requerimento de débito automático 
expedida pela fi rma ou repartição (alguns formulários poderão ser encontrado no próprio banco); 
levar também a notifi cação, fatura ou recibo (conta de água, luz, etc).

＊Carimbo (Inkan)
No Japão utilizamos o carimbo (inkan), ao invés de assinatura.Você poderá solicitar junto às lojas 
especializadas chamadas de hankoya para fazer o carimbo com seu sobrenome ou nome. O carimbo (inkan) 
está classifi cado em 2 tipos: Carimbo registrado (jitsu in) e o comum para aprovação (mitome in). O carimbo 
registrado, como o próprio nome diz, é o que foi registrado junto à prefeitura. Ao carimbar um documento, e 
anexar o seu certifi cado de registro fi ca concluido um compromisso perante a lei; ou seja o inkan registrado é 
utilizado para fi rmar um documento de extrema importância ou de procedimentos legais. Nos demais trâmites 
é utilizado o comum (mitome in). No dia a dia utilizamos muito o mitome in para abrir uma conta corrente, 
ou quando emitimos recibos, correspondências etc. No caso de estrangeiro, caso não tenha carimbo, pode ser 
assinatura. Tome cuidado quando for carimbar algum documento, e conserve o carimbo em local seguro.

13. BANCO (Ginkou)




