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Sobre Bancos e Correios 
O câmbio de moeda japonesa para moeda 

estrangeira pode ser realizado em alguns 

bancos da cidade de Kameyama. (*) 

A abertura de contas e o envio de dinheiro 

para outras contas também poderão ser 

feitos nos bancos. 

Os correios oferecem serviços de envio de encomendas 

postais e dinheiro, além de realizar venda de selos e cartões 

postais. É possível abrir contas e enviar dinheiro como nos 

bancos. 

Se tornará mais prático para retirar dinheiro em máquinas 

automáticas ATM dos supermercados e lojas de conveniência 

fazendo o cartão “cash card” em bancos ou correios, 

juntamente com a abertura da conta. 

No caso de ir diretamente ao balcão de atendimento, depois da abertura da conta, leve a 

caderneta, carimbo e algum documento de identidade. 
 

 

Serviços dos Bancos e Correios 
① Abertura de conta 

 

A abertura de conta pode ser feita a partir de 1 ien. 

Para abrir uma conta, é necessário levar o carimbo e algum documento de identidade 

(passaporte/ carteira de motorista/ comprovante de registro de estrangeiro).  

O carimbo deve ser de algum material duro, e não macio, tais como de borracha, etc.  

 

Expressão no balcão de atendimento: “Quero abrir uma conta.” 
(Em japonês)  WATASHI  NO  KOUZA  WO  TSUKURITAI. 

 

 

(Obs) ・Mesmo usando diariamente o cartão “cash card”, registre  

periodicamente o seu extrato na caderneta, para verificar a sua  

movimentação.  

 ・Se errar repetidamente a senha da conta na ATM(caixa eletrônico), o cartão 

poderá  

ser bloqueado.  

 ・Recomendamos a escolha de senhas do cartão “cash card” que não  

sejam datas de nascimento ou nº do telefone. Não se deve ensinar  

a sua senha a terceiros.  

 

② Retirar dinheiro da conta 

 

A retirada de dinheiro pode ser feita nos balcões ou na ATM. 

Há ATM em bancos, correios, supermercados e em lojas de conveniência.  

O valor para retirada em um dia é limitado. 

A taxa de serviço da ATM difere conforme o dia da semana e horário de 

 utilização.  

 

Expressão no balcão de atendimento:  “Quero retirar dinheiro.” 
(Em japonês)  OKANE  WO  HIKIDASHITAI. 

 

 

 

(*) Alguns bancos não realizam serviços de câmbio 

Informações necessárias no cotidiano 
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③ Depositar dinheiro (cédulas) na conta 

 

O depósito de dinheiro pode ser feito nos guichês ou na ATM. 

Há ATM em bancos, correios, supermercados e em lojas de conveniência. Algumas 

ATM de lojas de conveniência não realizam serviços de depósito de dinheiro. 

A taxa de serviço da ATM difere conforme o dia da semana e horário de 

 utilização.  

 

 

Expressão no balcão de atendimento:  “Quero depositar dinheiro.” 
(Em japonês)  OKANE  WO  IRETAI. 

 

 
 
 

④ Envio de dinheiro para outras contas domésticas ou internacionais 

 

Para enviar dinheiro em contas de terceiros, é necessário apresentar todas as 

informações seguintes de (1) a (5). Há limite para o envio de dinheiro de uma só 

vez. Algumas ATM de lojas de conveniência não realizam serviços de envio de 

dinheiro em conta.  

Apresente (1) nome do banco (2) nome da filial (3) tipo de conta (4) nº da conta (5) 

nome do titular da conta do destinatário. 

(Dependendo do caso, poderá ser necessário apresentar documentos de 

identificação.) 

 

Expressão no balcão de atendimento:  “Quero enviar dinheiro.” 
(Em japonês)  OKANE  WO  FURIKOMITAI. 

 

 
(Obs) Os critérios de envio de dinheiro para contas no exterior poderão ser diferentes,  

dependendo do país, e em alguns casos o destinatário deve possuir uma conta  

especial para moeda estrangeira, entre outros.Por favor,informe-se no guichê.  

 

 

⑤Câmbio de moeda estrangeira para a japonesa (Alguns bancos não realizam serviços 

de câmbio) 

 

Somente as cédulas poderão ser trocadas. As moedas não.  

O tipo de moeda estrangeira que poderá ser trocada difere conforme os bancos. 
 

 

Expressão no balcão de atendimento: 

  “Quero trocar para moeda japonesa.” 
(Em japonês)  NIHON  EN  NI  RYOUGAE  SHITEKUDASAI. 

 

 

Serviço de entrega de moeda estrangeira 

Os bancos oferecem serviços de entrega de moeda estrangeira em casa ou  

no local de trabalho.  

Entre em contato com os bancos para saber informações sobre as taxas de  

serviço.  
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⑥ Pagamento de contas de serviço público, débito automático da conta 

 

É possível realizar o pagamento nos balcões levando o boleto de pagamento. 

Fazendo os trâmites no balcão, é possível realizar o pagamento mensal por débito 

automático da conta. 

O pagamento da conta com o boleto de pagamento com códigos de barra poderá ser  

feito também em lojas de conveniência.  

 

 

Expressão no balcão de atendimento:  “Quero pagar.” 
(Em japonês)  SHIHARAIMASU. 

 

 

 

 

 

 

Serviços Exclusivos dos Correios  

(Não Podem ser Feitos nos Bancos) 
 

① Serviço postal  

 

É possível enviar cartas, encomendas e dinheiro. Para o envio de encomendas ao  

exterior, o valor e tempo gasto até o destino difere conforme o tipo de envio, se é  

por via aérea ou por via marítima.  

No caso de encomendas ao exterior, lhe será perguntado o conteúdo de envio.  

 

 

Expressão no balcão de atendimento:  “Quero enviar isto.” 
(Em japonês)  KORE  WO  OKURITAI. 

 

 

Remessa internacional  

É possível enviar dinheiro às pessoas que não possuem contas no exterior. Receba 

o formulário de remessa internacional “Kokusai Sokin Seikyuusho” para a remessa 

de dinheiro no endereço do destinatário.  

Alguns correios não realizam serviços de remessa internacional. 
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② Se chegar uma encomenda quando estiver ausente 

 

Ao chegar uma encomenda quando estiver ausente, o funcionário dos correios irá 

deixar o “fuzai-hyoo”, aviso de chegada de encomenda certificada em caso de 

ausência.  

Ao receber o aviso “fuzai-hyoo”, é possível entrar em contato com os correios e 

pedir novamente a entrega ou receber diretamente nos correios designados. Para 

receber a encomenda nos correios, é necessário apresentar algum documento de 

identificação.  

Encomendas entregues por 

companhias privadas, exceto pelos 

correios, não poderão ser recebidos 

nos correios.  
(Obs) Há um prazo para receber a  

encomenda. Passando desta data,  

a encomenda será reenviada ao  

remetente. Tome cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

③ Serviço de envio de encomendas postais para o novo endereço 

 

No caso de mudança em território nacional, há um serviço gratuito de envio de 

encomendas postais para o novo endereço durante um ano após a mudança. Para 

realizar os trâmites, é necessário levar algum documento de identificação e o 

carimbo. 
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