
Como Efetuar a Solicitação de seu Cartão Jal JCB Club-A

Clique em uma 
das opções para 
ir para página de 
nosso site 
associado 
zembu.net



Clique na figura 
ao lado para 
começar sua  
solicitação do 
Cartão Jal.



Jal Card - NORMAL Jal Card - CLUBE A OURO Jal Card - PLATINA

Clique Acima e 
escolha seu Cartão.

Clique Acima e 
escolha seu Cartão.

Clique Acima e 
escolha seu Cartão.

Normal Club - A Club - A Gold (Ouro)



Para continuar clique no lugar indicado abaixo.

Informações Importantes Sobre a Solicitação do Jal Card - Cartão Jal. 

*Primeiro preencha as informações online.
*Preenchido e enviado, você receberá uma e-mail de notificação 
sobre o recebimento de sua solicitação.
*Após isso será feita a avaliação (Shinsa) de aprovação ou não de 
seu Jal Card - Cartão Jal. 

Dados necessários para que seja feita a solicitação:
*Informações bancárias (nome do banco, número da conta e nome 
da agência.
*Informações sobre seu trabalho (nome da empresa onde trabalha, 
telefone, endereço e nome da empreiteira para a qual trabalha, 
telefone e endereço.  

*Caso seja aprovado sua solicitação, será enviado um documento chamado Nyukai kakunin sho + um 
e-mail comunicando sobre a aprovação.
*Caso não seja aprovado sua solicitação, será enviado um e-mail comunicando o fato.  

*Você receberá o documento + um envelope para que possa enviar esse documento para a empresa Jal, não é necessário selar, 
somente colocar em uma caixa de correio.
*Confirme seus dados no documento recebido e preencha os campos necessários.
*Tire uma cópia de um documento de identificação (Passaporte, Gaijin Toroku, Zaryu Card, Hoken sho ou carteira de motorista),
coloque dentro do envelope junto com o documento devidamente preenchido (Nyukai Kakunin sho) e após coloque em uma 
caixa de correio.
*Após feita a requisição online, se aprovado seu Jal Card - Cartão Jal, chegará em sua residência em 4 semanas.    

Para continuar clique no 
lugar indicado ao lado.



Abaixo deve-se escolher a opção que define a finalidade da utilização do 
cartão de crédito. Por favor escolha uma opção pois é obrigatório.

Ulitização para custo de vida, viajens, pagamentos de contas, compras, etc.

Ulitização para fins comerciais.

Ulitização para fins de Cashing (empréstimo de dinheiro).

Para prosseguir clique no lugar indicado 



Otokuisama bangou:
Para quem já possui um Cartão 
de Milhas Jal Card ou Jal Mileage 
Bank, preencher ao  lado com o 
número correspondente ao seu Cartão.

Nome
Se possível em Kanji mas o sistema aceita alfabeto 

Nome em katakana

Sobrenome

Sobrenome

Primeiro Nome

Primeiro Nome

Nome em Romanji - Alfabeto 
normal.

Este campo será preenchido 
automaticamente com base no 
preenchimento em katakana.  Caso 
não esteja correto por favor redigir 
novamente o nome.

Sobrenome Primeiro Nome

*Aceita no máximo 9 dígitos.
*Preencher com o mesmo nome que esta no 
cartão do banco.

Sexo Mas Fem

Data de Nascimento
Começando pelo ano (japonês), mês e dia. Exemplo       

昭和56 (ano 1981) 10 (mês de outubro)  25 (dia).

1. 大正 - Taishou

2. 昭和 - Showa

3. 平成 - Heisei

4. 西暦 - Seireki

1.会社役員 - Executivo de Empresa (yakuin)

2.会社員 - Funcionário de Empresa (Shain)

3.公務員 - Funcionário Público

4.派遣社員 - Funcionário Terceirizado (Haken 

Shain - Empreiteira)

5.自営業 - Autônomo (jieigyo)

6.自由業（弁護士・著述家など） - Profissional 
Liberal (Advogado, médico, escritor, etc).

7.年金収入 - Aposentado

8.パート・アルバイト - Arubaito

9.主婦/主夫 - Do lar / Dona de casa.

10.その他 - Outros.

Escolha uma opção
Profissão

56 1 2

次へ
Para continuar 
clique ao lado.

Deseja fazer a solicitação do Jal Card para 
outro membro da família.

*Caso sim, a fatura será descontado da mesma 
conta do banco do requerente.

*Caso sim, preencher os dados que apareceão

Sim Não 

[*] SIGNIFICA PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

É necessário passar por 6 etapas, confirmação dos 
dados e envio da solicitação.
Qualquer dúvida entre em contato conosco 
através do e-mail info@indicador.jp



Abaixo confirme seus dados. Se estiverem corretos 
clique em prosseguir, caso contrário clique em voltar.

Otokuisama Bangou

Nome

Nome em Katakana

Nome em Romanji (Alfabeto Normal)

Data de Nascimento

Sexo

Profissão

ProsseguirVoltar

中村 ロベルト

ナカムラ ロベルト

nakamura roberto

昭和 ５６年 10月 21日



Sim Não

Possui Filhos?

Estado Civil - Casado?

1.Casa Própria
2.Casa Própria em nome de terceiros.
3.Shataku/Ryou - Moradia da 
Empresa.
4.Moradia do Governo (Danchi, etc)
5.Mansion alugado.
6.Casa Alugada.

Quanto anos mora nesta residência

Informações sobre sua moradia

Preencher com um e-mail válido.  

*Preencha e abaixo preencha novamente para 
confirmar o endereço de e-mail.

SEGUE EXEMPLO AO LADO

info

info

indicador.jp

indicador.jp

Endereço Residencial

*Código postal: Preencher e 
clicar na parte ao lado 
que automaticamente aparecerá
seu endereço em japonês abaixo.

*Pegue uma fatura que conste seu 
endereço em japonês para conferir os 
dados.

*Se possível preencher em japonês o 
nome do apartamento, caso não seja 
possível preencher em alfabeto romano.

*Neste campo complemente com o 
número da sua rua por exemplo (1-2-3)
*Neste campo preencha com o nome 
e número de seu apartamento, por 
exemplo (sun heights b-102 ou 

サンハイツｂ－１０２).

Preenha o código
postal e clique aqui.

123 4567

Preenchimento do Endereço em Katakana.

*O endereço será preenchido automaticamente 
tirando por referência o endereço acima.

*Somente volte a preencher o 
número da rua e o nome e número 
do apartamento.

Estado

Complemente com o Número da rua  ex:(2-3-4)

Nome do Apto. Ex:(sun heights b-102)

Telefone Residencial - Caso não possua 
preencher com o telefone celular.

Telefone Celular

Sim Não

次へ
Para continuar 
clique ao lado.



Informações Profissionais.

Nome da Empresa onde trabalha. (Fábrica,
etc).

Nome da Empresa em Katakana.

Assim como no seu endereço, 
aparecerá automaticamente o 
endereço em katakana.

Somente preencha o número da rua e 
nome do prédio (caso necessário).

Informações sobre a Empresa onde 
Trabalha (Fábrica, etc).

*Digite o código postal ao lado e clique 
no botão ao lado que 
automaticamente o endereço será 
preenchido.

*Após somente preencha o número da 
rua e o nome do prédio (caso 
necessário), assim como foi feito no 
seu próprio endereço.

Telefone da Empresa onde Trabalha.

Em que ano começou a trabalhar nesta empresa. 1. 大正 Taishou

2. 昭和 Showa

3. 平成 - Heisei

4. 西暦 - Seireki

ano Mes

Quantas pessoas trabalham nesta empresa.

Transf.
Temp.

Terceirizado - EmpreitieraTrabalha para empreiteira ou transferido 
temporariamente

Nome da Empreiteira.

Nome da Empreiteira em Katakana.

Telefone da Empreteira.

Salário Anual - Ex: Se for 4 milhões de yen                      

preencher 400. 5 milhões = 500.
500

Possui alguma dívida? Caso sim preencha com o 
valor                ao lado. Caso não, preencha com 0 

Possui algum bem agregado em garantia de dívida? 
Caso         sim preencha com o valor ao lado. Caso 
não, preencha           com 0 (zero).

0

0

次へ

123 4567 Preenha o código   
postal e clique 

Estado

Complemente com o Número da rua  ex:(2-3-4)

Nome do Apto. Ex:(sun heights b-102)

Para continuar 
clique ao lado.



               Informações Complementares

Jal Card Shopping Premium Plano.
¥3.150 / Ano (¥100 = 1 milha).

Jal Card Tour Premium Plano.
¥2.100/ Ano 

Sim Não

Deseja Solicitar o - Cartão 
ETC?

Parcelamentos de Compras.

Caso não queira habilitar
este servi ço, somente não
escolha nenhuma opção.

Caso queira habilitar este 
serviço, escolha uma opção
ao lado.

Cashing
Para habilitar a parte de empréstimo 
de dinheiro escolha uma opção ao lado.

Carteira de Habilitação .
Caso possua Carteira de Habilitação que 
tenha sido emitido após 1 de abril de 2012 
selecione "sim". Caso não possua ou sua 
Carteira de Habilitação  foi emitida antes de 
1 de abril de 2012 selecione "Não "

Sim Não 

Sim

Não

Sim

Não

次へ
Para continuar 
clique ao lado.



    Informações Bancárias Exemplo 1 - Banco Normal

1.Ao lado existem opções de nomes de 
bancos 
para que sejam escolhidos.

2.Caso seu banco não seja nenhum desses, 
escolha a última opção e após procure
pelo nome do seu banco abaixo.

*Ao lado "em katakana", 
escolha a letra com a qual 

comeca o nome da agência 
de seu banco.

*Automaticamente aparecerá 
uma lista com nomes de agências 
"escritas em Kanji".

*Escolha e clique em sua agência.

*Ao lado aparecerá o nome de          
seu banco e a  agência escolhida.

Tipo de conta

Número da Conta

Futsu -
Normal

Tozai yokin

Informações Bancárias Abaixo segue dois exemplos.

Exemplo 1: Essa primeira opção é para 

quem possui conta em um banco normal.

次へ
Para continuar 
clique ao lado.



  Informações Bancárias Exemplo 2 - Banco do Correio

Nesta Última Etapa Confira seus Dados e Confirme o Envio da
Solicitação do Jal Card JCB

Exemplo 2: Essa segunda opção é para 

quem possui conta em um Banco do Correio.

Número da agência do Banco do Correio

Número da conta do Banco do Correio



Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.



Clique ao lado
para finalizar.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

Confirme seus dados e caso tenha  alguma alteração para fazer clique no lugar indicado.

OBS: Se aprovado seu Jal 
Card chegará em sua 
residência em 4 semanas.


