
<Cách nhận> (Đánh dấu ✓ vào một trong hai ô)

Phần xử lý giấy tờ
Giấy tờ tùy thân Giấy tờ xác nhận tài khoản Số người Số tiền được quyết định trợ cấp

* Nếu có lỗi sai, vui lòng chỉnh sửa bằng mực đỏ.

Đơn đăng ký nhận
Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

Người nhận

Địa chỉ
Furigana Ngày tháng năm sinh

Ông/bà Ngày viết đơn

Họ tên Số liên hệ

Sau khi đồng ý với các hạng mục được ghi dưới dây, vui lòng đính kèm giấy tờ tùy thân và các giấy tờ xác nhận tài khoản với 
đơn này về cho chúng tôi.
[Các hạng mục cần đồng ý]
• Tư cách nhận trợ cấp sẽ được xác nhận thông qua hồ sơ công khai, v.v... của người đăng ký mà thị trấn Kanie lưu giữ.
• Nếu không thể xác nhận thông qua hồ sơ công khai, v.v..., vui lòng nộp các giấy tờ liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xác nhận nơi cư trú của bạn tại 

các thành phố, quận, thị trấn, làng xã khác.
• Nếu việc chuyển tiền không thể hoàn tất do tài khoản không đầy đủ, v.v... và thị trấn Kanie không thể liên hệ và xác nhận với người đăng ký (gồm cả 

người đại diện) trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký, thì đơn này được xem như đã rút về.
• Nếu bạn không chỉ nhận được Tiền trợ cấp cố định đặc biệt của thị trấn Kanie mà còn của thành phố, quận, thị trấn, làng xã khác, vui lòng hoàn trả số tiền đó.
• Nếu bạn phát hiện thành viên của hộ gia đình không phải là chủ hộ có tên trong Sổ đăng ký thường trú cơ bản nhận được Tiền trợ cấp cố định đặc biệt vì 

một lý do nào đó, vui lòng hoàn trả số tiền này.

* Điền số điện thoại có thể liên lạc vào ban ngày.Chữ ký (chữ viết tay)*

Chữ ký (hoặc con dấu khắc tên)

con dấu

con dấu

- -

Họ tên người
đại diện

(Furigana)

Quan hệ với người đăng ký Địa chỉ
người

đại diện

Họ tên
chủ hộ

Tiền trợ cấp cố định đặc biệt.Đăng ký, yêu cầu
Nhận trợ cấp
Đăng ký, yêu cầu và nhận trợ cấp

<Hồ sơ đính kèm 1> (Dán giấy tờ vào mặt sau rồi đánh dấu ✓ vào ô kiểm (□))
“Giấy tờ tùy thân” của người 
đăng ký □ Đã dán

Có hay không
có tài khoản □✓ □

Có tài khoản 
tại tổ chức tài 
chính

<Đối tượng nhận trợ cấp> (Thành viên hộ gia đình có tên trong Giấy đăng ký cư trú)

Họ tên Ngày tháng năm sinh Mối quan hệ Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

□ Muốn nhận  □ Không cần nhận

1

2

3

4

5

6

◆ Nhận trợ cấp bằng chuyển khoản (Chỉ tài khoản được đứng tên bởi người đăng ký)

Mã sổ ngân hàng Số sổ ngân hàng

1 0 ― 1
⇒ Trường hợp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng

Mã tổ chức
tài chính

Mã chi
nhánh

Mã số tài khoản

Tên chủ tài khoản (chữ kana)

Trụ sở
Chi nhánh

□ 

□ 

Dùng cho xử lý giấy tờ

(Mã ngân hàng)

(Mã ngân hàng)

9 9 0 0 ―

―

<Hồ sơ đính kèm 2> (Đánh dấu ✓ vào ô tương ứng)
□ Không có □ Có ⇒ Không cần dán giấy tờ thể hiện tài khoản nhận chuyển khoản

(Chọn) □ Phí bảo hiểm, thuế, v.v... của thị trấn Kanie □ Trừ tiền nước
           □ Chuyển khoản cho trợ cấp trẻ em (ngoại trừ công chức)

yên

Mẫu điền

○○ ○○

○○ ○○ 0567 ○○ ○○○○

○○　○○

○○　○○

〇 〇 〇 〇

〇〇 〇〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Thị trưởng thị trấn Kanie

1/12/1985

1/12/1985
2-1-1○○ Kanie-cho

Chủ hộ
○○ ○○ 1/4/1990 Vợ
○○ ○○ 31/12/2019 Con

○
○

✓
✓
✓

✓

✓
Ngân hàng, Quỹ tín dụng, Hiệp hội tín 
dụng, Liên đoàn tín dụng, Hợp tác xã 
nông nghiệp, Hợp tác xã thủy sản

Người có thẻ My number cũng có thể 
đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin 
“Mynaportal” trên mạng Internet.

Ngày 30 tháng 5 năm 2020

* Trường hợp 
người nộp đơn 
là người đại 
diện

Tôi xác nhận người được 
nêu tên trên đây là người 
đại diện cho tôi và được 
ủy quyền

← Nếu bạn là đại diện hợp pháp thì không 
cần phải chọn phương thức ủy quyền.

Vui lòng đánh dấu ✓ vào một trong hai ô. 
Nếu bạn không đánh dấu vào ô nào, chúng tôi sẽ xem như 
câu trả lời là “Muốn nhận”.

Không có tài khoản tại tổ chức tài chính, hoặc 
đang sống ở một nơi cách khá xa tổ chức tài chính

◆ Nếu buộc phải nhận tại quầy
Vui lòng không gửi đơn đăng ký này 
qua đường bưu điện mà nộp trực tiếp 
tại quầy tiếp nhận của thị trấn Kanie

⇒ Trường hợp chuyển tiền vào tài 
khoản ở Ngân hàng Bưu điện

Thông
thường
Tạm 
thời

Giấy tờ thể hiện hoạt động giao 
dịch thực tế của tài khoản nêu 
trên với thị trấn Kanie
(trừ tiền hoặc chuyển khoản)

⇒ Dán bản sao của giấy tờ thể hiện 
tài khoản nhận chuyển khoản 
vào mặt sau


