
O que é
Pontos do Cartão com o 

Para aqueles que tem o Cartão          
com o Número Individual e pre-
registraram no Pontos do Cartão 
com o Número Individual.  

O governo japonês vai beneficiar 
com pontos que poderão ser 
usados para fazer compras usando 
o serviço de pagamento sem 
dinheiro (dinheiro eletrônico).

Quais são as vantagens？

Cada pessoa receberá um valor 
de até 5 mil ienes em pontos no 
cartão com o Número 
Individual, se gastar até 20 mil 
ienes em compras sem dinheiro

Pode escolher o serviço de 
pagamento sem dinheiro físico
que desejar.

0 Como fazer para ganhar？ Passos  simples！

Pegue o
Cartão com o Número 

Passo

❶

Fazer o
Cartão com o Número 

Não possui

Fazer 
já

Para aquisição do cartão
levará mais ou menos 1 mês.
É melhor fazer o quanto antes, 
pois o guichê poderá ficar 

Quanto fizer o pedido e quanto 
for receber o cartão, levar o 
「certificado digital」. 

Precisa usar o Cartão com o 
Número Individual  para pré-registrar 
no Pontos do Cartão com o Número 

Passo

❷

Pode fazer pelo computador ou smartphone.
O pré-registro serão encerradas quando o 
número de pedidos atingir o limite do 
orçamento nacional.

As pessoas que não possuem computador 

Pode fazer a reserva no guichê da 
Prefeitura e das Subprefeituras.

Escolha um serviço de pagamento 
sem dinheiro (dinheiro eletrônico)

Passo

❸

Fazer igual o Passo 2. Acessar pelo 
computador ou smartphone e escolher um 
serviço de pagamento sem dinheiro 
(dinheiro eletrônico) e registrar no Cartão 

A partir de
Julho de 2020

Você pode 
fazer agora!

Até aqui precisa do Cartão com o Número 
Individual!

O serviço tem validade
de Julho de 2020 até Março de 2021

Possui

Final A partir de 
Setembro de 2020

Nas compras não é necessário 
o uso do Cartão com o Número 

Individual!

Você pode
fazer agora!

Pode fazer compras de 25.000 ienes se 
carregar 20.000 ienes no cartão ou 

outros meios de pagamento

É um plano Nacional de 
Reforma Tributária sobre 

Consumo!


