
Cadastro de débito em conta bancária

A Village House implantou o sistema de cadastro de débito em conta bancária.

O que é o cadastro online de débito em conta bancária?
Consiste em um serviço onde o locatário realiza o cadastro online da conta bancária onde será realizado 
o débito do aluguel através de smartphones ou computadores, no momento da realização do contrato 
de locação.

O que é necessário para o cadastro?
- PC (Mac ou Windows) ou smartphone (iOS ou Android) 
- Endereço de e-mail e número de telefone que possa receber mensagens (SMS)
- Dados sobre a conta bancária (Número da conta, da agência entre outros)
�Pode ser exigido outras informações conforme a instituição bancária cadastrada.

Processo de cadastro

1. Formulário de cadastro
Selecione o meio de contato (e-mail, SMS, etc.) e a opção pelo cadastro online no formulário de 
cadastro.

2. Envie os dados necessários online
Será enviado um link da página de cadastro para o e-mail ou através de SMS para o endereço informado 
no formulário de cadastro.

3. Faça o login e inicie o cadastro online
Acesse a página de cadastro através do link enviado e insira os 
dados abaixo. Após enviar os dados, selecione o tipo de 
instituição financeira.

Dados a serem 
informados:
- Número do cadastro
- Telefone
- Nome (em katakana)
- Data de nascimento

Acesse também através do link ou código QR abaixo:
https://www.villagehouse.jp/pt/accountregist/

4. Selecione a instituição bancária
Selecione a instituição bancária. Após a seleção,
você será redirecionado à pagina da instituição 
bancária.

�A imagem acima pode ser diferente do sistema.
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�Veja mais detalhes sobre as configurações requeridas na próxima página. 



5. Insira os dados da conta (Site da instituição financeira)
Insira a ID e senha e siga as instruções cadastrando os dados 
abaixo.

�A imagem acima pode ser 
diferente do sistema.
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Exemplo de dados 
requeridos:
- Número da conta
- Número da agência
- Nome (em katakana)
- Data de nascimento
- Senha do cartão

�Os dados requisitados podem variar conforme
a instituição bancária.

6. Cadastro concluído
Após o cadastro no site da instituição bancária, 
você será redirecionado para a página ao lado. 
Com isso, seu cadastro estará concluso.

Observações
1. Proteção dos dados: certifique-se da segurança do PC ou smartphone e também da rede de acesso 
antes de realizar o cadastro (não recomendamos que realize o cadastro em computadores públicos ou 
do local de serviço, além do uso de redes WiFi gratuitas).

2. Realize o cadastro através de uma rede de acesso estável caso utilize smartphones. Caso a rede 
esteja instável, poderá causar erro durante o cadastro.

Configurações requeridas
Windows 7, 8, 10     Versões superiores ao Internet Explorer 11 ou Chrome 59
Mac 10.12 ou acima    Versões superiores ao Safari 10 ou Chrome 59
iOS 10 ou acima            Versões superiores ao Safari 10
Android 4.1 ou acima   Versões superiores ao Chrome 74

Sobre a Política de Privacidade
Os dados de cadastro serão administrados conforme a Política de Privacidade da nossa empresa.
Para maiores detalhes, acesse o link ao lado. https://www.villagehouse.jp/pt/privacy-policy/

Atenção: Não será possível o cadastro através de celulares antigos (flip)


