Manual para cadastro online de débito em conta bancária
A Village House implantou o sistema online de cadastro de débito em conta bancária.
O cadastro online consiste em um serviço onde o locatário realiza o cadastro da conta bancária, onde será
realizado o débito do aluguel através de smartphones e computadores, no momento da realização do contrato
de locação. Neste manual estaremos explicando passo a passo os detalhes para efetuar o seu cadastro.
Atenção!
1.No momento do cadastro algumas informações estarão somente em japonês, como “tipo de instituição financeira”
e “dados para a conta bancária”.
2.Os detalhes e procedimentos para inserir os dados da conta no site da instituição financeira, podem variar conforme
a instituição financeira. (As imagens descritas neste manual são apresentadas como forma de exemplos gerais e não
se referem ao conteúdo e procedimentos de instituições financeiras específicas.)
3. Não há diferença entre fazer o cadastro pelo computador e smartphone, porém as imagens usadas para a
explicação neste manual estão no formato de smartphone.
4. Não há problema em fazer o login em sua conta múltiplas vezes porém, por favor completar o seu cadastro dentro
de uma semana após receber o e-mail ou SMS e até um dia antes do inicio do seu contrato.
O que é necessário para o cadastro online?
- PC (Mac ou Windows) ou smartphone (iOS ou Android)
- Endereço de e-mail e número de telefone que possa receber mensagens (SMS)
- Dados para conta bancária (Número da conta, da agência e entre outros)
Pode ser exigido outras informações conforme a instituição bancária.

Versões compatíveis
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

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

1.

Selecione o modo de obtenção de dados necessários para cadastro.
Selecione o modo de obtenção de dados necessários para
fazer o cadastro dos dados da conta bancária, como
número de cadastro e entre outros.
Selecione o ítem E-mail ou SMS à esquerda do formulário
de inscrição.
Assim que a verificação de crédito na Village House for
concluída, as informações serão enviadas por E-mail ou SMS.

2.

E-mail ou SMS de confirmação

Prezado Mike VillageHouse
Nós aprovamos sua solicitação para o imóvel Shiomi
Favor efetuar o login na página abaixo e registrar suas informações bancárias
Favor registrar suas informações dentro de uma semana do recebimento deste e-mail, ou 2 dias antes do início do
contrato.
■ Página de login
Insira abaixo seu número de inscrição e telefone e efetue o login.
URL: https://www.villagehouse.jp/pt/accountregist/
Número da Solicitação: 1234567
②
Nº de Telefone: 090-XXXX-XXXX

Clicar aqui

Comentário
Favor não responder este e-mail, esta é uma mensagem automática
Village House Management Co., Ltd.
Após o envio do formulário de inscrição, faremos uma verificação de crédito e enviaremos um e-mail ou SMS de
confirmação, como é mostrado no exemplo acima.
Clique no link que encontrará descrito em ( ) mostrado no exemplo acima, e será redirecionado para a página de
cadastramento, os números de cadastro e de telefone descrito em ( ) serão necessários ao fazer o cadastro.

3.

Faça o login na página de cadastro

Ao clicar no link enviado por e-mail ou SMS
Será redirecionado para esta página.
Por favor insira os dados abaixo:
Número de cadastro: Insira o número do cadastro enviado por e-mail ou SMS.
Número de telefone: Insira o número de telefone enviado por e-mail ou SMS.
(Favor preencher sem hífen).
Nome: Insira o nome de cadastro (em katakana).

Obs: Conforme a instituição financeira, o cadastro pode não ser concluído se os dados não
corresponderem com a mesma. Por favor, verifique com antecedência.

Data de nascimento: Insira a sua data de nascimento.
Após inserir todos os dados necessários acima, clique em “Consentir com a Política
de Privacidade e avançar”
Após enviar os dados será redirecionado para a página de seleção de instituição
financeira.

Clique aqui para prosseguir

A partir da página de seleção da instituição financeira,
todas as páginas estarão em japonês.

4.

Selecione a instituição financeira– 1/2

Selecione o tipo de instituição financeira.
Confira abaixo uma lista de alguns tipos de instituição financeiras utilizadas
com mais frequência e as categorias correspondentes:
UFJ →
→
→

→ Yuucho Ginkou (Banco do correio)
(Banco da cidade): Mitsubishi UFJ
(Banco da cidade): Mitsui Sumitomo
(Banco regional): Shizuoka Ginkou

Clique na categoria correspondente a sua instituição financeira

5.

Selecione a instituição financeira – 2/2

Após selecionar o tipo de instituição financeira, você será redirecionado
para uma página como no exemplo à esquerda.
Caso não houver nenhum problema ao inserir os dados como: nome da
instituição financeira ou o nome do titular da conta (nome do requisitante)
clique em “Ir para a instituição financeira" ao final da página.
Assim será redirecionado para o site da instituição financeira.

Nome da instituição financeira

Nome do titular da conta Nome do requisitante

Clique aqui para prosseguir e ser
redirecionado ao site da insituição
financeira.
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Cadastro de dados da conta bancária – 1/4

A seguir será redirecionado para uma página como mostrado na imagem à
esquerda.
A maioria das instituições financeiras solicitarão isenção de
responsabilidade de dados pessoais e seu consentimento.
Muitas instituições financeiras fazem o cadastro de conta comum ou o
cadastro para o uso de serviços online.
Neste caso poderá usar quaisquer das opções. Aqui introduziremos o
cadastro de conta comum sem solicitação de pré-cadastramento.

Para fazer o consentimento clique no
quadrado e em seguida clique no botão
para prosseguir.

7.

Cadastro de dados da conta bancária – 2/4

Insira os dados da conta.
Após inserir todos os dados clique em continuar, para prosseguir para a
próxima página.
Exemplo de preenchimento de dados:
- Número da agência
- Número da conta
- Data de nascimento
- Senha do cartão
- Ultimo saldo constatado na caderneta
Atenção
O acesso pode ser temporariamente suspenso se uma entrada incorreta for
feita múltiplas vezes. É recomendado preparar as informações da conta e
verificar com antecedência, como no exemplo acima.

Após inserir todos os dados necessários,
Clique aqui para prosseguir.

8.

Cadastro de dados da conta bancária – 3/4

Após inserir os dados da conta, você será redirecionado para a página de
confirmação, como no exemplo à esquerda.
Ao final da página clique no botão “cadastrar dados de conta” para finalizar
o cadastro.

Verifique se os dados estão corretos e
clique aqui.

9.

Cadastro de dados da conta bancária – 4/4

Após finalizar o cadastro de dados, você será redirecionado para a página
de confirmação como na imagem ao lado.
No final da página clique em “Voltar para a página da empresa” e assim
você será redirecionado ao site da Village House para completar o seu
cadastro.

É necessário clicar neste botão
para completar o processo de
cadastro.

10.

Cadastro concluído com sucesso

O cadastro online dos dados da conta bancária foi concluído com sucesso.
Agora podemos preparar e enviar os documentos necessários para
prosseguir com os procedimentos de contrato da Village House.
Por favor, aguarde nosso contato!

Clique aqui para fechar esta página.
(Você será redirecionado para o site da Village
House)

Outros:
Se houver algum problema durante o processo de cadastramento online,
ou alguma informação estiver incorreta ou incompleta, você será
redirecionado para a página ao lado.
Caso tenha sido redirecionado para esta página, por favor verifique se
houve algum dado incorreto ou incompleto e retorne ao número “3. Faça o
login na página de cadastro” deste manual, e recomece o cadastramento
de dados.

