〒505-0033 Gifu-ken
Minokamo-shi Nakatomi-cho 1-1-10
Fone: 090-9198-4592 ou 090-7685-8546
Fone: 0574-283908 Fax: 0574-285098
transferencia@heberservice.com

Carteira Japonesa Vencida / Cancelada

www.heberservice.com
GAIMEN KIRIKAE – TRANSFERÊNCIA de CARTEIRA DE MOTORISTA ESTRANGEIRA P/ JAPONESA

 Carteira Japonesa Vencida - Vencimento Prolongado (mais de 3 anos) 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CARTEIRA DE MOTORISTA JAPONESA

 Zairyu Card (atualizado – visto, endereço, passaporte, nome, etc)
 Atestado de Residência (emitido pela prefeitura c/ validade -> 6 meses)
 Carteira de Motorista (CNH do Brasil válida)
 RG /Identidade do Brasil (apresentação obrigatória)
 Prontuário Detalhado emitido pelo Detran/Ciretran (emitido pela internet não é aceito)
 Passaporte (Novo e Vencidos ->>> todos os passaportes antigos)
 Certidão de Casamento (no caso de alteração de sobrenome por motivo de casamento ou separação)
 Foto p/ a Ficha de Inscrição (Tamanho -> 3,0cm x 2,4cm) [recente - últimos 6 meses]
 Outros 

 Carteira de Motorista Japonesa Vencida

 Comprovante Imigratório Ent/Saída

Custos / Preços / Prazos de Pagamentos
 Tradução de documentos - JAF: ¥ 5.000
 Heber Service (Assessoria/Assistência/Transporte): ¥ 25.000 pagamento até no dia da entrevista
 Exame Oftalmológico: ¥ 2.550 (exame de vista) ***
 Emissão da Carteira de Motorista: ¥ 3.050 ***

*** VALORES PAGOS NO CENTRO DE MITAHORA

Datas e Prazos
O processo para as pessoas que já possuíam carteira japonesa (cancelada por vencimento
prolongado = mais de 3 anos), deverá ser agendado de acordo com as vagas disponíveis, ou seja,
tudo será feito mediante reservas.
A entrevista será feita em japonês e realizada no centro de habilitação, portanto o nosso
acompanhamento será feito inclusive nesse momento, onde é obrigatória a presença de um
tradutor para aqueles que não compreendem e/ou não dominam a língua japonesa.

- IMPORTANTE -

 Concordo e estou ciente.
 Em caso de desistência do contratante no processo de obtenção da carteira de motorista, não haverá
em hipótese alguma devolução dos valores pagos.

 Concordo e estou ciente.
 Nos casos de desistência do contratante após o início da nossa assistência (tradução dos
documentos, agendamentos e apresentação dos documentos no centro de habilitação, fica estipulada

multa rescisória de ¥ 25.000, valor que deverá ser pago na contra entrega dos documentos.

Estou ciente de todos os custos, prazos, condições e documentos
necessários para a obtenção da habilitação japonesa.
Data:_______/_______/________.
NOME COMPLETO:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

[assinatura igual do passaporte]

Telefone:_________________________________________________

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

