
Você pode solicitar na hora que mais lhe convenha com seu PC ou 
smartphone.

Recebimento da lista de registro
Após obter o consentimento dos 
pais/guardiões, o encarregado de 
vendas da JTB recebe a lista de 
registro dos estudantes*1 e efetua o 
reg is t ro  no  s is tema antes  da  
solicitação dos pais/guardiões.

Você pode solicitar o Fundo de Viagem Educacional da JTB em nosso website dedicado. 
Como utilizamos um sistema de gestão de segurança em conformidade com normas 
internacionais, você pode utilizar o sistema com tranquilidade.

Fundo de Viagem 
Educacional da JTB

Desfrute de mais conveniência e segurança com 

nosso serviço de solicitação online, 

o primeiro na indústria do turismo*.

Crie um “Fundo de Viagem Educacional” com a segurança e conveniência do plano da JTB!

• Sistema de gestão de segurança

• Processo rápido e fácil desde a solicitação até o registro da conta

• A criação do fundo também é rápida 

• Além dos bancos municipais e regionais, contamos com uma ampla gama de instituições 
financeiras como o Banco dos Correios do Japão, bancos e cooperativas de crédito, etc.

Procedimentos para 
outros Fundos de 
Viagem Educacional

Você pode poupar tempo e dinheiro fazendo a solicitação 
online com conveniência e segurança.

Informações sobre o fundo
Nós enviamos um cartão de 
aviso (para os pais/guardiões) 
para a solicitação online. (Há 
casos em que o encarregado de 
vendas da JTB entrega o cartão 
de aviso diretamente na reunião 
de explicação da viagem ou em 
outras ocasiões.)

•Preocupação com a perda ou roubo de informações pessoais

•Documentos de solicitação complicados

•Esqueceu qual foi o carimbo utilizado no banco e precisa gastar tempo no banco para con�rmação

Funcionários das escolas Encarregado de vendas da JTB

Confere o status 
do registro. Solicitação

Website de solicitação do Fundo de Viagem Educacional da JTB Pais/Guardiões

Página de 
solicitação fácil de 

ver e entender

Procedimento 
simples com um PC 

ou smartphone

Procedimento dos pais/guardiões
Os pais/guardiões podem fazer a 
solicitação através de um PC ou 
smartphone. Consulte as páginas 
internas para obter detalhes.

*1 As informações que recebemos incluem o grau escolar, classe, número do assento, nome em katakana, etc.
*2 Como podemos pedir a con�rmação da solicitação às escolas, pedimos a cooperação dos funcionários das 

escolas.

Confirmação do procedimento*2

Será enviada uma fatura ou guia de 
pagamento para os estudantes 
(pais/guardiões) que ainda não 
concluíram o procedimento até a 
data de encerramento da solicitação.

Aceitamos diversos bancos de varejo e online como o Banco dos 
Correios do Japão, bancos e cooperativas de crédito, etc., e 
planejamos aumentar o número de instituições �nanceiras no futuro.

Como as informações necessárias são digitadas na página do 
website, não é necessário ter que escrever tudo de novo como no 
caso de escrever algo errado numa solicitação por escrito. Além 
disso, mensagens na tela indicam a falta de alguma informação, o 
que previne solicitações incompletas.

Você pode registrar o seu cartão bancário, 
caderneta bancária, senha, etc., com facilidade. O 
procedimento pode ser concluído online, já que 
não há necessidade de um carimbo pessoal.

Desnecessário

O sistema do Fundo de Viagem Educacional da JTB foi desenvolvido por uma empresa que segue as 
normas internacionais sobre sistemas de gestão de segurança. Além disso, o serviço de coleta de 
dinheiro utilizado pelo website de solicitação é realizado pela SMBC Finance Service (uma empresa do 
Grupo Sumitomo Mitsui Bank). Todas as transmissões são protegidas pela criptogra�a SSL (Secure 
Socket Layer). Atualmente, esse é o sistema mais difícil de ser decifrado. Isso previne que terceiros 
interceptem ou alterem informações con�denciais dos clientes como senhas, saldos bancários, etc. 
Por isso, o sistema pode ser utilizado com tranquilidade graças ao seu alto nível de segurança.

Segurança estrita

A alta segurança dá tranquilidade aos pais/guardiões!

Conclua o procedimento imediatamente sem a necessidade do seu carimbo pessoal.Disponibilizamos mais de 330 instituições financeiras de todo o Japão!

Não se preocupe se faltar algum documento!Solicite a qualquer hora do dia!

Não existe o perigo de perder os documentos!

Procedimento simples 
graças ao website dedicado ao Fundo de Viagem Educacional da JTB!

Conveniente

Registre sua conta bancária no próprio website!
Fácil

Seguro

Procedimento do registro e solicitação

Precauções durante o uso
Preste atenção às seguintes precauções ao utilizar este serviço.

Aceitamos contas corporativas para o Banco dos Correios do Japão, Banco Japan Net, Banco SBI Sumishin Net e Banco Rakuten. 
No momento, não aceitamos negócios com algumas instituições �nanceiras. Não obstante, como continuamos expandindo nosso sistema, 
pedimos a gentileza de contatar o encarregado de vendas da JTB para as últimas informações sobre as instituições �nanceiras.
Caso não possa utilizar um ambiente web, favor contatar o encarregado de vendas da JTB, pois podemos enviar uma fatura ou guia de 
pagamento por correio normal.
É preciso ter o consentimento dos pais/guardiões para o fornecimento da lista de registro dos estudantes.
O custo de telecomunicação envolvido no processo de solicitação é arcado pelo cliente.

Elaborado em agosto de 2019
* À data de abril de 2017, no segmento de fundo de viagem educacional (Pesquisa da própria empresa)

Procedimento para criar 
o Fundo de Viagem 
Educacional da JTB

Como a solicitação online elimina o uso 
de documentos impressos, não há 
necessidade de se 
preocupar com a perda ou 
roubo dos documentos de 
solicitação.
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトへの遷移（積⽴を選択した場合）－
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�⾦融機関のサイトで登録が完了すると、再度、����ファイナンスサービスサイトに戻ります。登録した⾦融機関情報等の最終

確認画⾯が表⽰されますので、⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し�����������������
	��

�����サイトに遷移し「⼝座情報登録完了」の画⾯が表⽰されれば全て完了です。���������
������	��
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�����������������������サイトに戻ります。お⼿続きはこれで完了です。

「⼝座情報完了」画⾯が表⽰され、 ご登録のメールアドレス宛に完了通知メールが送信されます。

��）契約者⼊⼒画⾯������ ������������������
��サイトへの遷移と⼿続き完了画⾯－

��������������������������������������������������������������������������������

	���
	���
	���
	�������������������������������������������� ���������� ���������� ���������� �

������

「⼝座情報登録完了」後に⽀払⽅法を変更することはできません
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトにてご利⽤⾦融機関情報を⼊⼒する－
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����ファイナンスサービスの⼊⼒画⾯に⼊ります。�������������������������
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「ご利⽤⾦融機関の選択」

��������

�「⼝座振替情報の⼊⼒」

������ ����

�「⾦融機関のサイト」

�「預⾦⼝座振替契約のお申込⼿続結果」

尚、「⾦融機関のサイト」にてキャッシュカードの暗証番号や契約者の⽣年⽉⽇等を⼊⼒し、本⼈認証をしていただきます。

�⾦融機関を選択し、「決済ステーション利⽤者同意事項」に同意し次に進みます。
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�⾦融機関名・店舗名・預⾦種目・⼝座番号・⼝座名義の⼊⼒が全て完了すると、最終確認画⾯が表⽰されますので、

⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し、�⾦融機関サイトへ�ボタンを押します。次に⾦融機関サイトに遷移します。
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトにてご利⽤⾦融機関情報を⼊⼒する－

選択する⾦融機関によって
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�⾦融機関名・店舗名・預⾦種目・⼝座番号・⼝座名義の⼊⼒が全て完了すると、最終確認画⾯が表⽰されますので、

⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し、�⾦融機関サイトへ�ボタンを押します。次に⾦融機関サイトに遷移します。
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトにてご利⽤⾦融機関情報を⼊⼒する－

選択する⾦融機関によって
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�⾦融機関のサイトで登録が完了すると、再度、����ファイナンスサービスサイトに戻ります。登録した⾦融機関情報等の最終

確認画⾯が表⽰されますので、⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し�����������������
	��

�����サイトに遷移し「⼝座情報登録完了」の画⾯が表⽰されれば全て完了です。���������
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�����������������������サイトに戻ります。お⼿続きはこれで完了です。

「⼝座情報完了」画⾯が表⽰され、 ご登録のメールアドレス宛に完了通知メールが送信されます。

��）契約者⼊⼒画⾯������ ������������������
��サイトへの遷移と⼿続き完了画⾯－
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「⼝座情報登録完了」後に⽀払⽅法を変更することはできません
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O processo 
demora cerca de 15 min.

不正な登録を防ぐため、画像認証を行います。以下の画像に表示されている文字を入力フォームに入力してください。
※文字が読みづらい場合は、「画像更新」ボタンをクリックしてください。

No site da instituição 
financeira, é preciso digitar 
a senha do cartão bancário 
para a identificação do 
titular da conta.

Passo PassoPassoPasso Passo Passo

Passo

Passo

Passo
Passo

Passo

Passo Passo

P
R

P
R

P
R

P
R

P
R

Utilize o navegador em seu PC ou smartphone para buscar 
nosso website na internet e iniciar o processo de solicitação.
* Não é possível acessar o website com um celular que permite 

apenas conversações telefônicas.
* Por motivos de segurança, evite utilizar um acesso Wi-Fi gratuito.

* Você também pode buscar “kyotsumi.jp” através do Google ou Yahoo!

(No caso de PC)
Digite o endereço URL (indicado no cartão de aviso) 
no navegador para abrir o website de solicitação.

(No caso de smartphone)
Leia o código QR (indicado no cartão de aviso) para 
abrir o website de solicitação. (Também é possível 
digitar o endereço URL.)

Digite o número da viagem indicado no cartão de 
aviso fornecido. 
* Não é preciso digitar o número da viagem ao ler o código QR.
* Se aparecer um texto ilegível ao ler com o código QR, altere a 

codificação do navegador para japonês (JIS).

Leia os Termos e Condições de Uso e confira o 
manuseio de informações pessoais.

Neste caso, será necessário apresentar informações da 
caderneta bancária ou do cartão bancário da conta a ser 
utilizada para confirmação do titular da conta. Portanto, 
prepare esses itens de antemão.

Se você selecionar 
transferência bancária, ao 
clicar no botão “Seguinte” 
no canto inferior direito da 
tela “Confirmar seleção do 
método de pagamento”, 
aparecerá uma indicação 
dizendo que você será 
direcionado ao “site da 
SMBC Finance Service 
(site externo)”.

Não recebo o e-mail.
Há casos em que o e-mail 
não pode ser recebido 
adequadamente dependendo 
da configuração do seu PC ou 
smartphone. Neste caso, 
confirme as descrições à 
direita e tente novamente.

Você digitou o endereço do seu e-mail corretamente?
Verifique o endereço do e-mail que você utilizou em 
Configurações ou Lista de contatos.

Você tem alguma configuração com filtro de e-mails de spam?
Configure o seu dispositivo para poder receber e-mails 
contendo “@kyotsumi.jp”.

Você não tem alguma configuração que impede a recepção de 
e-mails que contêm um endereço URL?

Desfaça a configuração de bloqueio de e-mails com link para URL.

Em um PC, você pode digitar o nome do 
titular da conta em katakana de meia largura 
ou largura total. 
Em um smartphone*, o nome deve ser 
digitado em katakana de meia largura. Não é 
possível digitar o nome em letras alfabéticas.

Selecione a instituição financeira que deseja utilizar.
(Se você selecionar um banco ou cooperativa de crédito, 
será preciso digitar a data de nascimento do titular da conta.)

Leia os Termos e Condições de Uso e clique no botão 
［同意する］ (Concordo) para prosseguir.

A tela de confirmação final 
das informações da 
instituição financeira 
registrada, etc., será exibida. 
Confirme se não há 
nenhuma informação 
incorreta.

Isso conclui o processo. 
Confira o e-mail que você registrou para a notificação de conclusão da solicitação.

Clique no botão [お申
込受付サイトへ戻る ] 
(Voltar ao website de 
solicitação) para 
voltar ao site da JTB.

Depois de confirmar as informações 
preenchidas, clique no botão [口座振
替申込 ] (Solicitar transferência 
bancária) para ser direcionado para o 
“site da SMBC Finance Service”.

Também não é possível 
utilizar letras minúsculas.

Após confirmar a 
informação de 
transferência, você será 
direcionado para o site 
da instituição financeira 
designada.

A imagem mostra uma tela de procedimento padrão. 
As informações necessárias, número de telas, 
informações sobre os serviços, etc., diferem 
dependendo da instituição financeira selecionada.

* Certifique-se de não colocar espaços antes e depois do endereço do e-mail; caso contrário, a transmissão não 
poderá ser feita.

* Dependendo das configurações do domínio do seu PC ou smartphone, você pode não 
receber e-mails da JTB. Elimine a configuração de domínio ou inclua o domínio da JTB na 
lista de recipientes.

* Caso falte algum campo de informação ou haja alguma discrepância de informação, aparece uma mensagem de erro ao 
clicar no botão [送信 ] (Enviar).

* CAPTCHA: Se os caracteres de reconhecimento não aparecerem ao clicar no botão［画像更新］(Atualizar a imagem), feche 
o navegador e tente novamente após alguns minutos. Se o problema persistir, tente novamente em um outro dispositivo.

* Se ao digitar os caracteres, aparecer a mensagem ［画像認証用の文字を入力してください。］ (Digite os caracteres do 
CAPTCHA), confirme o seguinte conteúdo.
・ Está digitando em dígitos de meia largura? ・ Está digitando o número de 5 dígitos correto?

* Caso não possa ler adequadamente, clique no botão de atualizar a imagem para mudar os números exibidos e tente 
novamente.

Digite o número da viagem

Abra o website de solicitação

Abra o website 
de solicitação

Confira e concorde com o manuseio 
das informações pessoais

Procedimento do registro e solicitaçãoPais/Guardiões

Digite as informações de 
identificação do estudante

Após a confirmação do estudante, 
proceda ao pagamento

Escolha o método de pagamento 
e digite as informações básicas

Após a conclusão do pagamento, 
envie um e-mail de conclusão ConcluídoDigite o número 

da viagem

Digite as informações de identificação do estudante Após a confirmação do estudante, proceda ao pagamento

Confira e concorde com o manuseio das informações pessoais

Escolha o método de pagamento e digite as informações básicas (continuação)
Ao selecionar “Transferência bancária” como o método de pagamento no Passo 5 , 
você será direcionado para um site de registro externo (instituição financeira), onde deverá configurar a transferência bancária automática.

Digite o número da viagem, informações do estudante e endereço do e-mail para contato 
no website de solicitação. Uma vez confirmado o conteúdo do registro, nós enviaremos 
os detalhes para a conclusão do processo de solicitação ao e-mail registrado.

Escolha o método de pagamento e digite as informações básicas

Você será pedido para confirmar e concordar com os 
Termos e Condições de Uso e Formulário de 
Consentimento. Depois de confirmar o conteúdo, clique 
em ［同意する］ (Concordo) para prosseguir.  

Digite as informações necessárias como método de 
pagamento*1, nome em kanji*2, endereço, número de 
telefone, etc.
Se você selecionar “Guia de pagamento (pagamento 
em loja de conveniência)”, a solicitação será concluída. 
Confira o e-mail que você registrou para a notificação 
de conclusão da solicitação.

Caso selecione “Débito de conta”, você será 
direcionado para a próxima página do procedimento.
*1 Selecione um dos métodos de pagamento exibidos.
*2 No caso de clientes de nacionalidade estrangeira, etc., que não tenham 

nomes em kanji, digite o nome em katakana.

Caso o seu nome inclua kanjis antigos que não possam 
ser registrados, aparecerá uma mensagem de erro. 
Registre com kanjis novos ou em caracteres katakana 
de largura total.

No caso de nome em katakana, certifique-se de digitar 
em largura total. Caso o nome seja digitado em caracteres 
de meia largura, será exibida uma mensagem de erro 
para digitar em caracteres katakana de largura total.

As mensagens do erro aparecerão 
também em um smartphone.

Assim como para o nome do estudante, aparecerá 
uma mensagem de erro se você não digitar o nome do 
pai/mãe/guardião (kanji e furigana) em largura total.

Primeiro

Primeiro

Não utilize o botão 
“Voltar” do navegador.

Após a conclusão do pagamento, envie um e-mail de conclusão

Mesmo que você não clique no 
botão“Voltar ao website de 
solicitação”, você será 
direcionado ao site da JTB após 
15 segundos.

Site da SMBC Finance Service Site da SMBC Finance ServiceSite da instituição financeira

Perguntas frequentes

PF
Quando a tela muda, aparece uma mensagem de erro dizendo “A validade da página expirou”.
Não utilize o botão “Voltar” do navegador. Repare que se você operar qualquer botão que não esteja relacionado 
à tela exibida, a mensagem de erro da expiração da página web aparecerá e a conexão será desconectada 
automaticamente. Se você quiser voltar à tela anterior, utilize o botão “Voltar” exibido dentro da tela.

Eu clico no link no e-mail que recebi, mas não sou direcionado para a página de solicitação.
O link pode não estar exibido corretamente devido ao seu sistema operacional, configurações do 
navegador ou versão. Apague o histórico do navegador e, em seguida, copie e cole o endereço URL 
na barra de endereço para proceder à página de solicitação.

A página web não é exibida corretamente.
Tente o seguinte.
•Feche o navegador uma vez e abra-o de novo.  •Apague o cache do navegador.  

•Reinicie seu PC.

Por que preciso da senha do cartão bancário para configurar a transferência bancária?
A senha do cartão bancário é utilizada no lugar do carimbo pessoal utilizado na instituição 
financeira.

Clique no link para o URL no e-mail que foi enviado ao 
seu endereço indicado no Passo 3 para entrar na 
página de solicitação. Como o nome da escola e o 
nome da excursão aparecem na página inicial da 
solicitação, confirme se os nomes estão corretos e, 
em seguida, clique no botão “Proceder aos métodos 
de pagamento”.
* A validade do link para o URL é de 24 horas a partir da conclusão do 

Passo 3 . Transcorridas 24 horas, o URL torna-se inválido e você terá que 
começar o processo de novo a partir do Passo 1 .

As mensagens do erro aparecerão 
também em um smartphone.

* No caso de utilizar um iPhone, depois de digitar em katakana de largura total, clique 
no botão ［完了］ (Concluir) no canto superior direito do teclado.

電話番号（保護者連絡用）は半角数字で入力してください。

Será exibida uma mensagem de erro se você 
não digitar o número de telefone com dígitos 
de meia largura.

Ocorrerá um erro se você incluir espaços antes/depois/entre os caracteres (largura total) 
digitados na coluna do nome (katakana) da conta bancária. Caso possua um nome 
intermediário, digite-o no campo do sobrenome ou do primeiro nome sem nenhum espaço.

選択する⾦融機関によって

Dependendo da 
instituição financeira 
selecionada, o 
conteúdo exibido 
nesta parte pode 
mudar.

A velocidade de comunicação na sua localização atual é estável?
Confirme se a marca da antena está exibida e se a 
intensidade do sinal está boa?

Nosso e-mail não foi colocado na pasta de spams?
Desative o filtro de spam.
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