
 

 

 

 

 
Seguro de Responsabilidade contra Danos e Indenização de Automóveis 

Com objetivo de dar garantia segura às vítimas, todos os proprietários ou 
motoristas de veículos deverão se inscrever no Seguro de Responsabilidade 
contra Danos e Indenização de Automóveis, mais conhecido como Seguro 
Obrigatório (Jibaiseki). É utilizado apenas em casos de ferimentos ou morte 
causados à terceiros (motorista, passageiros, pedestres, etc) e não cobre danos 
materiais, ou seja, danos causados aos bens, outros veículos e valor que exceda 
o teto de cobertura do valor máximo do seguro obrigatório. Segue abaixo os 
valores máximos de indenização que este seguro cobre:  

 

・Morte・・・ 30 milhões de ienes. 

・Ferimento・・・ 1, 2 milhão de ienes 

・Sequelas・・・750 mil à 30 milhões, dependendo do grau. 40 milhões de ienes em casos de sequelas 

graves precisando de cuidados.    
 *O valor não refere-se ao valor total de 1 caso de acidente e sim referente ao valor de 1 veículo do culpado e de 1 veículo da 

vítima.  

 O valor do seguro obrigatório é limitado e a indenização é feita somente à terceiros, por isso é necessário 
estar associado também a um seguro opcional, o Seguro Facultativo para que possa suprir o danos do seguro 
obrigatório. 

 

Dependentes Familiar do Seguro de Saúde 
Q. Quais são os documentos necessários para colocar o dependente familiar?  

A. ①Seu próprio atestado de residência e de todos os membros familiares que moram junto ②Atestado de 

Estudante para quem se formou no colegial e esteje cursando em outras escolas ③ Comprovante de renda 

salarial (independente de ter ou não) dos membros familiares que não sejam o conjugue e estudante.        
(Aos desempregados: é necessário apresentar algum documento que comprove o desligamento com a empresa 
como exemplo o Rishokuhyo etc. )  

Q. Pode colocar o filho como dependente familiar do pai ou da mãe?  

A. A regra é colocar como dependente familiar na parte do responsável que tiver a renda anual mais alta. Não pode 
escolher por conta própria. Caso a renda do pai seje maior, a mãe não pode colocar como seu dependente.  

No caso de casais, incluindo também casais juntados (noivos), é necessário apresentar o Atestado de Solteiro de 
ambas as partes. Para ser aprovado como dependente familiar é necessário que a renda do dependente seje menor 
do que a do chefe da família e de valor continuo. Para aqueles que tem renda, precisa estar adequado as seguintes 
regras abaixo, pra ser considerado como dependente familiar. Na renda inclui : Pensão Nacional, Renda de Aluguel, 
Renda Salarial de Arubaito ou Pato (Serviço Temporário), Seguro de Desemprego, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade 
Acima de 60 anos ou 

Deficiente 

Abaixo de 60 anos

（Exceto Deficiente） 

Membro Familiar 

registrados no 

mesmo 

endereço 

Renda Anual abaixo de  

1, 8 milhão de ienes ou ter 

menos de 1/2 de renda do 

segurado. 

Renda Anual abaixo de 

1,3 milhão de ienes ou ter 

menos de 1/2 de renda 

do segurado. 

Membro Familiar 

não registrados 

no mesmo 

endereço 

Renda Anual abaixo de 

1,8 milhão de ienes ou 

quando a subsistência do 

segurado for mais baixa. 

Renda Anual abaixo de 

1,3 milhão de ienes ou  

quando a subsistência do 

segurado for mais baixa. 
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Palavra deste mês                

               Tudo é possível quando se tem saúde!!!!                        
Departamento Administrativo 
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営業部より 
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