
 

 

 

 

 
 

Prejuizos causados ao veículo do segurado ( seguro total ) 
no qual não receberá indenização!                 ～Sincero～ 

As condições básicas do seguro de automóvel, geralmente cobre quase todos os danos causados ao veículo. Abaixo citaremos 
alguns ítens em que o seguro não cobre: 

・Dano somente no pneu, tais como; pneu furado, etc... ( Será coberto os danos se a causa for incêndio, furto, ou danos causados 

no mesmo incidente. ) 

・Danos causados por embriaguez ou por não possuir a carteira de habilitação. 

・Danos de falhas mecânicas. 

・Danos como defeitos, atritos, corrosão, ferrugem e entre outros desgastes naturais. 

・Danos ocorridos à peças anexadas ou modificadas que são contra a lei. 

・Danos decorrentes de fraudes ou desfalques.  

・Danos causados por terremoto ou erupção vulcânicas causando maremotos. 

・Danos devido a competição ou acrobacias ( inclui também treinamentos ) com este propósito. 

・Danos causados por guerras, uso de força armada extrangeira, rebelião ou material nuclear. 

・Danos causados por ato intencional do assegurado, proprietário do veículo , beneficiário ou em casos de 

grandes desastres, etc.  
Para poder utilizar o plano especial para os danos causados ao veículo emprestado de amigo dependerá de certas condições. 

Caso não estiver dirigindo o automóvel emprestado, o seguro não cobrirá se for riscado ou roubado. Tomar cuidado pois o Road 
Service poderá ser utilizado somente para os veículos assegurados. 
 

Campanha para dirigir com segurança na região central 
de Hamamatsu  

A Shin-Ei foi indicada este ano, como empresa modelo, para incentivar à dirigir com segurança 
na região Central de Hamamatsu. Os staffs do escritório e todos os funcionários que trabalham 
pela Shin-Ei também são alvos. Vamos dirigir com cuidado ao ir trabalhar! Independente à este 

ano, vamos dar continuidade almejando sempre esta meta 「Acidentes de trabalho – Zero!」 

 

Certificado de Aplicação do Limite do Seguro de Saúde ( Gendogaku 

Tekiyo Ninteisho ) 
Caso a despesa médica for alta e ultrapassar o valor limite da parte a ser arcada pelo segurado, este valor excedente 

será reembolsado através do sistema chamado「 Despesas Médicas Elevadas – Kougaku Ryoyouhi Seido 」.   

Mesmo que sejamos reembolsados, o valor que deverá ser arcardo no começo é grande!! 

Pessoas com idade inferior a 70 anos, ao apresentar o「 Certificado de Aplicação do Limite do Seguro de Saúde 」mais o 

cartão do Seguro de Saúde ( SHAKAI HOKEN ) nos guichês hospitalares conforme o item※1, irá pagar no máximo, o valor 

limite de 1 mês da parte a ser arcada pelo segurado de acordo com item ※2 (referente ao primeiro até o último dia do mês).  

Valor limite da parte a ser arcada pelo segurado：80,100 円＋（ Despesas médicas totais－267,000 円 ）×1％ （ No 

caso de renda comum ） 

※1 Despesas em Instituição Médica（ Internação・Serviço Ambulatorial, etc ）, Farmácia e entre outros. 

※2 Haverá necessidade de fazer a solicitação de Despesas Médicas Elevadas nos casos de internação ou várias consultas 

médicas realizadas no mesmo mês. Custos adicionais como cama com taxa extra, refeições, etc não se incluem no âmbito de 

aplicação do Seguro de Saúde.  

O requerimento do Certificado de Aplicação do Limite do Seguro de Saúde é realizada no Kenkou Hoken Kyoukai. Após o 

requerimento, será enviado a sua residência. A solicitação também é possível ser feita pela Shin-Ei, mas alertamos que 

levará em torno de 1 semana para chegar em mãos, portanto para os interessados comunicar o tantousha com certa 

antecedência.  

発行 (有)伸栄総合サービス 

http://www.shinei-net.jp 
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Palavra deste mês                

O gramado do vizinho é sempre mais verde!                                                

                                             Departamento Adminstrativo 
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営業部より 
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                                 管理部より 
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