
 
 
 

 

 

 

 

Sobre o seguro contra incêndio de residência alugada（Móveis・Indenização ao 

Inquilino ・Indenização Pessoal）  ～Sincero～  

O seguro contra incêndio de prédios alugados é de responsabilidade do proprietário. Mas, os objetos que foram introduzidos 

no prédio após a mudança, tais como móveis, não estão incluidos e o inquilino deve fazer os seguro dos mesmos. Todos dizem, 

「Eu não vou causar incêndio」mas, no Japão existe uma lei especial chamada Lei da Responsabilidade do Incêndio. Caso 

haja um incêndio causado por vizinhos por descuido ou qualquer outro motivo e esse incêndio venha a atingir sua casa, não 

poderá cobrar a indenização da casa causadora do incêndio. Por isso, cada um deve assegurar seus bens.  

Seguro de Indenização de Responsabilidade do Inquilino, é o seguro que garante a indenizção ao proprietário do prédio. 

Alguns casos não adianta dizer「Mas, mesmo sendo vítima de incêndio não há responsabilidade de indenização」. Outro motivo 

é a Responsabilidade Pessoal de Indenização. Este plano é um grande aliado para resolver problemas que 

acontecem em habitação coletiva. Os casos mais comuns são vazamento de água para o andar de baixo, 

ferir algum transeunte com objeto que tenha caido de sua varanda ou outros acidentes que podem vir a 

acontecer no cotidiano.  

 Portanto, esse seguro contra incêndio de residência alugada é um plano com 3 tipos de indenização. 

Indenização dos Móveis, Indenização de Responsabilidade do Inquilino, Indenização Pessoal. O valor do 

seguro varia de acordo com o valor a ser assegurado mas, a média do valor do seguro é de mais ou menos 

10 mil ienes por 2 anos. Aproveite essa oportunidade e faça o seu seguro.                           
 

Não perdoaremos os Assédios!  
 A partir de 1 de janeiro de 2017, todas as empresas deverão prevenir o assédio sexual, abuso de poder sobre pessoas que 

estão de licença de gestante・maternidade・educação infantil e, a Shin-ei também implantará as regras de prevenção ao 

assédio, conforme anexo. Leia com atenção. O assédio sexual não acontece somente com o sexo oposto, todas as pessoas 

correm o risco de se tornar vítima. Pode acontecer de uma pequena brincadeira tornar-se um insulto. Vamos tomar cuidado. 

Também, quando tiver algum problema, não tente resolvê-lo sozinho, venha conversar no escritório ou converse com seu 

Tantosha. Nos comprometemos em manter o sigilo necessário e resolver o problema da melhor forma possível.  
 

Campanha de Apresentação！～Apresente pessoas da família, amigos ou conhecidos que estão 

procurando emprego～     
Há necessidade de inscrição para participar dessa campanha. Entre em contato com o seu Tantosha. Pagaremos 20 mil 

ienes (por pessoa apresentada)  para a pessoa que apresentar. Porém,  o pagamento será realizado sob a condição da pessoa 

apresentada trabalhar mais de 3 meses na Shin-ei. （poderá haver mudança de local de trabalho） 

Ex:  Receberá: Entrar na empreiteira em 2 de fevereiro e sair em 10 de maio  

   Não receberá: Entrar em 10 de fevereiro e sair em 9 de maio  

 ★O valor da apresentação será pago com o pagamento do mês seguinte ao completar 3 meses.  

Ex: Caso complete 3 meses entre 1 a 31 de maio, o valor será depositado com o pagamento do mês de junho. ※ Caso a 

pessoa que apresentou tenha se desligado da empresa e não esteja no direito de receber o pagamento da Shin-ei, não 

poderá receber o valor da apresentação. 
 

Aviso sobre a Declaração de Impostos  
Este ano também, será realizada a Declaração de Impostos conforme abaixo. Nesse período, o Setor de 

Impostos de Renda não estará aberto para receber as Declarações de Impostos. Os locais são 

abertos durante a semana, mas alguns locais atendem nos domingos. As pessoas que 

necessitam declarar os impostos, procure ir em algum dia que não interfira no trabalho. 

Talvez necessite do My Number. Não se esqueça de levar o aviso de emissão ou o cartão do My 

Number. 
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Frase do mês    
   Vamos cumprimentar com alegria.  Dep. de Vendas 
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営業部より 
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                                 管理部より 
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Local  Act City Hamamatsu Hall de Exposições e Eventos  

（Hamamatsu-shi Naka-ku Chuo 3-12-1）  

Data de 13 de fevereiro (segunda) até 15 de março (quarta)  

※estarão atendendo no domigo somente nos dias 19 e 26 de fevereiro.  

Horário   9 da manhã até 4 da tarde  

http://www.shinei-net.jp/

