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Sobre o pagamento do seguro de assistência para idosos
Aqueles com mais de 40anos de idade basicamente é um segurado do seguro de assistência para
idosos(Kaigo hoken). Com os números de idosos cada vez maiores, este seguro foi fundado para os
idosos poderem viver uma vida cotidiana independente, mesmo com necessidade de assistência. Os
benefícios do seguro de assistência para idosos serão cobertos quando o segurado “necessitado de
cuidados“ ou “necessitado de suporte“. Os segurados são classificados em 2 categorias escrito abaixo.

REQUISITO

FORMA DE PAGAMENTO
A arrecadação é realizada pelos municípios.
A forma de arrecadação é especial
(descontado no valor da aposentadoria) ou
comum. A arrecadação especial é para as
pessoas que possuem uma aposentadoria
com renda anual acima de 180mil ienes. O
pagamento da arrecadação comum é através
営業部より
do carnê ou débito automático.

CATEGORIA 1

Pessoa acima de 65 anos de idade

CATEGORIA 2

Pessoas entre 40 à 65 anos de idade é O pagamento é feito pelo seguro de
segurado pelo seguro saúde.
saúde sendo acrescentado no valor.

」

Sobre os problemas com o veículo nas estradas
Se ocorrer um acidente ou o veículo quebrar na estrada, siga os
procedimento escrito abaixo.
・Ligar o pisca alerta do carro e encostar no acostamento. Caso estiver em
um túnel ou ponte ,se possível levar o carro até um local espaçoso.
・Levar os passageiros para um lugar seguro (atrás do guarde rail longe do
veículo para evitar o envolvimentos em acidentes) .Colocar a sinalização de
parado mais de 50m atrás do veículo.
管理部より
・Pedir ajuda pelo celular ou telefone de emergência que está situado a cada
1km.
*Quando ocorrer um acidente ou o veículo quebrar na estrada, temos a
obrigação de colocar a sinalização de parada (placa de sinalização ou tocha
sinalizadora). Vamos verificar em caso de emergência.
SINCERO KENTA KAGUCHI
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Comunicado sobre o Exame Médico Periódico
O Exame médico será realizado no escritório da Shin-Ei Sougou Service na período da manhã, nos
dias 14, 21 e 28 de outubro do corrente ano. De acordo com a lei trabalhista é necessário fazer este
exame, portanto pedimos aos funcionários para aproveitarem a oportunidade! Através deste
exame podemos prevenir ou descobrir algum tipo de doença com mais rápidez. Maiores
detalhes
（総務部経理課より）
serão explicados na entrega do formulário de perguntas pelo seu Tantousha

.

