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Palavra do mês
Nada começará se você desistir.
Sincero

Sobre a transferência de veículo para o seguro

～Sincero～

Ultimamente muitas pessoas estão esquecendo de comunicar para
as agências de Seguro quando trocam de veículo. Caso sofram
algum acidente elas não conseguirão utilizar o seguro. Não há uma
forma para a Seguradora ou para as agências intermediárias
saberem quando o veículo foi trocado, apenas quando a prória
pessoa faz a declaração. Por isso, mesmo que a transferência do
veículo não tenha sido terminada, por favor comunique sem falta a sua agência de seguro!

Formatura da Shin-ei Hoikuen
No sábado dia 10 de março de 2018 foi realizado a 12 ª. Cerimônia de
Formatura
da Shin-ei Hoikuen. Este ano se formaram 10 crianças.
」
Ingressando ao primário, faça bastante amizadas, se esforecem nos estudos e
no esporte sem esquecer do que aprederam na Shin-ei Hoikuen.

営業部より

Caderneta e Registro de Aposentadoria
Possue mais de 2 Cadernetas de Pensão de Aposentadoria?

Neste caso,
ao constatar que cada caderneta tem o「Número Básico de Pensão」diferente um do outro,
levar ao escritório do Shakai Hoken para a integração (junção) do Número. O controle
do Registro de Pensão é realizado através deste「Número Básico de Pensão」. Havendo
várias numerações, o registro de inscrição se divide e futuramente levará mais tempo para
dar entrada e receber a pensão, podendo também receber menos o valor da aposentadoria.
Para os funcionários da Shin-Ei, trazendo as 2 numerações ao escritório, será feito o
devido processo de integração. Mais informações pergunte ao Tantosha.

＊ 」

Para aqueles que contruiram ou compraram casa própria
管理部より
com empréstimo hipotecário.
Se você comprou uma casa nova ou usada, você pode receber deduções
especias, como ``jyutaku kariirekin tou tokubetsu koujo´´. No primeiro ano é
necessário fazer por conta na declaração de imposto``Kakutei shinnkoku´´. À
partir do 2o ano pode ser recebido através do reajuste anual de
imposto``Nenmatsu chousei´´. Mas infomações no site da receita
federal``Kokuzeicho´´.
② Aqueles que pagaram a taxa de aquisição de imóveis``Jyutaku shutoku zei´´
tem a possibilidade ter um reebolso fazendo alguns procedimentos no ``Zaimu jimusho´´.
③ Se você cumprir os requisitos, pode receber o benefício doméstico`` Sumai kyufukinn´´. Ele é
direcionado para aqueles que estejam com o processo de mudanca concluida
até o mês 12 do ano 2021.
（総務部経理課より）
Anexe os documentos necessários no formulário e leve até o balcão de atendimento. Número de
contato 0570-064-186.
Se você construiu recentemente uma casa ou planeja construir, faça uma consulta.
①

