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Palavra deste mês
Mantenha uma atitude para aprender sempre!
Departamento de Vendas

Atendimento da Seguradora no Final do Ano
～Sincero - Kawaguchi Kenta～

A Sincero estará de folga a partir do dia 28/12 até 04/01/2015. Neste período, o atendimento será
realizado apenas nos seguintes casos: Se o assegurado sofrer algum acidente ou precisar utilizar os
serviços do road service. O atendimento não será realizado para a alteração do conteúdo do seguro ou
troca de carro, pois o computador do sistema estará desligado. Caso venha trocar de automóvel neste
período, gostaríamos que entrassem em contato diretamente com a Tokio Marine Customer Center. Não há
intérprete, portanto pedimos para providenciar uma pessoa para ajudar. (Na troca do veículo, se não tiver o
contrato de compra emitido pela loja, não se aplica o período de carência de 30 dias, favor tomar cuidado!
営業部より
Isso também vale para compras de terceiros, neste caso é necessário uma declaração da pessoa!!)
Vamos tomar cuidado com acidentes e infração de trânsito neste período de final e
início de ano!!.

」

●Acidente・Atendimento Road Service
KAWAGUCHI（090-7856-0286）ou
Tokyo Marine Free Dial para Acidentes（0120-119-110）

●Atendimento referente ao seguro
Tokyo Marine Customer Center（0120-691-300）

＊ 」
Como
passar o Final e o Início do管理
Ano
部より

Como pretendem passar o final e a entrada de ano? Devido ao serviço,
conseguimos levar uma vida moderada, mas nos feriados prolongados temos
tendência para descontrolarmos este ritmo. Vamos tomar cuidado com os
itens citados abaixo e voltarmos a trabalhar com ânimo no novo ano.

・ Época em que aumenta as ocasiões para beber. Jamais dirija embriagado!!
・ Medidas de prevenção contra a influenza・・・Ao voltar para casa, fazer sempre gargarejo
e lavar bem as mãos.
（総務部経理課より）
・Não beber e comer excessivamente, dormir bastante e levar uma
vida de
forma saúdavel.
・ Época em que o ar está seco. Tomar cuidado com o fogo.

Estar em forma e saudável para iniciar o novo ano!!

