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Palavra deste mês

Nunca se esqueça do espírito de principiante！
Departamento Administrativo

Seguro Facultativo sobre a Transferência do Veículo

～Sincero～

Ultimamente muitas pessoas estão esquecendo de comunicar as agências de Seguro sobre a troca de
veículo, deste modo não conseguirão utilizar o seguro, caso vier sofrer algum acidente. Não há uma forma
para a『 Seguradora 』 ou para as 『 Agências Intermediárias 』saberem quando o veículo foi trocado,
ocorre somente quando a própria pessoa faz a declaração!! Mesmo que a transferência do
veículo não tenha sido terminada, favor comunicar sem falta! Ao trocar de veículo, as
empresas de seguros de grande porte dão assistência, caso a transferência seje feita
no prazo de 30 dias para que possa receber o seguro conforme o contrato que foi
concretizado com a seguradora. Mas é necessário ter o certificado (Contrato de
compra e venda de automóvel ou Comprovante de Transferência) da compra do
com a data exata. Tomar cuidado, pois o seguro talvez não cobrirá mesmo que
」esteje no prazo de veículo
30 dias após a compra do veículo, caso não tenha o certificado de compra e venda
営業部より
citado acima. Caso for comprar um veículo através de amigos ( não retirados de lojas
), comunicar a
seguradora antecipadamente.

Cálculo do Valor de Dedução do Seguro de Saúde Social
Conforme a regra, o valor do Seguro de Saúde Social (Shakai Hoken) é calculado de acordo com a
média salarial e a do bônus, sendo que a empresa contratante contribuirá também com o mesmo valor
que o funcionário for contribuir.

Método do cálculo mensal
① Decisão de Aquisição
Ao ingressar na empresa e ao mesmo tempo ser feita a inscrição no Shakai Hoken, o valor do mesmo
será cálculado conforme a media salarial. Essa média também será efetuada para aqueles que trabalham
ganhando por hora ou por dia.
② Decisão Ordinária
管理部より
Todos os anos no dia 01/07 é feita uma revisão da renda salarial dos meses de abril, maio e junho e
começa a ser cobrado a partir do pagamento de setembro. Portanto a alteração é descontada do salário do
mês de outubro.
③ Alteração Excepcional
Caso haver alteração no valor do salário fixo devido ao bônus e entre outros fatores, durante 3 meses
seguidos após a alteração e houver diferença de 2 classificações, o valor do cálculo sofrerá alteração.

＊ 」

Valor do Seguro descontado do Salário
Conforme a regra, o valor do seguro do mês anterior será cobrado do salário
do mês seguinte. Portanto é descontado com 1 mês de atraso. O valor no
seguro não será cobrado , caso receba a 「Perda de Qualificação do Mês」.（総務部経理課より）
Portanto o seguro não será cobrado para aqueles que se desligarem no meio do
mês. A Perda de Qualificação é referente ao dia seguinte do desligamento com
a empresa. O Seguro de Assistência aos Idosos e Doentes também tem o
mesmo sistema. O assegurado é inscrito automaticamente à partir do mês em
que completa 40 anos e segue até completar 65 anos. A diferença é cobrado
juntamente com o Seguro de Saúde.

