
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Classificação do bônus(% de desconto) no seguro de automóveis  
Em todo contrato de seguro de automóvel, existe um bônus※、Dependendo do bônus estipulado pela seguradora, o valor do 

seguro fica mais caro ou mais barato.A escala do bônus é feita de 1～20、a princípio、classificação 1 o seguro fica mais caro(% 

de desconto menor)、classificação 20 o seguro fica mais barato(% de desconto maior).Mas、a paritr da classificação 7 a 

porcentagem de desconto se dividi em 2 categorias, sem acidente e com acidente, sendo que contratos com registro de 
acidente tendem a ganhar um bônus menor(% menor de desconto).Todo contrato novo, começa apartir da classificação 
6(podendo haver diferença no bônus dependendo da cláusula do contrato em relação a idade do segurado).A partir do segundo 
veículo feito o contrato de seguro, inicia-se com a classificação 7.Sendo assim, apartir do segundo ano de contrato, caso não 

haja acidente no ano anterior, a classificação sobe 1 grau。Se caso no ano anterior houver acidente e utilizou o seguro、por 

acidente a classificação abaixa 3 graus、durante 3 anos o bônus do seguro será calculado como bônus com acidente.Danos 

causados por pedras, vendaval e vandalismo、por acidente a classificação abaixa 1 grau、durante 1 

ano o bônus do seguro será calculado como bônus com acidente.Durante o período em que o 
bônus estiver sendo calculado como bônus com acidente e houver mais um acidente, o período 

com menor porcentagem de desconto sera prorrogado .（podendo ser prorrogado para 6 anos）
Quem parou de trabalhar na Shin-ei e mudou o contrato em grupo para contrato individual 
normal, a parcela do seguro será descontada em conta bancária. Ultimamente vem 

aumentando o numero de contratos cancelados por falta de pagamento。Uma vez o 

contrato cancelado, um novo contrato pode ser feito, mas a classificação do bônus começa 

apartir do 6.（Quem tiver a classificação abaixo de 6 e fizer um novo contrato em menos de 13 

meses, a classificação do novo contrato continuará a mesma）A classificação do bônus no futuro pode ser transferido aos filhos, 

portanto para as pessoas que pretendem viver por um longo periodo no Japão, é importante dar importância a classificação do 
seguro. 

SINCERO Kawaguti 
 

Prevenção da Influenza・・ 

① Vacina contra influenza…Tomar a vacina atenua os sintomas, caso venha contrair a 
doença. Para não propagar a doença, vamos tomar a vacina!! 

② Lavar as mãos…Método eficiente para que o vírus seja eliminado. Independente de ser 
ou não influenza, esta medida é uma prevenção básica de evitar o contágio. 

③ Manter o grau de umidade adequada…Quando o ar está seco, é mais fácil o vírus da 
influenza se alastrar. Isto ocorre porque a resseca a membrana da garganta e diminui o 

mecanismo de defesa, portanto vamos manter a umidade entre 50%～60％ !!! 

④ Descansar bastante e alimentar-se bem…Tomar cuidado para manter uma alimentação 
saudável e descansar bastante diariamente para fortalecer o sistema imunológico. 

⑤ Evitar a sair à lugares movimentados ou onde há aglomeração de pessoas…Quando 
ocorre uma epidemia de influenza, são alvos principalmente as pessoas idosas, 
cansadas ou que tenham dormido pouco, evitar sair à lugares movimentados ou com 
aglomeração de pessoas. Caso tenha que sair para esses lugares, utilizar máscara e procure ficar menos 
tempo possível nestes lugares. 

 

Estudo sobre mudanças nas Leis Trabalhista relacionadas a empreiteiras 
No dia 2015/11/17 foi realizado uma palestra ministrada pela professora Tahara, vindo 

especialmente de Hokaido,「Leis trabalhistas revisadas no ano 27」。Nos prestigiaram 

com a presença representantes de 15 clientes ligados a Shin-ei.Segundo a revisão feita 
nas leis, apartir de agora todas as empreiteiras vão precisar de uma licensa emitida 

pelos orgão federais.（até agora havia「Licensa」e「Registro」para as empreiteiras.Após 

a revisão, somente a「Licensa」será aceita.）A Shin-ei、já está devidamente licenciada 

pelos orgãos federais e trabalhando de acordo com as leis vigentes、tudo para garantir a 

tranquilidade de todos.Continuaremos nos esforçando para cumprir as leis e prestando 
um serviço satisfatório para nossos clientes e funcionários. 
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Palavra do mês  

Perfeição nem sempre está aliada a velocidade, qualidade sim！  
Departamento Administrativo             
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