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Palavra deste mês

O importante não é ter feito um bom serviço,
mas o quanto se dedicou para fazê-lo!
Departamento Administrativo

Importante Comunicado da Sincero
Alguns dias atrás, houve um caso em que o seguro de um cliente não pode ser utilizado devido as condições
no plano de idade em que estava inscrito! Portanto pedimos à todos, mesmo que estejem inscritos em outra
seguradora, verificar novamente as condições do seu seguro!! Para maiores informações, faça uma consulta
através do tantousha para que chegue ao responsável da seguradora, o Sr. Kawaguchi!
Existem vários tipos de planos de cobertura, citaremos algumas qualificações abaixo:
（１）Qualificação para motorista…Plano apenas ao assegurado・Plano para o casal, Plano familiar e Sem
qualificação (Qualificação para motocicletas e automóvel se diferem).
（２）Cobertura para a idade do motorista…Cobertura para acima de 35 anos, acima de 26 anos, acima de 21
anos e para qualquer idade.（Cobertura para motocicletas e automóvel se diferem）.
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③ Parente ou pessoa que more juntamente com a pessoa
do item ① ou item ②
④ Filhos solteiros que morem separadamente da pessoa
do item ① e do item ②.
⑤ Além das pessoas do item ①～④（※）

営業部より
Cobertura para a idade do Motorista

Somente para a idade que foi feita a
inscrição

Cobertura independentemente da
idade

※Parentes familiares do item ②～④ que não se enquadram são: （Filhos casados que moram separadamente e etc） Amigos próximos ou
conhecidos etc.
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Informação do local para a Declaração
de Imposto ( KAKUTEI SHINKOKU
) 部より
管理
Este ano será realizado no
Hall de Eventos do Act City de Hamamatsu.
Data e Horário：10/02/2015 até 16/03/2015
das 9:00～17:00

Maiores informações sobre a Declaração de Imposto
Receita Federal Hamamatsu Nishi
053-555-7111
Receita Federal Hamamatsu Higashi
053-458-1111

Comemoração de Longos Anos de Trabalho
No dia 06/02 (sexta-feira) foi celebrado os 20 anos de trabalho do
tantousha Sr. Kawae!! São 20 anos empenhados no desenvolvimento
de nossa empresa! Esperamos contar com o esforço do Sr. e não se
esquecer da própria saúde para dar continuidade aos serviços
prestados com tanta dedicação à Shin-Ei. Parabéns!!

（総務部経理課より）

