
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Sobre o cartão do seguro de saúde 
O processo de inscrição até a chegada do cartão do seguro saúde pode demorar de 3 semanas ou até 1 

mês. Se caso necessite ir ao hospital por emergência nesse período, 

será necessário que pague o valor total das despesas médicas uma 

vez, para que posteriormente seje reembolsado após a apresentação 

do cartão. Porém não é possível o reembolso das despesas médicas 

do mês anterior no balcão de atendimento do hospital. Nesse caso é 

necessário realizar o pedido de reembolso das despesas médicas. 

Para o pedido de reembolso será necessário o recibo original 

(Ryoushusho) e o boletim médico emitido pela instituição médica 

(Shinryo Houshu Meisaisho). Cuidado para não jogar fora esses papeis importante. Qualquer dúvida 

pergute ao seu Tantosha. 

 

Se você estiver envolvido em um acidente    
1. Disque 110 para a polícia 

Disque 119 para a ambulância se você ou outras pessoas estiverem feridas 

Confirme o endereço ou marco visível nas proximidades. 

Eles perguntarão seu nome, endereço residencial e número de telefone. 

2. Acidente de danos à propriedade 

Obter as seguintes informações do envolvido:  

①nome,cor e número da placa do carro  ②Nome,endereço e número de telefone  

③Nome da seguradora ④local de concerto do carro 

3. Acidente com ferimento (Incluindo acidente com danos) 

Receba as seguintes informações: 

①nome da empresa do seguro obrigatório, data de expiração e número da apólice(envolvido) 

②nome da empresa do seguro obrigatório, data de expiração e número da apólice(seu próprio) 

③nome e número do hospital que foi levado ④levar os atestados médicos à polícia 

4 O que fazer no local do acidente 

① Se você causar um acidente, peça desculpas à vítima, mas peça à sua seguradora que cuide da situação. 

EX.) Não faça conversas como ``A culpa é minha, então vou pagar toda despesa com meu seguro´´. Deixe 

sua seguradora cuidar do acidente. 

② Siga as instruções da polícia no local do acidente. Se o seu carro não mover, peça o serviço de reboque 

para mover seu carro para garantir a segurança nas ruas. Limpar as ruas, se possível. (Dependendo de 

sua apólice de seguro, você pode ter que pagar serviço de reboque.) 

5 Reporte para sua empresa  

Envie sua carteira de habilitação                                               - SINCERO - 
 

Sobre a renovação da Licença para realizar o serviço de 

Haken  

A SHINEI SOUGOU SERVICE acabou de renovar sem problemas a licença para realizar o serviço do 

Haken (validade de 5 anos). A lei do Haken revisada entrou em vigor em 2015, e foi incluido o item que 

obriga as empresas a criarem um sistema de suporte aos funcionários de Haken para a formação de 

carreira. A partir de agora os funcionários de Haken terão que participar de cursos de treinamento para o 

desenvolvimento da carreira. Informaremos posteriormente o conteúdo do treinamento e o tempo de 

realização posteriormente. 

発行 (有)伸栄総合サービス 

http://www.shinei-net.jp 
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Frase do mês   
Viva intensamente todos os dias, que um dia saberás a razão 

Departamento administrativo 

                       
 
 
 
 
 
 
 

             

」 

営業部より 
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