
介護保険料 減免申請の必要書類等について・ポルトガル語版〔2020年4月改正版〕

（１）Descontos Especiais previstos em Lei

Porcentual de

desconto
Documentos necessários, observações

□ Pedido

□ Atestado de Sinistro ou Atestado de Incêndio

※Este desconto especial é retroativo apenas até o ano fiscal

anterior.

※Este desconto especial abrange desde o mês de ocorrência até o

12º mês posterior.
　Se o período de abrangência do desconto especial estende-se

pelo ano fiscal consecutivo, não é necessário renovar o pedido.

□ Pedido

□ Documentos que comprovem a situação

　(Atestado de Óbito, Boletim de Ocorrência de Desaparecimento,

Carteira de Deficiente etc.)

※Este desconto especial é retroativo apenas até o ano fiscal

※Este desconto especial abrange desde o mês de ocorrência até o

12º mês posterior

※Caso enquadre-se em outra condição de desconto, a condição

que concede o maior porcentual de desconto será aplicada.

□ Pedido

□ Atestado de Óbito

□ Atestado Médico

□ Comprovantes de renda (contracheques, cadernetas bancárias

atualizadas etc.)
□ Outros documentos:（　　　　　　　　　　）

※Caso enquadre-se na condição de desconto 1-2, a condição que

concede o maior porcentual de desconto será aplicada.
※Reduções da renda familiar devido a alteração da composição

familiar não são consideradas.

□ Pedido

□ Comunicado de Encerramento de Atividades Empresariais

□ Documentos que comprovem a renda imediatamente anterior

ao desemprego (contracheques, cadernetas bancárias atualizadas
□ Contrato de Trabalho, Aviso Prévio, Atestado de Demissão

□ Certificado de Qualificação para o Recebimento de Seguro

Desemprego (deve constar o valor percebido)
□ Outros documentos:（　　　　　　　　）

※Reduções da renda familiar devido a alteração da composição

familiar não são consideradas.

□ Pedido

□ Avaliação da Extensão dos Danos pelo Seguro Agrícola

□ Outros documentos:（　　　　　　　　）

※Reduções da renda familiar devido a alteração da composição

familiar não são consideradas.
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Documentos necessários

1-2

Vítima de desastre natural ou incêndio

　O segurado ou o chefe da família foi vítima de

desastre como terremoto, tufão, inundação, incê

ndio (exceto se causado por negligência) ou outro

desastre de porte semelhante.

【Condições】

・Devido ao desastre, o chefe da família faleceu,

foi dado como desaparecido ou é considerado

como deficiente especial.

・Devido ao desastre, o segurado foi dado como

desaparecido ou é considerado como deficiente

especial.
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Redução da renda familiar (perdas agrí

colas)

　A renda total do arrimo de família sofreu drá

stica redução devido a perdas nas atividades agrí

colas causadas por estiagem, geada e frio intenso.

【Condições】

A renda familiar total do ano anterior é inferior a

￥7.500.000 e a expectativa de renda familiar total

deste ano fiscal é inferior a 50% da renda do ano

anterior.

Nº

Se o período de abrangência do desconto especial estende-se pelo

ano fiscal consecutivo, não é necessário renovar o pedido.

Condições

1-1

３

Redução da renda familiar (desemprego

etc.)

　A renda total do arrimo de família sofreu drá

stica redução devido a desemprego ou

aposentadoria, encerramento das atividades

empresariais ou grande prejuízo nas atividades

empresariais.

【Condições】

A renda familiar total do ano anterior é inferior a

￥5.000.000 e a expectativa de renda familiar total

deste ano fiscal é inferior a 50% da renda do ano

anterior.

Sinistro da residência

　O imóvel em que reside foi afetado por desastre

como terremoto, tufão, inundação, incêndio

(exceto se causado por negligência) ou outro

desastre de porte semelhante.

【Condições】

・No Atestado de Sinistro consta perda parcial,

perda parcial de grande extensão ou perda total.

Perda total:

１００％

Perda parcial

de grande

extensão:

９０％

Perda

parcial:

５０％

２

Redução da renda familiar (falecimento etc.)

　Em caso de falecimento do arrimo de família ou

abrupta queda de renda causada por grave deficiê

ncia ou longa internação.

【Condições】

A renda familiar total do ano anterior é inferior a

￥7.500.000 e a expectativa de renda familiar total

deste ano fiscal é inferior a 50% da renda do ano

anterior.


