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（２）Descontos providos pela Prefeitura de Toyota

Porcentual de

desconto
Documentos necessários, observações

□ Pedido

□ Atestado de Permanência Carcerária

※Emitido pela penitenciária em que o segurado está recluso.

※O desconto especial abrange o período de reclusão. Este desconto

especial é retroativo apenas até o ano fiscal anterior.

（１）Documentos necessários

   □ Pedido

（２）Carteira de deficiente etc.

　□ Apresente uma das Carteiras abaixo

　・Carteira de Portador de Deficiência Física (se tem mais de 40

anos de idade)
　・Carteira de Desenvolvimento Intelectual, Carteira de Vítima de

（３）Fontes de renda

　□ Cadernetas de banco atualizadas de todos os membros da famí

　　※Leia atentamente as observações ao final deste informativo.

（１）Documentos necessários

   □ Pedido

（２）Comprovantes de renda dos últimos 6 meses

　　※申請月前の６か月分（de 　月～a 　月）

　□ Contracheques

　□ Notificações de Depósito de Aposentadoria em Conta Bancária

　□ Cadernetas de banco atualizadas de todos os membros da famí

　　※Leia atentamente as observações ao final deste informativo.

（３）Comprovantes de gastos

　□ Recibos de aluguel

　□ Recibos de pagamento de despesas médicas e de serviços de

cuidados e assistência dos últimos 6 meses de toda a família.
　　※申請月前の６か月分（de 　月～a 　月）・Facultativo任意

（４）Outros documentos que se fizerem necessários

　□ （　　　　　　　　　　　　　　　）

（１）Documentos necessários

　□ Pedido

（２）Documentos que comprovem dívidas, venda da residência para

amortização
　□ Comprovantes de amortização de dívidas

　□ Comprovantes de venda da residência

（３）□Cadernetas de banco atualizadas de todos os membros da

　　※申請月前の６か月分（de 　月～a 　月）

　　※Leia atentamente as observações ao final deste informativo.

（４）Outros documentos necessários

　□ （　　　　　　　　　　　　　　　）

Observações (não se aplicam a casos de reclusão penitenciária)
 ○Apresentação de cadernetas bancárias e investigação junto a instituições financeiras

 ○Abrangência do conceito de família para fins de avaliação do pedido de desconto especial

※ Considera-se o vínculo familiar conforme consta no cadastro tributário e a situação real de moradia. Mesmo que o segurado

esteja registrado em diferente unidade familiar, se houver familiar que o declara como dependente, essa pessoa também será alvo

da investigação.

※ As informações obtidas pela investigação de renda junto a bancos somente serão utilizadas única e exclusivamente para fins de

análise deste pedido de desconto especial.

Situação de penúria

　A família tem renda equivalente ao provido pelo Auxí

lio Subsistência e passa por dificuldades financeiras.

　A renda média dos últimos 6 meses é inferior a

120% do valor provido pelo Auxílio Subsistência e as

seguintes condições são observadas:

　①As economias da família, no ato do pedido, são

inferiores a 12 vezes o limite estabelecido pelo Auxílio

Subsistência.

　②A família não possui outro imóvel além daquele

que reside.

Inferior ao

valor limite

→６０％

Inferior a

120% do

valor limite

→２５％

※ Todas as cadernetas bancárias de todos os membros da família devem ser apresentadas.

※ Atualize as cadernetas bancárias antes de protocolar o pedido. Ainda, caso tenha renovado a caderneta recentemente, traga

também as antigas para se checar as movimentações dos últimos 6 meses.

5-5

Amortização de dívidas

　O segurado vendeu sua própria residência para

quitar dívidas e tem dificuldades para liquidar as

Tarifas de Seguro de Cuidados e Assistência. As

seguintes condições devem ser observadas:

　①As economias da família, no ato do pedido, são

inferiores a ￥900.000 (1 pessoa). Em caso de mais

moradores, o limite é de ￥1.350.000.

　②A família não possui outro imóvel além daquele

que reside.

　５０％

5-1

Reclusão

　O segurado não pode receber serviços de cuidados e

assistência devido a reclusão em penitenciária.

Durante o

período de

reclusão

１００％

5-2

5-3

・

5-4

Documentos necessários

Nº Condições

Família de baixa renda com deficiente

　Há um deficiente integrando a família que passa por

dificuldades financeiras.

　A renda familiar total do ano anterior é inferior a

￥1.250.000 e as seguintes condições são observadas:

　①As economias da família, no ato do pedido, são

inferiores a ￥900.000 (1 pessoa). Em caso de mais

moradores, o limite é de ￥1.350.000.

　②A família não possui outro imóvel além daquele

que reside.

　２０％


