Como preencher o Termo de Confirmação.
Para receber o Bônus Extraordinário para Famílias Isentas de Imposto Residencial de 100.000 ienes por família, leia atentamente as
informações aqui constantes, preencha o Termo de Confirmação e envie-o de volta através do envelope-resposta.
Os detalhes referentes a cada item do Termo de Confirmação constam a seguir.

Termo de Confirmação (frente)

Termo de Confirmação (verso)
Caso o Requerimento (Termo de
Confirmação) seja feito por
terceiros (Procurador)

1) Itens a confirmar e autorizar

2) Informações do Beneficiário
(Chefe da Família)

Campo para anexar cópias
dos
documentos
de
identidade do Chefe da
Família (Beneficiário) e do
Procurador

3) Forma de recebimento

Dados bancários

Campo para anexar cópias
da caderneta bancária ou
cartão eletrônico.

Termo de Confirmação (frente)

Se desejar recusar o Bônus Extraordinário, marque com um
círculo ○ ao lado do campo "Não quero receber o Bônus
Extraordinário".

●Para receber o Bônus Extraordinário, leia atentamente os itens (1) a (4). Caso sua família enquadre-se em todos os itens, marque com um ✔ no
campo de Confirmação.
(1) Não há nenhum membro da família registrado como dependente de outras pessoas residentes em outro endereço ou registradas
em outra unidade familiar.
(2) Não há membros da família que tiveram renda e não apresentaram Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de
Rendimentos.
(3) O Beneficiário concorda em abdicar do Bônus Extraordinário se, após o deferimento da concessão do Bônus o depósito bancário não puder ser
concluído e o Beneficiário não fornecer dados bancários corretos a despeito dos pedidos feitos por esta Administração Municipal.
(4) O Beneficiário está ciente de que deverá restituir eventuais valores, mesmo já concedidos, caso se constatem irregularidades ou fraudes.

●No campo "Data de confirmação", escreva a data de preenchimento do formulário.
●No campo "Nº de telefone", escreva um número que possa ser contatado em horário comercial.
●No campo "Assinatura", por favor, escreva o nome completo do Beneficiário.
●Verifique se as informações previamente imprimidas (nome, data de nascimento e endereço do Chefe da Família) estão corretas.
Corrija as informações se necessário.

Bancos (exceto correio - Japan Post Bank)

Nome do correntista
Nome do banco

Tipo de conta: 1) Regular 2) Comercial
Nome da agência
Nº da conta

Japan Post Bank

Código da conta

Número da conta

●Verifique os dados bancários constantes no Termo de Concordância. Se desejar que o depósito seja feito nessa conta, marque com um ✔
no campo A.
Neste caso, não é necessário enviar cópias de documentos de identidade e da conta bancária.
●Se desejar que o Bônus Extraordinário será depositado em outra conta, marque com um ✔ no campo B.
●Neste caso, é necessário observar os pontos abaixo:
1) Dados da conta
2) Anexe cópia de frente e verso de UM dos seguintes documentos:
- Carteira de Residente,
- My Number Card (com foto)
- Carteira de Motorista
- Passaporte
3) Cole as cópias da caderneta ou cartão bancário no campo "Dados bancários".
・A conta deve estar em nome do Beneficiário. Em caso de pedido feito por Procurador, a conta deve ser em nome do Procurador.
●Pessoas que não possuem conta bancária: Por favor, contate a Sala de Promoção do Bônus Extraordinário para Famílias Isentas de Imposto
Residencial

Termo de Confirmação (verso)

Checado/Requerimento

Recebimento

Relação com o Chefe da Família

●É necessário nomear Procurador para que o Bônus Extraordinário seja concedido a outra pessoa que não o Chefe da Família.
・Preencha nome, data de nascimento, endereço e telefone do Procurador.
・O Chefe da Família deve escrever o nome completo no campo "Assinatura". Se o Pedido for feito por meio de Procurador, o
Procurador deve escrever o nome do Chefe da Família e apor o carimbo pessoal do Chefe da Família.
・Se o Procurador deseja que o Bônus Extraordinário seja depositado na conta do Chefe da Família, circule "Checado/Requerimento".
・Se o Procurador deseja que o Bônus Extraordinário seja depositado na sua própria conta, circule "Checado/Requerimento" e
"Recebimento".
・No campo "Relação com o Chefe da Família", circule (1) Integrante da mesma família, (2) Responsável legal, ou (3) Outro. Se
circular o item (3), por favor, especifique a relação.
●No campo "Documentos de identidade", anexe cópias de documento de identidade do Chefe da Família e/ou do Procurador.
●Se o Procurador não é integrante da mesma unidade familiar, anexe documentos que comprovem a relação com o Chefe da Família.
●Para receber o Bônus Extraordinário na conta do Procurador, anexe cópia da caderneta ou cartão bancário.

Documentos de identidade: Anexe cópias de UM dos
seguintes documentos: Carteira de Residente, Carteira de
Motorista, My Number Card (com foto).
No caso do My Number Card, anexe apenas a cópia do lado
que contém a foto. O verso não é necessário.

Anexe

cópia

da

caderneta

ou

cartão

bancário.
Veja na ilustração ao lado as páginas e locais
que devem ser fotocopiados.

Caderneta de banco
(exceto correio Japan Post Bank)

Caderneta
correio Post Bank

do
Japan

Cartão bancário
eletrônico

