
＊ O requerimento de solicitação será enviado àqueles que se enquadram no grupo de 
pessoas-alvo para o recebimento do subsídio, a partir de agosto.
Para aqueles que se enquadram no grupo de pessoas-alvo e não tenham recebido o 
requerimento dentro do prazo, entrem em contato através do "telefone exclusivo".

＊ O requerimento de solicitação será enviado àqueles que se enquadram no grupo de 
pessoas-alvo para o recebimento do subsídio, a partir de agosto.
Para aqueles que se enquadram no grupo de pessoas-alvo e não tenham recebido o 
requerimento dentro do prazo, entrem em contato através do "telefone exclusivo".

＊ O requerimento de solicitação será enviado àqueles que se enquadram no grupo de 
pessoas-alvo para o recebimento do subsídio, a partir de agosto.
Para aqueles que se enquadram no grupo de pessoas-alvo e não tenham recebido o 
requerimento dentro do prazo, entrem em contato através do "telefone exclusivo".

Atenção aos atos de “Fraude de transferência bancária” e “Explora-
ção sobre informações pessoais” relacionados à “Concessão do subsídio 
extraordináriode previdência social” (maneira cômoda de recebimento) e à “Con-
cessão do subsídio extraordinário especial para famílias que cuidam de crianças”.
Ao receber chamadas ou cartas suspeitas que contenham marcas disfarçadas das administrações 
municipais, dos bairros, das vilas ou do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência Social, comuni-
que à administração ou à delegacia de polícia da cidade onde reside (ou ligue no número “#9110”, 
exclusivo da consultoria da polícia).

＊Aqueles que receberam o subsídio infantil no mês de junho de 2015, mesmo tendo recebido o subsídio extraordinário de previdên-
cia social, podem receber o subsídio extraordinário para famílias que cuidam de criança. Para maiores detalhes, informe-se através 
do número 0570-000-508 (para usuários de telefones IP ou internacionais, o número é 045-641-8411).
Prazo para a apresentação do requerimento de solicitação do subsídio extraordinário para famílias que cuidam de crianças: 1 de 
dezembro de 2015 (data do carimbo do correio).

Subsídio extraordinário de previdência social da cidade de Yokohama Buscar

Todos os dias, das 9 horas ～ 18 horas 
(Incluindo sábados, domingos, feriados e finais de ano)

＊Antes de fazer a chamada, revise o número para evitar erros.
Fax.: 045‒664‒2271

É possível a concessão do subsídio extraordinário de previdência social a pessoas 
isentas do pagamento do imposto municipal.
É possível a concessão do subsídio extraordinário de previdência social a pessoas 
isentas do pagamento do imposto municipal.
É possível a concessão do subsídio extraordinário de previdência social a pessoas 
isentas do pagamento do imposto municipal.
・Mesmo assim, quem receber a notificação, poderá não receber o subsídio caso não satisfaça os   
requisitos para o tal.

①Pessoas registradas no livro de residente da cidade de Yokohama no dia 
1 de janeiro de 2015 (data de referência).
②Pessoas isentas de pagamento do imposto municipal no ano 
fiscal de 2015 (excluem-se pessoas sustentadas por contri-
buintes do imposto municipal).
③Pessoas que, no dia 1 de janeiro de 2015 (data de referência), 
não receberam proteção de sustento de vida e subsídio de apoio 
aos japoneses deixados na China durante a guerra. (As pessoas 
que deixaram de receber os subsídios antes mencionados, por 
motivo de revogação ou interdição, entre o período de 2 de ja-
neiro a 1 de outubro de 2016, também são pessoas-alvo.)

＊Aqueles que falecerem entre a data de referência e durante a decisão de concessão do 
subsídio serão excluídos do grupo de pessoas-alvo. 

￥6.000 por pessoa 

Até o dia 5 de fevereiro de 2016 (sexta-feira) 
[data do carimbo do correio]　 
＊Não será possível ser feita a solicitação do subsídio após o prazo limite.

Valor do 
pagamento

Prazo limite

Pessoas-alvo

Pessoas que 
satisfazem todos 
os requisitos dos 
itens ①～③.

＊O pagamento será realizado de outubro de 2016 em adiante. 
＊O pagamento do subsídio será feito no prazo de 1 a 2 meses 
após o término do prazo de entrega do requerimento de 
solicitação.

●Telefone exclusivo para assuntos relacionados à concessão do subsídio extraordinário de 
previdência social da cidade de Yokohama (Até o dia 31 de março de 2016 [quinta-feira])

0120-391-370 (Chamada gratuita)

Notificação sobre concessão do subsídio
extraordinário de previdência social



Prazo para a apresentação do requerimento de solicitação
No mais tardar, até o dia 5 de fevereiro de 2016(sexta-feira)
[validade da data do carimbo do correio]！

Verificação dos documentos

Preparação dos documentos originais

Cópia dos documentos

Processo de apresentação do requerimento de solicitação

É possível que haja diferença entre o dia da entrega na agência do 
correio e a data do carimbo postal. Pedimos o favor de enviar o 
requerimento com tempo suficiente porque, caso o envio seja muito 
próximo do prazo máximo e a data do carimbo da agência do correio 
ultrapasse a data limite, o solicitante poderá não receber o subsídio.

Preenchimento do requerimento de solicitação1

2

3

4

5

Sobre a forma de recebimento do subsídio

Sobre a transferência para a conta bancária

●Depois da apresentação do requerimento de solicitação e da conclusão do exame, será enviada uma “notificação do resultado do 
exame”, que possibilita ao solicitante saber se a concessão do subsídio foi aprovada ou não.

●A concessão do subsídio aprovado será depositado na conta bancária indicada pelo solicitante no ato do requerimento. Não obstante, 
a concessão do subsídio será realizada somente uma vez, de outubro em adiante.

＊Por favor, envie o requerimento de solicitação o quanto antes, pois o prazo para o envio da notificação é de 1 a 2 meses após o recebimento do requerimento de solicitação.
＊Em caso de erro ou preenchimento incorreto, a concessão do subsídio poderá demorar mais que o normal. Portanto, antes de realizar o envio, pedimos o favor de revisar todos 
os campos preenchidos, além de verificar se todos os documentos necessários estão devidamente anexados.

●É necessário verificar se o conteúdo escrito no requerimento de 
solicitação coincide com o das cópias da caderneta da conta 
bancária e de outros.

●Tome cuidado para não indicar a conta bancária não utilizada 
por longo período pois poderá não ser possível realizar a 
transferência.

●Por favor, anexe a cópia da primeira página da caderneta da 
conta bancária como material que possibilite identificar o número 
da conta bancária e o “Katakana” do titular da conta.

 　＊O maior número de casos de impossibilidade de transferência  bancária está 
relacionado ao erro da escrita em "Kana".

Para aqueles que desejam receber o subsídio através de contas do 
Banco Yucho, é necessário escrever o nome da agência, o tipo e 
número da conta bancária e o nome do titular em Katakana. O titular 
e o número da conta bancária podem confirmar no balcão do Banco 
Yucho (está impresso na caderneta da conta bancária).
Para maiores detalhes, informe-se no balcão do Banco Yucho.

Forma do procedimento de solicitação do subsídio extraordinário 
da previdência social da cidade de Yokohama

＊Necessita fazer a apresentação do requerimento de solicitação para que seja possível receber o subsídio.

Pessoas que solicitaram no ano fiscal anterior a apresentação do 
requerimento de solicitação para o recebimento do subsídio 
extraordinário de previdência social da cidade de Yokohama. 
(Parte da pessoa é excluída caso a solicitação tenha sido apresen-
tada por um procurador). 

Por favor, escreva os itens necessários no requerimento de solicitação. No verso da “Informação sobre o subsídio extraordinário de previdên-
cia social” há o modelo de preenchimento. As letras na cor azul do modelo no verso representam os pontos que necessitam ser preenchidos.

Os documentos que necessitam ser anexados são diferentes de acordo com a 
situação da pessoa. É necessário verificar a “Lista dos documentos que necessi-
tam ser anexados”, constante no verso deste requerimento de solicitação.

O procedi-
mento do 
trâmite foi 
mais simples 
que no ano 
passado.

Por favor, tire cópia dos documentos originais. Aqueles que não tem possibilidade de 
tirar cópias em casa, utilize as lojas de conveniência.

Envio do requerimento de solicitação2
Por favor, coloque no envelope adjunto 
para devolução.
Não é necessário anexar os documentos.

＊Quando o requerimento da solicitação for apresentado por um procurador é necessário apresentar documentos que 
comprovem os beneficiários (de todos), do próprio procurador e da caderneta da conta bancária que se destina o subsídio. 

Por favor, coloque no envelope adjunto para devolução.

Envio por correio postal das cópias do requerimento de solicitação e dos 
documentos que foram anexados.

■Documentos que comprovem os dados do solicitante, tais como, Cader-
neta do Seguro Saúde (ambos lados e onde constam todos beneficiários).

■Caderneta do banco do beneficiário do 
subsídio ou cartão da conta bancária

Outras pessoas
(Pessoas que no ano fiscal anterior não apresentaram o requerimento de solicita-
ção para o recebimento do subsídio extraordinário de previdência social da cidade 
de Yokohama e pessoas que fizeram a apresentação através de um procurador).

Para aqueles que desejam receber o pagamento através 
do Banco Yucho (Banco Postal).

Pontos de atenção com relação à transferência para a 
conta bancária
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