
愛社協第　２０３３号
Reiwa Ano３　Mês７ Dia１６
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Endereço:

Nome: Sr.(a)　　　　　　　　　　　　

Associação corporativa do Bem-estar Social da província de Aichi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　鈴　木　雅　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

Relativo à prorrogação para início da devolução do empréstimo em pequenas quantias para auxílio 
financeiro para as pessoas com dificuldades causadas pela pandemia do Corona vírus. (Aviso 

importante)

A devolução do empréstimo que foi feito desta vez, seria isento por até no máximo por 1 ano. 
  Mas em vias de fato os danos causados pelo vírus ou ainda o controle deste esta estendendo e 
levando em consideração as dificuldades econômicas em geral, vimos por meio desta comunicar 
que o empréstimos com devoluções a iniciarem antes do final do mês Março do Ano Reiwa 4 terão 
a data remarcada para isento até o   final do mês de Março do Ano Reiwa 4.

Pedimos desculpas pois este comunicado deveria ter sido com mais antecedência.

1. Relativo à prorrogação do prazo de isenção e isenção de devolução.
（１）em relação à prorrogação

○ O prazo de isenção extenderá até final do mês de Março do Ano Reiwa 4 e o início da 　　
   devolução iniciará no mês de Abril do Ano Reiwa 4.
○ Não será necessário nenhum trâmite por parte da pessoa que pediu o empréstimo  para esta    
   prorrogação

（２）em relação a isenção (verificar em panfleto à parte)

○ Para as famílias com diminuição na renda mensal e sem obrigatoriedade de pagamento de 
imposto municipal(Juminzei Hikazei Setai) serão isentos da devolução. O procedimento 
ainda está em estudo na Previdência Social e assim que definido o processo será 
comunicado novamente.

　Porém atualmente a isenção do empréstimo esta como segue abaixo.
○  Isento de devolução do empréstimo de pequena quantia
　A renda à ser avaliada como impossibilitada de devolver o empréstimo será da pessoa que   
    fez o pedido e o responsável da família (Setai Nushi), devendo enquadrar-se na condição 
    como isento de pagamento de imposto municipal (Juminzei Hikazei).

O momento que será avaliada a isenção da devolução será no Ano Reiwa 4(ano inicial da 
devolução), levando em consideração a isenção do pagamento do imposto municipal 
referente ao Ano Reiwa 3 ou Ano Reiwa 4. Sendo isento o valor total de devolução de 2 anos 
em prazo único.

（３）Forma de devolução

○ Para as pessoas que não se encontram no item anterior de isenção de devolução, a devolução   
   está sendo planejado para desconto automático em conta corrente, sem a necessidade da   
   pessoa locomover-se para o pagamento.

　　   Existem outras formas de pagamento.
○ Iremos posteriormente comunicar como deverá ser o processo de devolução em detalhes.



２．Processo para as pessoas que mudarem de residência ou alteração de sobrenome devido 

        casamento
○O processo abaixo é necessário para as pessoas que mudarem de endereço ou sobrenome.

＜Processo＞
① Entre em contato com o atendimento abaixo para dar entrada no [Henkou Todoke].
② Será necessário a apresentação de algum documento para confirmar a alteração de nome 

ou endereço.
　　　　・Mudança de endereço...Atestado de residência (Juminhyo) original ou copia da 

                    habilitação após alteração (frente e verso), etc
　　　　・Mudança de nome...Kosseki Touhon original ou copia da habilitação após alteração    

                    (frente e verso), etc.

３．Central de atendimento

Associação corporativa do Bem-estar Social da província de Aichi
Central de ligações do empréstimo especial, assistência para devolução.
Telefone ０５２－６８４－９７６６
（Esta central para atendimento de devolução do empréstimo especial iniciou as atividades em 

Junho do Ano Reiwa 3）

＜Envio de documentos＞
〒461-0011　Nagoya-shi Higashi-ku Shiroheki 1-45 Shiroheki Bldg 3F

Shakai Fukushi Houjin Aichi-ken Shakai Fukushi Kyougikai
Tokurei Kashituke Shoukan Jimusenta ate

名古屋市東区白壁一丁目45番地　白壁ビル３階
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会
特例貸付　償還事務センター　宛
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Relativo à prorrogação para início da devolução do empréstimo em pequenas quantias para auxílio 
financeiro para as pessoas com dificuldades causadas pela pandemia do Corona vírus. (Aviso 

importante)

A devolução do empréstimo que foi feito desta vez, seria isento por até no máximo por 1 ano. 
  Mas em vias de fato os danos causados pelo vírus ou ainda o controle deste esta estendendo e 
levando em consideração as dificuldades econômicas em geral, vimos por meio desta comunicar 
que o empréstimos com devoluções a iniciarem antes do final do mês Março do Ano Reiwa 4 terão 
a data remarcada para isento até o   final do mês de Março do Ano Reiwa 4.
　Também vimos por esta, comunicar que como segue abaixo, para quem pegou emprestado 
novamente, o prazo de isenção estenderá se até o Ano Reiwa 6 no mês de Março.

Pedimos desculpas pois este comunicado deveria ter sido com mais antecedência.

１．Relativo a prorrogação de isenção

（１）Sobre a primeira ajuda de custo geral – prorrogação de devolução

○O prazo de isenção estenderá até final do mês de Março do Ano Reiwa 4 e o início da    
devolução iniciará no mês de Abril do Ano Reiwa 4.

○Não será necessário nenhum trâmite por parte da pessoa que pediu o empréstimo  para esta 
prorrogação

（２）Sobre o segundo empréstimo de ajuda de custo geral

　　No caso de Segundo empréstimo, este é independente ao primeiro e assim o prazo de isenção 
estende-se e o início da devolução será Ano Reiwa 6 no mês de Abril.

○Não será necessário nenhum trâmite por parte da pessoa que pediu o empréstimo  para esta 
prorrogação

２.　 em relação a isenção (verificar em panfleto à parte)

○ Para as famílias com diminuição na renda mensal e sem obrigatoriedade de pagamento de 
imposto municipal(Juminzei Hikazei Setai) serão isentos da devolução. O procedimento 
ainda está em estudo na Previdência Social e assim que definido o processo será 
comunicado novamente.

　Porém atualmente a isenção do empréstimo esta como segue abaixo.

(１)　Em relação à isenção de devolução da  ajuda de custo geral

　Fica dividido em 3 categorias: primeiro pedido, extensão e segunda pedido levando em 
consideração o valor máximo por cada qual (450.000 ienes em caso de 1 pessoa, 600.000 
para 2 pessoas ou mais em família)

A renda à ser avaliada como impossibilitada de devolver o empréstimo será da pessoa que                
fez o pedido e o responsável da família (Setai Nushi) devendo enquadrar-se na condição  
como isento de pagamento de imposto municipal (Juminzei Hikazei).



○ Primeiro pedido: O momento que será avaliada a isenção da devolução será no Ano 
Reiwa 4(ano inicial da devolução), levando em consideração a isenção do pagamento do 
imposto municipal referente ao Ano Reiwa 3 ou Ano Reiwa 4. Sendo isento o valor total 
de devolução de 2 anos em prazo único.

　
○ Extensão: O momento que será avaliada a isenção da devolução será no Ano Reiwa 
5(segundo ano da devolução), levando em consideração a isenção do pagamento do imposto 
municipal referente ao Ano Reiwa 5. Sendo isento até o valor limite em prazo único.
　
○ Segundo pedido: O momento que será avaliada a isenção da devolução será no Ano Reiwa 
6(terceiro ano da devolução), levando em consideração a isenção do pagamento do imposto 
municipal referente ao Ano Reiwa 6. Sendo isento até o valor limite em prazo único.

（３）Forma de devolução

         ○ Para as pessoas que não se encontram no item anterior de isenção de devolução, a devolução  
            está sendo planejado para desconto automático em conta corrente, sem a necessidade da 
            pessoa locomover-se para o pagamento.
　　    Existem outras formas de pagamento.

 ○ Iremos posteriormente comunicar como deverá ser o processo de devolução em detalhes.

２．Processo para as pessoas que mudarem de residência ou alteração de sobrenome devido 

        casamento
○ O processo abaixo é necessário para as pessoas que mudarem de endereço ou sobrenome.

＜Processo＞
① Entre em contato com o atendimento abaixo para dar entrada no [Henkou Todoke].
② Será necessário a apresentação de algum documento para confirmar a alteração de nome 

ou endereço.
　　　　・Mudança de endereço...Atestado de residência (Juminhyo) original ou copia da 

                    habilitação após alteração (frente e verso), etc
　　　　・Mudança de nome...Kosseki Touhon original ou copia da habilitação após alteração 

                    (frente e verso), etc.

３．Central de atendimento

Associação corporativa do Bem-estar Social da província de Aichi
Central de ligações do empréstimo especial, assistência para devolução.
Telefone ０５２－６８４－９７６６（Esta central para atendimento de devolução do empréstimo 

especial iniciou as atividades em Junho do Ano Reiwa 3）
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