27/MAI/2021
Dokuritsu Gyousei Houjin Toshi Saisei Kiko Chubu Shisha

Referente aos moradores que queiram se inscrever na Habitação de Chiryu
Danchi
（4ª do ano fiscal de 2021）

Referente à inscrição dos candidatos para as moradias de locação
em relação às medidas de infecção do novo coronavírus.
Esta Organização(Kiko) como medida de segurança, afim de evitar a
propagação da infecção através do contato no local de atendimento, a
inscrição do período de 27/MAI a 01/JUN de 2021 será aceita através do
telefone.
Favor nos informar pelo telefone:
1. O número do prédio e apartamento que deseja fazer a inscrição, escolher
da Lista das habitações com inscrições abertas.
2. Nome do titular do contrato, data de nascimento e número de contato
(telefone ou celular)
3. Dados de todos os coabitantes , nome, data de nascimento e relação de
parentesco com o titular.
Caso compareça na central de reservas atenderemos normalmente, porém,
solicitamos ao máximo a sua colaboração e compreensão.
Sem mais

≪Informação e inscrição≫
Dokuritsu Gyousei Houjin Toshi Saisei Kiko Chubu Shisha

ＵＲ Central de Reservas de Nagoya
〒460-8484 Nagoya-shi Naka-ku Nishiki 3-5-27 （Nishiki Chuo Bldg 1Fl.）

ＴＥＬ ０５２－９６８－３１００
Horário de atendimento: 9h30 ~ 18h

27/MAI/2021
Dokuritsu Gyousei Houjin

Toshi Saisei Kiko Chubu Shisha

Referente aos moradores que queiram se inscrever na Habitação de Chiryu Danchi
（4ª do ano fiscal de 2021）

Na UR Toshi Kiko, será aberta a inscrição (4ª. do ano fiscal de 2021) da Habitação de Locação da UR de Chiryu Danchi
para os moradores interessados.
Deve-se notar que, desta vez, para obter informações detalhadas sobre a inscrição, será conforme abaixo:

Descrição
１ Sumário da inscrição
■ Nº de apartamentos para inscrição: １３ apartamentos
※ As especificações serão conforme folha anexa.
・Local: Aichi-ken Chiryu-shi Showa 9-2
・Acesso: Aproximadamente 10 min. andando da estação de [ Ushida ] da linha trem da Meitetsu Nagoya Honsen.
・Número total de apartamentos e outros: 1,950 apartamentos (Tipo da habitação 2DK～3DK、37 ㎡～47 ㎡）
・Data de construção: Outubro de 1966 ~ Abril de 1967
※ Favor verificar os detalhes no panfleto do Danchi.
２ Período de aplicação: 27/MAI/2021(quinta-feira) até 01/JUN/2021(terça-feira)
■ Local da aplicação: UR Central de Reservas de Nagoya (Comparecer pessoalmente na UR Central de Reservas de
Nagoya e fazer a aplicação após preencher o formulário de inscrição que estará disponível no balcão de
informações).
※ As aplicações não serão aceitas em nenhuma UR Chintai Shops ou no Escritório de Serviços Administrativos de
Chiryu Danchi.
※ As aplicações não serão aceitas por correspondência e nem pela internet.
３ Visita à Habitação
Exceto domingo, durante o período acima descrito, poderá visitar as habitações abertas para inscrição, caso solicite
ao Escritório de Serviços Administrativos de Chiryu Danchi.
※ Horário de atendimento para visita : das 10h~12h / 13h~14h30
４ Sorteio Público
02/JUN/2021 (quarta-feira) às 13h
■ Local do sorteio: UR Toshi Kiko Chubu Shisha 3º. andar Salão de reuniões（Nishiki Chuo Bldg. 3Fl.）
※ Para o sorteado será enviado [ Orientação sobre os documentos de confirmação de qualificação de inquilino ]
As pessoas que não foram sorteadas não serão notificadas, pedimos a compreensão.
※ Para as habitações que não foram sortedas por falta de aplicação, a partir do dia 03/JUN/2021(quinta-feira)
serão disponibilizadas para inscrições normais por ordem de chegada.
５ Confirmação de qualificação（Período para entregar os documentos necessários）

09/JUN/2021 (quarta-feira)
■Local de entrega: UR Central de Reservas de Nagoya
※ Atenção, caso não entregar os documentos necessários dentro do prazo, iremos considerar que não quer mais
a habitação.
６ Contrato

Será solicitado para firmar o contrato até 22/JUN/2021(terça-feira)

７ Para informação:

UR Central de Reservas de Nagoya
・Tel: 052-968-3100 ・Horário de atendimento: 9h30 ~ 18h
Sem mais

（Folha anexa）

Quadro das Habitações com inscrições abertas
Número do apartamento

Tipo

Área residencial

Valor do aluguel

condomínio

Prédio N 3 Apto N 405

2DK

37.82 ㎡

38,400ienes

2,000ienes

Prédio No 23 Apto No 508

2DK

37.82 ㎡

37,300ienes

2,000ienes

Prédio No 56 Apto No 506

2DK

37.82 ㎡

38,900ienes

2,000ienes

Prédio No 2 Apto No 506

3K-ｱ

42.93 ㎡

39,300ienes

2,000ienes

Prédio No 25 Apto No 306

3K-ｱ

42.93 ㎡

40,800ienes

2,000ienes

Prédio No 71 Apto No 203

3K-ｱ

42.93 ㎡

40,500ienes

2,000ienes

Prédio No 71 Apto No 501

3K-ｱ

42.93 ㎡

39,300ienes

2,000ienes

Prédio No 42 Apto No 302

3K-ｲ

44.90 ㎡

45,500ienes

2,000ienes

Prédio No 24 Apto No 405

3DK

47.99 ㎡

44,800ienes

2,000ienes

Prédio No 44 Apto No 202

3DK

47.99 ㎡

44,800ienes

2,000ienes

※1

Prédio No 69 Apto No 502

3DK

47.99 ㎡

43,700ienes

2,000ienes

※1

Prédio No 70 Apto No 401

3DK

47.99 ㎡

44,800ienes

2,000ienes

※2

Prédio No 53 Apto No 102

3K-2W

44.90 ㎡

45,000ienes

2,000ienes

o

o

※1 Edifício programado para instalação de elevador intermediário entre os andares. Após a operação do elevador, haverá aumento do
aluguel, com isso pedimos que faça a inscrição ciente disso.
（Haverá aumento de aluguel para os apartamentos no 3º e 4º andar de 200 ienes, e no 5º andar aumento de 2,000 ienes
aproximadamente. No 1º e 2º andar não haverá alteração.
Período previsto para a operação / Após o Ano Reiwa 3 (ano 2021)）.
※2 Habitação de Apoio para Vida Saudável：Pessoa que poderá se inscrever, o titular deverá ser solteiro de 60 anos completos ou
mais, ou o titular com 60 anos completos ou mais que irá morar com cônjuge (a idade não será considerada). Referente a outras
exigencias e detalhes, verificar no ato da inscrição.
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