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------- A Renascença da Cidade -------

UR TOSHI KIKO

Corporação Administrativa Autônoma
Organização de Replanejamento Urbano – Filial Chubu
UR Central de Reservas de Nagoya  Tel: 052-968-3100
〒460-8484  Nagoya-shi Naka-ku Nishiki 3-5-27 Nishiki-Chuo Bldg 1F

          SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO    290701

Inscrição
Provisória

Inscrição Definitiva
Após verificar a qualificação
para se inscrever, definir a

data da assinatura do
contrato e data da entrada na

habitação.

Assinatura
do contrato

Entrada na
habitação

(a partir da data
possível de

entrada)

Enviaremos
documentos
referente ao

contrato

※apresentar documentos
necessários

※pagar garantia e a luguel
    do mês da assinatura
※preencher documentos

    do contrato

※entregaremos
 1 via do contrato

e outros
documentos

※entregaremos
as chaves

Dentro do prazo de 10 dias Prazo de 2~3 semanas(no caso de habitação reparado e pronto)

1. Verificar Habitações
Desocupadas
空家住宅の確認

2. Fazer Inscrição
Provisória お申込み (仮予約

Checar as habitações disponíveis através da internet ou nos balcões de atendimento (ver pg.14), a seguir 
fazer a inscrição provisória (reserva) da habitação de sua escolha.
A inscrição provisória (reserva) poderá ser feita também através da internet (somente em japonês).

https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokai/
※somente para os Conjuntos Habitacionais (Danchis) em Nagoya e nas Províncias de Aichi, Gifu e Mie.

Visita à 
Habitação
住宅の内覧

Como a habitação onde pretende morar ficou desocupada por algum tempo; e cada habitação tem características próprias, 
orientamos a todos da necessidade de fazer uma visita para verificar concretamente a habitação escolhida.
※Caso a habitação escolhida já esteja pronta, poderá agendar uma visita antes da inscrição entrando em contato no 
balcão de atendimento para reservas.

3. Inscrição
Definitiva

(documentos 
necessários)

本申込

（必要書類）

① Ficha de Inscrição de uso exclusivo da UR Toshi Kiko (UR 賃貸住宅申込書 )
Deverá ser preenchida pelo titular ,conforme o modelo (ver pg.13. Não poderá ser preenchido por terceiros.

② Comprovante de Trabalho e Renda*** (A renda média mensal mínima: 4 vezes o valor do aluguel, ver pg.2 e 3)
1. Para quem trabalha a mais de 1 ano na mesma empresa e irá continuar trabalhando, apresentar GensenChoshu 

Hyo (源泉徴収票 ) do ano anterior (mais recente).

2. Para quem trabalha a menos de 1 ano ou com previsão de trabalho, solicitar ao empregador preencher o verso 
da ficha de inscrição no 収入証明書 conforme o modelo (Ver guia em português na pg.11 / em japonês na pg.12).
☆Em caso de menos de 1 ano, apresentar um dos documentos a seguir: Cartão de identificação do funcionário
(社員証 ), Carteira de seguro saúde (com carimbo da empresa) (健康保険証 ) ou Holerite mais recente impresso na
máquina (直近給与明細書 ) (caso seja manuscrito deverá constar o carimbo da empresa) .
☆Em caso de ter começado a trabalhar recentemente ou ter previsão de emprego, apresentar um dos 
documentos a seguir: Contrato de Trabalho (雇用契約書 ) ou Aviso de Admissão (採用通知書) da Empresa onde 
irá começar a trabalhar (não será aceito o Atestado de Trabalho (在職証明書 ).

Importante: A partir do dia 1º. de abril de 2017, o titular deverá apresentar Kazei Shomeisho /Jumin Zeigaku 
Shoumeisho (課税証明書 /住民税額証明書 - Certificado do Imposto Residencial do ano anterior, emitido pela 
prefeitura ou subprefeitura. A renda descrita no Kazei Shoumeisho será levado em consideração também (ver pg.4).

＊Na impossibilidade de apresentar documento acima devido a motivos como: ser recém-chegado no Japão, desempregado, 
licença maternidade, recém-formado e outros, será necessário apresentar documento que comprove esta situação.

Obs: Caso não possa comprovar Trabalho e Renda, poderá apresentar Certificado do Saldo de Poupança (ver pg.4 e 5)
ou utilizar o Sistema de Pagamento Adiantado do Aluguel e outros (家賃等の一時払い制度 ). (ver pg. 6)

③ JUMINHYO (住民票) de todos que pretendem morar: solicitar na prefeitura onde está registrado e deverá 
constar dados pessoais dos familiares, endereço, tipo e validade do visto (visto vencido ou em application, tanto do 
titular como do coabitante, não poderá se inscrever) e grau de parentesco (caso não conste este dado, apresentar um 
dos documentos a seguir: certidão de nascimento, casamento ou similares para comprovar o parentesco). ( ver pg.5)

※ Entregando os documentos no Balcão de Reservas, definir a data de assinatura do contrato e a data de entrega das chaves da
habitação. A princípio as datas definidas não poderão ser alteradas.

※Favor LER SEM FALTA todas as páginas a seguir para inscrição, principalmente a pg.4 e 5 ref. a documentos.

4. Assinatura 
do

Contrato
ご契約

A assinatura do contrato com orientação em português é realizada na Central de Reservas de Nagoya (ver mapa na pg.14)
somente às Terças-feiras. É obrigatório assistir o vídeo e ouvir a explanação em português sobre os procedimentos para a 
assinatura, mudança e também, sobre as regras de covivência nos conjuntos Habitacionais da UR.
※Caso o titular não possa comparecer, um dos Coabitantes (maior de 20 anos) poderá vir assinar no lugar, porém deverá

apresentar o Certificado de Registro do INKAN do Titular (印鑑登録証明書) e apresentar este INKAN REGISTRADO.
※Ver detalhes na pg.8 referente aos documentos necessários para assinatura do contrato.

5. Entrada na
Habitação ご入居

Caso a habitação escolhida já tenha passado por reparos e esteja pronta, o novo inquilino poderá entrar no
apartamento no período de 2 a 3 semanas a partir da data da inscrição definitiva.

Habitações especiais para inscrição 特別住宅のご案内 São habitações desocupadas por motivo de falecimento ocorridos dentro do apartamento, 
das quais foram fechadas por um certo período e após serem consideradas sem impedimento para morar, foram reabertas novamente para inscrição.
※  O valor do aluguel será metade do valor normal durante 1 ou 2 anos a partir da data de entrada estipulada no contrato de locação.
※  Referente aos imóveis em questão, favor verificar no balcão de atendimento para reservas.

Verificar 
Habitações 
Desocupadas

※ A visita à habitação deverá ser feita antes de assinar o contrato.
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‘

Todas as pessoas que preencherem os requisitos de 1~ 5 poderão se inscrever.
1. Cidadão Japonês ou Estrangeiro ※１ que preencher os requisitos estabelecidos pela Toshi Kiko, e que pretende 

residir de forma contínua ※2  na moradia ※3 que está à procura. 
※1  Verificar o item 1. Requisitos para o Estrangeiro se inscrever – pg. 4
※2  O interessado poderá se inscrever no imóvel para a utilização como moradia principal (não para outros fins), exceto em

casos de locação de mais de um imóvel ou no sistema de multi-habitation (utilização como segunda moradia). Em caso 
de locação de mais de um imóvel, será necessário que no mínimo um residente tenha mais de 18 anos. Ainda, a princípio 
não serão aceitas as inscrições para locar o imóvel onde um dos pais irá coabitar, ou casais morarem separadamente, ou 
onde a família pretende morar separadamente em condições estranhas.

※3  Caso o interessado esteja ausente por morar longe por motivo de trabalho e não possa coabitar mas queira locar um
imóvel para a família morar, poderá também fazer a inscrição. 
Verificar o item 2. Requisito para Família cujo Reponsável morar longe por motivo de Trabalho –pg.5

2. Para as pessoas que já coabitam no mesmo domicílio, ou familiares que pretendem coabitar ※4 (exceto os 
imóveis destinados para solteiro/a ※5 ou os imóveis com sistema house sharing (moradia compartilhada) ※6 ), 
e que possam mudar no prazo de 30 dias para o novo imóvel a partir da data pré-estabelecida pela Toshi Kiko

※4 Familiares são: cônjuge (ou noivo/a que pretende oficializar a união dentro de 6 meses, ou a pessoa com quem já tenha 
de fato a situação de cônjuge); parentes consanguíneos e diretos até o sexto grau e parentes indiretos do cônjuge até
terceiro grau.                   Ver quadro abaixo referente a Árvore Genealógica

※5   Os apartamentos tipo 1K são destinados para
solteiros e os familiares não poderão coabitar.

※ 6   Nos apartamentos com sistema house sharing
(moradia compartilhada) poderão morar somente 
pessoas solteiras que não tenham parentesco entre si. 
A princípio poderão morar somente 2 pessoas por 
apartamento (porém o requisito para o número de 
moradores, será de acordo com o número de quartos).
Após a entrada no apartamento, não poderá haver 
aumento nem alteração de coabitantes. Todos os 
coabitantes serão titulares do contrato. Cada um dos 
titulares do contrato deverá ter renda mensal padrão
superior a 2 vezes o valor do aluguel do apartamento 
ou poupança de 50 vezes o valor do aluguel. Não será 
possível utilizar o Sistema de Pagamento Adiantado de
Aluguel e outros, ou o sistema de multi habitation
(utilização como segunda moradia).

3. Pessoas que possam respeitar a vida comunitária e saibam viver em harmonia com todos os moradores do Danchi.

4. Baseado na Lei de proteção contra atos injustos praticados pelos membros do BORYOKUDAN - banditismo 
organizado (Lei No. 77 do ano 1991) prescrito na cláusula 2 parágrafo 6; o interessado, o familiar ou o coabitante 
não poderá ter vínculos ou ser membro do BORYOKUDAN. Deverá ainda, ser uma pessoa da qual possa afirmar 
que futuramente não terá vínculos com BORYOKUDAN nem com os seus membros, e declarar que não possui
nenhum antecedente criminal em relação à sociedade.

5. O valor da RENDA MÉDIA MENSAL※７do interessado deverá ser acima do Valor da Renda Mensal Padrão, ou deverá 
possuir uma POUPANÇA ※8 acima do valor da poupança padrão. Poderá ainda, utilizar o 3. Sistema de
Pagamento Adiantado do Aluguel e outros -pg.6 ), neste caso o requisito RENDA ou POUPANÇA não será exigido.

As condições diferem no caso de inscrição para as habitações especiais de locação destinadas aos idosos, 
habitações Kosodate Wari ou habitações de relocação. Para maiores informações, favor contatar os balcões de 
atendimento para reservas.

※7 RENDA MÉDIA MENSAL é a renda salarial, aposentadoria ou pensão, renda como autônomo ou de fundo imobiliário, ou
outros. Ou seja, a princípio será o valor total da renda do ano anterior dividido por 12. Restringe-se à renda tributada ou 
renda não tributada como pensão ou pensão de sobrevivência que possam ser comprovados.

REQUISITOS PARA SE INSCREVER – 5 REQUISITOS (お申込みの資格)



                     ( 3 )                        rev 290701

※8 POUPANÇA é o saldo do valor total líquido do dinheiro num órgão financeiro (conta do banco ou correio). 
(É necessário apresentar certificado do saldo emitido pelo órgão financeiro no período de 7 dias após a data de emissão).

*Atenção: Títulos públicos, financeiros e privados; Ações; Investimentos; Títulos e Poupanças Estrangeiras não serão aceitos.

Valor do Aluguel 家賃額
Valor da Renda Mensal Padrão 基準月収額 Valor da Poupança 

Padrão 基準貯蓄額Caso haja família coabitante Caso seja sozinho
Até ¥62.500 Renda mensal acima de

4 vezes o valor do aluguel

Renda mensal acima de 
4 vezes o valor do aluguel

Saldo acima de 
100 vezes

o valor do aluguel.

Acima de ¥62.500 até ¥82.500 Renda mensal acima de ¥250.000
(renda anual acima de ¥3.000.000)Acima de ¥82.500 Renda mensal acima de ¥330.000

(renda anual acima de ¥3.960.000)
Acima de ¥200.000 Renda mensal acima de ¥400.000 (renda anual acima de ¥4.800.000)

※No momento da qualificação para habitação do Sistema de Incentivo para Morar Perto, será aplicado o valor da renda mensal padrão 
baseado no (aluguel após a redução) aluguel original.

※ Caso o interessado seja IDOSO, DEFICIENTE ou FAMÍLIA de MÃE ou PAI e FILHOS, mesmo que a renda mensal média seja 
inferior à metade do valor da Renda Mensal Padrão, se cumprir todos os outros requisitos exigidos, o interessado poderá se 
inscrever. Ver detalhes no item 4. Caso Especial de Renda de Idosos, Deficientes ou Família de Mãe ou Pai e Filhos, Estudante com
idade acima de 18 anos–pg.5

※ Nas habitações de locação da UR Toshi Kiko é expressamente proibida a criação de animais domésticos, com exceção das habitações 
especiais destinadas à coabitação com animais domésticos, e também pequenos pássaros e peixes ornamentais. Porém, baseado na 
lei da ajuda de cães para auxiliar os deficientes físicos (Lei No. 49 do ano 14 da era Heisei) que regulamenta cães guias para os 
deficientes visuais, auditivos e físicos, nesses casos é permitida a utilização dos cães dentro das Habitações de Locação da UR.

Se houver falsa declaração descrita no formulário de inscrição ou tenha violado as cláusulas do contrato no passado como ter criado
animais domésticos ※, causar transtornos à vizinhança, e principalmente deixar aluguéis pendentes e outros da habitação UR de 
locação ou construída à venda, o contrato será recusado mesmo após ter feito a inscrição definitiva, portanto esteja ciente de antemão.

Obs: IMPORTANTE (ご注意下さい)

Caso a renda mensal do interessado seja acima da metade do valor da renda mensal padrão, ou possua 
uma poupança acima de 50 vezes o valor da poupança padrão (50 vezes o valor do aluguel do imóvel), poderão ser 
somados conforme a seguir.
● No caso do interessado somar a poupança.

O valor da renda mensal do interessado deverá ser mais da metade do valor da renda mensal padrão, e somado 
com o valor da poupança que deverá ser acima de 50 vezes o valor do aluguel.

● Somar a renda mensal ou a poupança do coabitante. (será conforme as condições ① ou ②)
① O valor da renda mensal do interessado deverá ser mais da metade do valor da renda mensal padrão, e 

somado com a renda mensal da família coabitante, o total deverá ser acima do valor da renda mensal 
padrão.

② O valor do saldo da poupança do interessado deverá ser acima de 50 vezes o valor do aluguel, e somado 
com o valor do saldo da poupança da família coabitante, o total do saldo deverá ser acima do valor da 
poupança padrão.

● No caso de receber ajuda de custo do empregador ou da família não coabitante
( será conforme uma das condições ① ou ② ou ③ )
① O valor da renda mensal do interessado deverá ser mais da metade do valor da renda mensal padrão, e 

somado com a ajuda de custo do empregador, o total deverá ser acima da renda mensal padrão. 

② O valor da renda mensal do interessado deverá ser mais da metade do valor da renda mensal padrão, e 
somado com a ajuda de custo da renda mensal da família não coabitante, o total deverá ser acima da renda 
mensal padrão. * A renda mensal do provedor da ajuda de custo deverá ser acima da metade do valor da 
renda mensal padrão.

③ O valor do saldo da poupança do interessado deverá ser acima de 50 vezes o valor do aluguel, e somando 
com o valor do saldo da poupança da família não coabitante, o total do saldo deverá ser acima do valor da 
poupança padrão.
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1.                    (Disponível nos locais de atendimento da UR Toshi Kiko)

2.                                ou
ou

                                                     
( Porém, há casos em que não será necessário comprovar Renda conforme descrito no item

5. Para pessoa que atualmente já é locatário de uma habitação da UR Toshi Kiko - pg.7 e se enquadra no item
[② Sistema de omissão de documento que comprove renda] ).

● Caso o interessado trabalhe desde (1º de janeiro) do ano anterior e continue a trabalhar no mesmo emprego, apresentar o Gensen 
Choshuhyo - Retenção de Imposto na Fonte do ano anterior (deverá ter o carimbo oficial da empresa ou do órgão onde trabalha).

● Caso o interessado trabalhe a menos de 1 ano ou com previsão de começar a trabalhar, favor solicitar ao empregador preencher o campo
収入証明書 no verso da ficha de inscrição e juntamente apresentar os documentos conforme descrito abaixo:

☆ Em caso de menos de 1 ano, o interessado deverá apresentar Cartão de identificação do Funcionário (社員証), Carteira 
de Seguro Saúde com carimbo da empresa (健康保険証) ou Holerite mais recente impresso na máquina (直近給

与明細書)(em outros casos deverá constar o carimbo da empresa).

☆ Em caso de previsão de começar a trabalhar, o interessado deverá apresentar o Contrato de Trabalho (雇用契約

書) ou Aviso de Admissão (採用通知書) na empresa onde irá começar a trabalhar. Não será aceito Atestado de 
Trabalho (在職証明書).

※Caso o empregador seja autônomo, o Gensen ou o Comprovante de Renda e Trabalho deverá estar carimbado com o inkan
registrado do responsável da empresa e juntamente apresentar o Certificado de Registro deste Inkan.

※ Dependendo de casos, haverá a possibilidade de ser solicitado para apresentar outros documentos como carteira de motorista, 
certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de saúde, etc. Há ainda a possibilidade da UR Toshi Kiko solicitar 
informações à fonte emissora (local do trabalho e outros) em relação aos documentos apresentados.

● Caso o endereço do local de trabalho não tenha alterado desde (1º de janeiro), apresentar Nōzei Shomeisho sono 2 - Declaração do 
Imposto de Renda do Ano Anterior- Item 2(deverá constar o valor da renda) emitido pelo Chefe do Distritro Fiscal Competente ou Jumin 
Zeigaku Shomeisho - Certificado do Imposto Residencial (deverá constar o valor da renda) emitido pela prefeitura ou subprefeitura.
※ Porém, no período em que o Nōzei Shomeisho sono 2 do ano anterior não é emitido, poderá apresentar em substituição o Shotoku 

Kakutei Shinkokusho no Hikae- Recibo da Declaração de Imposto de Renda.

Autônomo（自営業の方）

Comprovante de Trabalho e Renda
(所得証明書)

Ficha de inscrição (申込書)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO – 3 DOCUMENTOS
(入居申込みに必要な書類 ー 3 つの書類)

Certificado de Saldo da Poupança
(貯蓄を証明する書類)

Assalariado（給与所得の方）

Importante !!!
A partir do dia 1º. de abril de 2017 (Heisei 29), para todos os interessados, na hora da inscrição definitiva, 
além dos documentos acima mencionados para cada caso, será obrigatório apresentar também o Kazei 
Shomeisho/Jumin Zeigaku Shomeisho- Certificado do Valor do Imposto Residencial (deverá ter a descrição do valor da 
renda anual) ou Juminzei Tokubetsu Choshu Zeigaku Tsuchisho - Notificação do Imposto Residencial Especial 
Arrecadado, referente à renda do ano anterior emitido pela prefeitura ou subprefeitura.
※Na impossibilidade de apresentar o documento acima devido a motivos como: ser recém-chegado no 

Japão, desempregado, licença maternidade, recém-formado e outros, será necessário apresentar 
documento que comprove a situação. (Ex: passaporte, certificado de desemprego, certificado de 
formando, etc.) 
Mais detalhes, favor entrar em contato no balcão de atendimento para reservas.
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● Apresentar a Notificação de Recebimento da Aposentadoria ( Nenkin Shiharai Tsūchisho - HAGAKI)
※ Será necessário apresentar algum documento que possa confirmar o montante anual da pensão.

● Apresentar o Certificado do Saldo da Poupança emitida pela instituição financeira (banco ou correio) (Dentro da validade de 7 dias após a emissão).

● Além do Comprovante de Renda acima descrito, será necessário apresentar Zen-in no Kazei Shoumeisho- Certificado da Renda Tributária do 
interessado e de todos os coabitantes (deverá constar o valor da renda). Mesmo não tendo renda será necessário apresentar este documento.

※ Outros documentos como [Atestado de transferência do local de trabalho], [Certificado do valor do imposto residencial], etc. poderão ser solicitados.
Há possibilidade da UR Toshi Kiko solicitar informações à fonte emissora (local do trabalho e outros.), em relação aos documentos apresentados,

3.                                                                      e outros.

 Apresentar o Jyuminhyo do interessado e de todos os familiares coabitantes constando os dados pessoais de cada um e a relação de parentesco. Caso 
não constar a relação de parentesco, apresentar o Koseki Tohon (caso seja japonês) ou o certificado do registro de nascimento, casamento ou outro 
documento similar (caso seja estrangeiro) com o qual possa comprovar o parentesco.

 No caso de estrangeiro além da relação de parentesco, deverá constar a nacionalidade, a data em que se tornou residente estrangeiro, se é 
residente de média e longa permanência ou residente permanente especial, tipo do visto e validade do visto, número do Zairyu Card, etc. (solicitar na 
prefeitura ou subprefeitura onde está registrado e emitido dentro da validade de 3 meses).

 Caso o/a noivo/a queira residir como coabitante, deverá preencher a Notificação de Noivado（婚約届）(verso do Formulário de Inscrição) e será 
necessário apresentar o Juminhyo do noivo/a.

4.  OUTROS
 Caso o interessado seja menor de idade, o TUTOR LEGAL (um dos pais ou o responsável) deverá preencher e carimbar o Inkan registrado no Termo 

de Consentimento e deverá apresentar juntamente o Certificado do Inkan (Inkan shoumeisho). Anexar também um documento que comprove o 
parentesco com o interessado como Koseki Tohon ( japonês) ou Certidão de Nascimento, Casamento ou similar (estrangeiro) ou Juminhyo.

 Os documentos apresentados como os certificados e outros não serão devolvidos, portanto solicitamos que esteja ciente a respeito disso. 
● Pessoas que se inscreverem para utilizar o [Sistema de incentivo para morar perto] da família, será necessário apresentar uma série de 

documentos que confirmem as condições necessárias dos requisitos para utilizar este sistema (favor verificar detalhes na pág. 10).

DESCRIÇÃO DOS ITENS ESPECIAIS (特記事項)

Estão dentro do [Requisito para se Inscrever] os 
estrangeiros que possuam as qualificações exigidas pela UR Toshi Kiko e que se enquadram em um dos itens a seguir:
(1) Pessoas que receberam autorização de residência permanente através da [Lei da Imigração e Reconhecimento dos Refugiados] (Decreto No.319 do 

Ministério da Justiça de 1951 (Ano Showa 26) ) Artigo No.22 Cláusula No.2, ou Artigo No.22-2 Cláusula No.4, ou pessoas que tenham permissão de 
residência como residente permanente determinado na [ Parte da Lei Alterada da Lei da Imigração e Reconhecimento dos Refugiados ] (Lei No.79 do 
ano de 1989(Ano Heisei 1) )Cláusula Adicional No. 2, e que possam compreender suficientemente o conteúdo do contrato de locação.

(2) Pessoas que foram determinadas como Residente Permanente Especial baseado na [ Lei especial referente à Imigração das Pessoas que Trocaram a 
Nacionalidade Japonesa por uma outra de acordo com o Tratado de Paz entre o Japão] (Lei No. 71 de 1991 (Ano Heisei 3)) Cláusula 3, ou pessoas que 
tenham permissão como Residente Especial baseado na Cláusula 4 ou Cláusula 5, e que possam compreender suficientemente o conteúdo do contrato 
de locação.

(3) Exceto as pessoas que se enquadram nos itens (1) e (2) acima, as pessoas que tenham Visto de Permanência de Meio-Longo período baseado na Lei 
da Imigração e Reconhecimento dos Refugiados Artigo No.19 Cláusula No. 3 ou pessoas com Visto Diplomático ou Visto Oficial listado na coluna em 
anexo No.1 da referida lei, e que possam compreender suficientemente o conteúdo do contrato de locação.

1. Requisitos para o Estrangeiro se Inscrever (外国人の方の申込)

Juminhyo (住民票の写し) (necessário constar relação de parentesco)

Outros casos, quando a renda mensal ou poupança padrão não seja suficiente, porém se enquadra numa das condições a seguir: 
Quando o interessado tenha uma Renda Mensal acima da Metade da Renda Padrão
(イ) Documento que comprove o Saldo da Poupança do interessado.
(ロ)Caso queira somar a renda do familiar coabitante, apresentar o Comprovante de Renda do Coabitante.
(ハ) Caso receba ajuda de custo do aluguel através do empregador ou de algum parente, utilizar o verso da [Ficha de Inscrição] a 

Declaração de Ajuda de Custo do Aluguel.※(Usar o formulário exclusivo da Toshi-Kiko).
Quando o interessado tenha uma Poupança acima da Metade da Poupança Padrão
(イ) Caso a Renda Salarial do interessado seja acima da metade do valor da Renda Padrão, apresentar o Comprovante de Renda e 

o Cerfificado do Saldo da Poupança.
(ロ) Caso queira somar a Poupança do familiar coabitante,apresentar o Certicado de Saldo da Poupança do mesmo.. 
(ハ) Caso queira somar a Poupança de um familiar não coabitante, apresentar o Certificado de Saldo da Poupança do mesmo ※.

※ Documentos a serem anexados: Comprovante de Renda ou Certificado do Saldo da Poupança, Certificado do Registro do Inkan do familiar 
não coabitante e um documento que comprove o parentesco entre o familiar e o interessado. 

Aposentado（年金受給の方）

Pessoa que irá se basear no Saldo da Poupança (貯蓄額による方)

Pessoa que se inscrever numa Habitação Especial Destinado a Idoso, Habitação Kosodate Wari ou Habitação de Re-locação
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Quando o interessado morar longe da família por motivo de trabalho e seja o responsável, mesmo que não coabite poderá se inscrever numa moradia 
de locação da UR para a família morar,. (Poderá se inscrever mesmo que a habitação não se enquadre no sistema de locação de vários imóveis). O 
responsável que morar longe da famíla por motivo de trabalho e a família que irá morar, são pessoas que se enquadram num dos itens abaixo:

(1) O interressado cujo responsável tenha que morar longe da família por motivo de trabalho e fará a inscrição para a família morar.

(2) Na ocasião da inscrição, o local de moradia da família do interessado e o local de trabalho do responsável que morar longe da família deverá estar a 
uma distância onde o tempo mínimo para se locomover na viagem de ida seja acima de 2 horas.

(3) A família que morar, a princípio deverá ser a esposa ou familiares diretos, e no mínimo 1 pessoa deverá ser maior de 18 anos, e que tenha residido 
junto com o responsável antes dêle morar longe por motivo de trabalho

※ O interessado responsável que morar longe da família deverá apresentar o Atestado de Trabalho 在職証明書 ou Atestado de Transferência de 
Trabalho 転勤証明書 (deverá constar a localização do local de trabalho para onde foi transferido). 

[Sistema de Pagamento Adiantado] refere-se ao pagamento antecipado de um montante total do aluguel e outros por um tempo determinado, e poderá 
usufruir de desconto do aluguel e outros deste sistema durante o período que morar no imóvel.

Porém, não poderá ser utilizado simultaneamente com outros sistemas (pagamento parcelado da garantia, house sharing ).

(1) Período do pagamento adiantado: de 1 ano a 10 anos, contando a partir do mês seguinte da data possível de entrada, que poderá escolher a partir do  
período de 1 ano.

(2) Além do contrato de locação da habitação, será necessário concretizar à parte um outro contrato de pagamento adiantado do aluguel e outros. 

※Exceto para os imóveis com contrato de locação por período fixo.

Se o interessado for Idoso, Deficiente, Família de Mãe ou Pai e Filhos ou Estudante com 18 anos completos ou mais e a renda mensal seja abaixo da 
metade da renda padrão, porém preencher os requisitos abaixo exigidos poderão se inscrever da seguinte forma:

(1) Pessoas que correspondem ao Caso Especial de Renda.
① Idosos (pessoas que na ocasião da inscrição tenham 60 anos completos ou mais).
② Deficientes

(イ) Pessoas portadoras da Carteira de Deficiente Físico com grau de deficiência entre 1 a 4 graus.
(ロ) Pessoa portadora da Carteira de Tratamento com Deficiência Grave que necessite de assistência em tempo integral ou a pessoa que for 
considerada, através dos Centros de Consulta ao Menor, Centro de Consulta aos Deficientes Mentais ou então pelo médico psiquiatra, como deficiente 
intelectual ou deficiente mental grave e que seja necessária assistência em tempo integral. Porém, neste caso será necessário a coabitação do familiar 
que dará assistência ao interessado deficiente.

③ Família de Mãe ou Pai e Filhos
(イ) Pessoa solteira e que esteja grávida.
(ロ) Família de Mãe ou Pai sem o cônjuge com filho dependente menor de 20 anos.

※Nos dois casos acima (イ) e (ロ) , mesmo que a família esteja coabitando (exclui-se o cônjuge), poderá utilizar este Caso Especial de Renda.
④ Estudantes de Curso Superior (faculdade) ou Escola do Ensino Médio de Especialização regulamentadas pelo Artigo 1 do Código de Educação (Lei 

Nº.26 da Era Showa Ano 22- 1947) ou Escola de Especialização regulamentada pelo Artigo 124 do mesmo Código de Educação e que tenham 18 
anos completos ou mais.

(2)Para utilizar este Caso Especial, o familiar que sustenta o interessado ※9, deverá ter uma renda média mensal acima da Renda Padrão, ou o valor da 
poupança acima do valor da Poupança Padrão, e deverá também se comprometer em cumprir pelo pagamento do aluguel e outros em responsabilidade 
conjunta com o interessado.
Caso este familiar esteja morando em alguma habitatação de locação da UR Toshi Kiko, será necessário que preencha uma das condições a seguir:
(イ) O valor da Renda Média Mensal deverá ser maior que a soma da Renda Padrão exigida para cada um dos imóveis.
(ロ) O valor da poupança deverá ser maior que a soma da Poupança Padrão exigida para cada um dos imóveis.
(ハ) O valor da renda média mensal deverá ser maior que o valor da Renda Padrão exigida para um dos imóveis, e a poupança seja maior que a 

Poupança Padrão exigida para o outro imóvel. 

2. Requisito para Família cujo Responsável morar longe por Motivo de Trabalho (単身赴任世帯の申込資格)

4.  Caso Especial de Renda de Idosos, Deficientes, Família de Mãe ou Pai e filhos ou 
Estudante com 18 anos completos ou mais (高齢者・障害者・母子世帯・満１8 歳以上の学生の所得の特例)

3.  Sistema de Pagamento Adiantado do Auguel e Outros (家賃等の一時払い制度)
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(3) Para utilizar este Caso Especial, além de comprovar os requisitos to item (1) através de documentos ※10, deverá apresentar documentos a seguir:
①Atestado de Trabalho e Renda ou o Certificado do Saldo da Poupança do familiar que sustenta o interessado.
②Documento que comprove o parentesco entre o interessado e o familiar que o sustenta, como Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou 

similares (em caso de estrangeiro), ou Koseki Tohon (em caso de japonês e com validade de 3 meses a partir da data de emissão).
③Registro do inkan (inkan shomeisho) do familiar que sustenta o interessado (validade de 3 meses a partir da data de emissão)
④O familiar que sustenta o interessado deverá se comprometer em cumprir pelo pagamento do aluguel e outros assumindo a responsabilidade conjunta 

com o interessado, preenchendo e assinando o Termo de Compromisso (utilizar o impresso exclusivo da UR Toshi Kiko)

※9「Familiar que sustenta o interessado」Consiste em parentes consanguíneos, ou famíliar que tenha parentesco de até o terceiro grau e atualmente tem 
a obrigação de cumprir com o sustento do interessado

※10 Documento que comprove cada requisito do item (1)
- Deficiente do item (1)②: Carteira de deficiente físico, Carteira de Tratamento com Deficiência e outros.
- Família de Mãe ou Pai e filhos do item (1)③: (イ) Família de Solteira Grávida, apresentar documento que comprove a gravidez [cópia da Carteira 

de Mãe e Filho – (Boshi Techō) ou o Atestado Médico] e um documento que comprove que será Família de Mãe e filho [Koseki Tohon (japonês), ou certidão 
de nascimento ou casamento para comprovar que é desquitada ou que não é casada(estrangeiro), ou outros ]
(ロ) Apresentar documento que comprove que é Família de Pai ou Mãe e filho (Koseki tohon, Comprovante de subsídio de criação, Carteira de 
aposentadoria de Mãe e filho, Comprovante de beneficiário Família Mãe e filho de despesas médicas ou outros).

- Estudante do item (1)④: apresentar documento que comprove que está cursando faculdade ou similar (Carteira de estudante, Atestado Escolar ou outros).

Pessoa que já é locatária de uma habitação da UR Toshi Kiko e queira se inscrever para locação de outra habitação da UR Toshi Kiko (inclui-se no 
caso o futuro coabitante que também já seja locatário), deverá rescindir o contrato de locação da habitação onde reside e sair no período de um mês após a 
data possível de entrada na nova habitação locada. 
Exceto habitações de locação que se enquadram no sistema de locação de várias habitações. 
Na ocasião do firmamento do novo contrato, será necessário entregar o Termo de Compromisso (seiyakusho).

■Referente ao sistema de troca de uma habitação de locação da UR para uma 
outra habitação de locação da UR 

Para os nossos clientes que moram atualmente numa habitação de locação da UR e pretendem mudar-se em seguida para uma outra habitação de 
locação da UR, disponibilizamos 2 sistemas que são conforme abaixo:

①Sistema de transferência da garantia ②Omissão do documento que comprove a renda.
É um sistema do qual, após efetuado os cálculos das despesas, caso 

haja saldo da garantia da habitação de locação da UR onde reside
atualmente, este saldo poderá ser utilizado para abater o valor da garantia 
da nova habitação da UR que irá alugar em seguida.

Porém, caso o valor do saldo seja insuficiente para abater a garantia 
da nova habitação da UR, este valor insuficiente será cobrado à parte
através de uma ordem de pagamento ou outros.

「Requisitos que se aplicam」（Deverá preencher todos os itens a seguir）
・O titular do contrato deverá ser a mesma pessoa
・Deverá assinar o termo de aditamento no ato do contrato.
・No ato da inscrição definitiva, não poderá ter nenhum aluguel em débito

※1 da habitação em que reside atualmente.
・No ato da inscrição definitiva, não poderá ter nenhuma ação legal como 

execução obrigatória ou processo.
・Que não tenha violado nenhuma outra cláusula do contrato.

Somente para pessoa física.
Há algumas habitações em que este sistema não poderá ser utilizado.

É um sistema do qual não será necessário apresentar documento que 
comprove a renda em caso o valor do aluguel da moradia onde irá se mudar 
seja menor ou igual ao aluguel da moradia onde reside atualmente.

Porém, deverá apresentar o formulário de inscrição preenchido, 
JUMINHYO e outros.

「Requisitos que se aplicam」（Deverá preencher todos os itens a seguir）
・O titular do contrato deverá ser a mesma pessoa.
・O valor do aluguel da nova habitação deverá ser menor ou igual ao valor 

do aluguel da habitação onde reside atualmente.※ 2.
・No ato da inscrição definitiva, não poderá ter nenhum aluguel em débito

※1 da habitação em que reside atualmente. 
・No ato da inscrição definitiva, não poderá ter nenhuma ação legal como 

execução obrigatória ou processo.
・Que não tenha violado nenhuma outra cláusula do contrato.

Somente para pessoa física.
Há algumas habitações em que este sistema não poderá ser utilizado.

※1  Mesmo em caso de 1 mês de aluguel atrasado, será considerado aluguel em débito. Será considerado em débito também, para quem após a troca de 
habitação não tenha pago o valor insuficiente da garantia em caso de já estar utilizando o sistema de parcelamento da garantia ou troca de habitação.

※2  Caso tenha sido aplicado uma redução no valor do aluguel, para as habitações destinadas aos idosos ou habitações que tiveram aluguéis alterados 
por medidas especiais, será considerado o valor do aluguel reduzido.

Para utilizar o sistema acima descrito, será necessário efetuar os trâmites de rescisão do contrato da habitação de locação da UR onde reside 
atualmente antes da data da assinatura do contrato da nova habitação de locação da UR da qual dará entrada na inscrição definitiva.

Para maiores informações, favor entrar em contato nos balcões de atendimento para reservas ou nos Sumais Centers (Centro de Habitação).

5.  Para pessoa que atualmente é locatário de uma habitação da UR Toshi Kiko (現在 UR 賃貸住宅をお賃借いただいている

)
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Somente o próprio Titular ou Coabitante deverá comparecer pessoalmente para assinar o Contrato de Locação, pois além da concretização do contrato, 
deverá receber instruções referentes às regras de utilização da moradia, como também, regras de convivência dentro do Conjunto Habitacional.
Atenção! Caso algum representante compareça para assinar o contrato no lugar do Titular, o contrato não poderá ser concretizado.

 Documento de identificação com fotografia do próprioTitular ※ 1 (trazer o documento original, que será checado e tiraremos uma cópia)
 Inkan (não será aceito Inkan tipo shachihata).

 Documento de identificação com fotografia do Coabitante ※ 2 que comparecer no lugar do Titular ※ 1 (trazer o documento original para ser
checado e tiraremos uma cópia)

 Certificado de registro do inkan - Inkan shoumeisho do Titular do contrato.
 Inkan registrado - Jitsuin do Titutar do contrato

※1. [Documento de identificação com fotografia que comprove a identidade] Carteira de Habilitação ou Passaporte ou Zairyu Card(emitido pela imigração)
ou Juminkihondaicho Card – versão B(emitido pela prefeitura ou subprefeitura), ou outros.

※2 .Coabitante deverá ser adulto (com 20 anos completo ou mais)

■ PRINCIPAIS CONTEÚDOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO (賃貸借契約書の主な内容)
O locatário poderá se mudar para o imóvel somente após a concretização da assinatura do contrato de locação conforme estabelecido pela UR Toshi Kiko. 
Os principais conteúdos do Contrato de Locação do Imóvel serão conforme descritos abaixo:
 A mudança para o imóvel deverá ser feita no período dentro de 1 mês a partir da data possível de entrada estabelecida pela UR Toshi Kiko.
 Será solicitado o pagamento no valor de 2 meses de aluguel referente à Garantia ※1 mais Aluguel e Condomínio ※ 2 proporcionais aos dias a 

partir da data possível de entrada no imóvel.
 O pagamento do aluguel e condomínio será debitado automaticamente da conta corrente todos os meses na data determinada de uma instituição 

financeira pre-estabelecida pela UR Toshi Kiko.
 Referente à habitação de locação, será de responsabilidade do inquilino os consertos e/ou trocas que forem determinadas pela UR Toshi Kiko.
 Se por alguma razão o inquilino sujar, danificar, destruir a habitação de locação, ou trocar peças internas do imóvel sem autorização prévia da UR Toshi 

Kiko, deverá imediatamente restaurar na condição anterior e todas as despesas serão de total responsabilidade do inquilino.
 É proibido sublocar toda ou parte do imóvel ou repassar o direito de locação para terceiros.
 Nos Conjuntos Habitacionais – Danchis- da UR Toshi Kiko é proibido criar animais exceto passarinhos e peixes ornamentais. 

(Exceto os apartamentos do prédio 601 de Iwanaridai Nishi e do prédio 109 de Sasagawa Danchi que são habitações destinadas para convivência 
mútua com animais domésticos. ※Há restrições quanto ao tipo e tamanho de cachorro que poderá criar.)

 Quanto à utilização da habitação, solicitamos que siga rigorosamente as determinações da UR Toshi Kiko.
 Na hora de cancelar o contrato de locação, notificar o cancelamento do contrato conforme as determinações da UR Toshi Kiko no mínimo com 14 dias 

de antecedência. O cancelamento do contrato será na data de cancelamento descrita na Notificação do Cancelamento do Contrato.
 Caso o inquilino infrinja qualquer uma das cláusulas do contrato de locação, a UR Toshi Kiko poderá rescindir ou recusar a renovação do contrato.

※1  O que é Garantia (敷金とは ) ※2  O que é Taxa de Condominio ( 共益費とは)
Trata-se do valor referente a 2 meses de 
aluguel que é cobrado como caução para 
garantir a indenização por danos 
referentes ao débito de aluguel e outras 
dívidas.
Não haverá acréscimo de juros no valor 
da garantia durante o período de 
retenção da mesma até a data de saída 
do imóvel.

Além do aluguel, é cobrada uma taxa mensal de manutenção administrativa das áreas comuns do 
conjunto habitacional. Poderá haver reajuste no valor conforme a variação do custo do material.
A Taxa de Condomínio tem como principal finalidade cobrir os gastos a seguir:
- Taxa de consumo de energia e troca de lâmpadas da iluminação coletiva,taxa de consumo de água 

das torneiras coletivas.
- Despesas para processamento do lixo.
- Despesas para a manutenção das instalações de água, das instalações do processamento de esgoto 

e das instalações do playground, como a pracinha de areia e outros equipamentos.
- Despesas para a limpeza das ruas internas e jardins, poda e dedetização dos arbustos e gramados.  

 Para a inscrição da habitação de locação da UR, não é necessário Taxa de Gratificação–REIKIN (礼金 ), Taxa de 
Serviço-TESURYO（手数料）, Taxa de Renovação – KOOSHINRYO（更新料） nem Fiador-HOSHONIN（保証人）.

 Será necessário somente Taxa de Garantia – SHIKIKIN《敷金》que é o valor total referente a 3 vezes o valor do aluguel. 
※ Atenção: A Toshi-Kiko não tem nehuma responsabilidade e nenhum vínculo com os “representantes não autorizados” que 

prestam serviços no processo da reserva e inscrição das habitações de locação da UR.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO (ご契約時に必要な書類等)

Varia dependendo de quem comparecer para assinar o contrato... (契約にご来場いただく方によって異なります）

O próprio Titular do Contrato（契約名義人本人）

O Coabitante pretendente（同居者-予定の方）
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A UR Toshi Kiko, a fim de reestruturar e renovar o estoque 
habitacional de locação da UR como uma valiosa propriedade 
comum da nação, divulgou a [Política de Reestruturação e 
Renovação do estoque habitacional de locação da UR] 
determinando as diretrizes até o ano fiscal de 2018 (Ano 
Heisei 30) em relação a todo o estoque habitacional de 
locação da UR, desenvolvendo o tipo (proposta) de cada 
conjunto habitacional em resposta às características de cada 
uma.
Note-se de antemão que em relação à habitação que irá se 
inscrever, futuramente, para cada conjunto habitacional 
(danchi) dependendo do caso, poderá haver a possibilidade 
de ser realizado o empreendimento de acordo com a sua 
característica.

【Tipos básicos】
 Renovação do Conjunto Habitacional (Danchi)
 Utilização do estoque
 Mudança de uso
 Transferência do terreno ao proprietário

Informação detalhada sobre o tipo (proposta) de cada 
conjunto habitacional, verificar na central de atendimento para 
reservas ou nas Chintai Shops. Poderá verificar também na 
website (somente em japonês) da UR Toshi Kiko 

http://www.ur-net.go.jp/stock/

Favor certificar-se do conteúdo antes, ao realizar os trâmites 
da inscrição.

A UR Toshi Kiko tem atuado cada vez mais ativamente 
em relação à Checagem do Amianto e Diagnóstico Sísmico.
Além disso, o governo tem realizado medidas legais na 
aplicação da agilização da Emenda da Lei de 
Reestruturação Sísmica com a alteração do regulamento em 
vigor da Lei de Transação Empresarial dos Lotes de 
Construção dos edifícios e outros, e também há uma 
crescente preocupação da sociedade sobre a utilização do 
do amianto e sobre a resistência ao terremoto e similares 
dos edifícios atuais .
Por esta razão , mesmo na UR Toshi Kiko, em relação às 
habitações de locação da UR, foi decidido anunciar o 
resultado da checagem do amianto sobre a presença ou 
ausência, e também o resultado do Diganóstico Sísmico.
As medidas em relação ao amianto, as medidas em relação 
ao diagnóstico sísmico e a lista de resultado para cada 
edifício, poderão ser adquiridas na central de atendimento 
para reservas ou também verificar na website (somente em 
japonês) da UR Toshi Kiko

Checagem de Amianto Diagnóstico sísmico &
Reestruturação sísmica

http://www.ur-net.go.jp/
info/asbest/

http://www.ur-net.go.jp/
chintai-taishin/

Favor certificar-se do conteúdo antes, ao realizar os trâmites 
da inscrição.

1. Os Edifícios residenciais que não necessitam de 
diagnóstico sísmico, serão indicados como tais.

2. Sobre o amianto, foi realizado um levantamento da 
situação de utilização do material pulverizado contendo 
amianto, nos locais de uso exclusivo de moradia e nos 
locais de uso comum (entradas, corredores, salão de 
reuniões, etc.) onde foi concluído que foi utilizado, foi 
realizado o processamento da remoção total do material.

Informativo sobre 
[Política de Reestruturação e Renovação do 
estoque habitacional de Locação da UR ]

Informativo sobre o resultado da Checagem do 
Amianto e Diagnóstico Sísmico das Habitações 
de Locação da UR. 
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   Plano de Aluguel Vantajoso お得な家賃プラン

              Sistema incentivo para morar perto de Família
Perfeito para quem quer morar perto de família!   Desconto de até 20% no aluguel no máximo por 5 anos!

Condições previstas para morar :
Kinkyo Wari : 2 famílias estar morando numa Habitação da UR do mesmo Danchi determinado pela Kiko.
Kinkyo Wari Wide: 2 famílias estar morando em Danchis diferentes da Kiko ou uma das famílias morar numa habitação que não seja da UR e a outra 
venha a morar numa Habitação da UR dentro da área determinada pela Kiko num raio de 2km.
Famílias previstas para morar :
Famílias consanguíneas, parentes até o 3o. grau que tenham de fato a obrigação de sustentar e que se enquadra no item ① ou ② ※ descrito abaixo.  
①[Família Kosodate] inclui-se filho/a (inclui-se também parentes como neto/a e sobrinho/a) de 18 anos ou menos, dependente e coabitante. Enquadra-se 
neste item também caso de ter uma pessoa grávida na hora da inscrição.
②[Família Koreisha], inclui-se pessoa idosa com 60 anos ou mais.
※Família que não se enquadra nos itens acima, que inclui pessoa deficiente físico acima de 4 graus ou com deficiência mental grave, dependendo do caso 
poderá se enquadrar também.
Período da redução & Taxa da redução:
Redução de 5% no aluguel por período de 5 anos. 
※ o período do desconto será calculado a partir da data de entrada, até o final do mês do dia em que completar 5 anos.
Ainda, caso 2 famílias assinarem o contrato de locação da UR no mesmo dia, as 2 famílias poderão ter 5% de redução no aluguel por período de 5 anos.
※ Em caso de coabitação, este sistema não poderá ser utilizado. 
Tem Mais!
Se satisfazer as condições acima e a renda total da familia for abaixo de 259.000 ienes/mês, a redução será de 20% no aluguel por período de 5 anos! ※
A renda da família de 3 pessoas deverá ser aproximadamente abaixo de 5.510.000 ienes/ano; de 4 pessoas ser abaixo de 5.980.000 ienes/ano.
Detalhes sobre o cálculo da renda, favor entrar em contato no local de atendimento para reservas. 
※ Haverá inspeção anual.      ※ Redução no máximo de 40.000 ienes.

Perfeito para pessoas com 35 anos de idade 
ou menos (Estudantes também)!
Vantagem no aluguel por 3 anos!

(Contrato de locação por período fixo de 3 anos)

Perfeito para famílias com
criança em fase de criação!

Vantagem no aluguel por 3 anos!
(Contrato de locação por período fixo de 3 anos)

※  O titular do contrato com 35 anos ou menos, inclui-se solteiro, estudante, 
casal, ou família com criança. Poderá coabitar cônjuge ou parentes (parentes 
consaguineos até o 6º grau, ou parentes do agregado até o 3º grau com idade 
abaixo de 35 anos. Porém, no caso do cônjuge a idade é livre.

※  Família com filho/a menor de 18 anos ou abaixo dependente. Inclui-se 
também em caso de gravidez na hora da inscrição. 

Condições de contrato e outros:
É um contrato de locação por período fixo [ Período de 3 anos ] . 
O contrato de locação por período fixo, é um contrato que ao terminar prazo do 
contrato, não será atualizado e irá terminar definitivamente. Não será possível 
renovar o contrato. 
Ainda, não é possível a deslocalização de um apartamento de locação da UR.

Condições de contrato e outros: 
É um contrato de locação por período fixo [ Período de 3 anos ]. 
O contrato de locação por período fixo, é um contrato que ao terminar prazo do contrato, 
não será atualizado e irá terminar definitivamente. Na ocasião do aviso de vencimento 
do contrato ( será implementado de 1 ano a 6 meses antes do prazo de vencimento), 
caso a Kiko decidir que o contrato poderá ser renovado, será enviado informativo sobre 
a renovação do contrato para o titular do contrato.

Formas de inscrição:
Por ordem de chegada. As inscrições poderão ser feitas nos locais de 
atedimento para reservas ou pela internet.
Para as empresas (como alojamento) não será possível.

Formas de inscrição:
Por ordem de chegada. As inscrições poderão ser feitas nos locais de atendimento para 
reservas. Não poderá ser feita pela internet.
Para as empresas (como alojamento) não será possível.

Perfeito para Família com Criança※1 ou Família de Recém-casados※2

Subsídio de 20 % no aluguel por 9 anos no máximo ! (redução no máximo 25.000 ienes)
※ 1 Enquadra-se família com criança dependente de 18 anos ou menos. Enquadra-se também pessoa grávida na hora da inscrição.
※ 2 Equadra-se recém-casados que se tornaram cônjuges dentro do período de 5 anos.
Forma de inscrição: Por ordem de chegada
Taxa de redução: 20% no valor do aluguel (redução no máximo até 25.000 ienes)
Período de redução: no máximo 9 anos. Ao se inscrever, necessário se enquadrar em todos os requisitos de qualificação do inquilino, e será considerado 
periodo máximo para caso de família recém-casada se transformar em uma família com criança dependente.
Famílias previstas para morar: ① Que atenda os requisitos de elegiblidade como inquilino de uma habitação de locação da UR.

② Família com criança dependente ou família recám-casada
③ Renda mensal líquida da família ser abaixo de 487,000 ienes/mês (ex: família de 4 pessoas com renda familiar anual de 9,000,000ienes por ano)

Famílias previstas para redução: ① Família com criança dependente ou família recém-casada
② Renda mensal líquida da família ser abaixo de 259,000 ienes/mês (ex: família de 3 pessoas com renda familiar anual de 5,510,000 ou família de 4 
pessoas com renda familiar anual de 5,980,000 ienes.

※ Haverá inspeção anual.      ※ Não poderá utilizar junto com outros sistemas
  
※ Mais detalhes em relação aos planos acima mencionados e apartamentos disponíveis, verificar nos balcões de atendimento para reservas. 
※ Devido a ser por ordem de chegada, há a possibilidade de não ter mais apartamento disponível para fazer a inscrição.
※ As informções descritas acima são do dia 1º abril de 2017. Para informações atualizadas, favor verificar no balcão de atendimento para reservas.
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