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■ Sistema de Incentivo (desconto do aluguel) para 

Morar Perto numa Habitação de locação da UR 
 
A Toshi Kiko decidiu introduzir o [Sistema de Incentivo para Morar Perto] que consiste em 

oferecer 5% de desconto no valor do aluguel durante o período máximo de 5 anos para o Novo 
Morador, em caso de duas famílias morarem (uma morar perto da outra) numa Habitação de 
Locação da UR determinada pela Kiko, e que uma delas seja uma família que inclui idoso ou 
outros (Família Assistida), e a outra seja a família de parentes (Família que Apoia).  

 
Para obter detalhes sobre os Danchis em questão, favor entrar em contato no local de 

atendimento para reservas das Habitações de Locação da UR.  
 
 

Descrição 
 

1. Danchis em questão:  Habitações de Locação da UR dos Danchis determinados pela 
Toshi Kiko 
 

2. Período de desconto:  A partir da data de entrada até o final do ano letivo de 5 anos.  

Porém, no dia 1º de janeiro de cada ano, caso não se confirmar a situação de 
residência estabelecida da Família Assistida e da Família que Apoia, o desconto será 

cancelado no dia 31 de março do mesmo ano vigente. 
 

3. Valor do desconto: Valor do aluguel x 5% (valores abaixo de 100 ienes serão    
arredondados) 

O depósito de garantia a ser pago será de acordo com o valor do aluguel com 
desconto, porém com o encerramento do desconto, o valor da garantia voltará a ser de 
acordo com o valor inicial do aluguel, com isso será posteriormente solicitado para pagar a 
diferença do valor em débito.Não há desconto no valor do condomínio 
 

4. Família Assistida :  Famílias que incluam pessoas dentro dos requisitos a seguir: 

  (1) Idoso: 

Pessoa com idade acima de 60 anos. 

 (2) Criação de Filhos:  
Pessoa que tenha filhos dependentes menor de idade(menos de 20 anos) e moram 
juntos, pessoa que esteja grávida. 

 (3) Deficientes:   

Pessoa com deficiência física acima de 4 graus ou com deficiência mental grave. 
 

5. Família que Apoia:  Parentes consanguíneos diretos ou parentes de até o 3º grau que 
tenham de fato a obrigação de sustentar as pessoas que se enquadram nos requisitos do 
item 4 (Família assistida). 

 

【Atenção】 

※ Este sistema não poderá ser utilizado em caso de violação das cláusulas do contrato 

como atraso no aluguel e outros da família que já mora no danchi em questão.  

※ Há habitação em que este sistema não poderá ser utilizado, como em caso de 

habitação por período fixo, habitação especial e outros. 

 ※ Na ocasião da qualificação será aplicado o requisito da renda média mensal padrão 

exigida que será baseado no valor do aluguel inicial (sem desconto) 

 ※ Na ocasião da qualificação, será solicitado para apresentar documentos que possam 

comprovar a relação de parentesco e outros que consiste em morar perto. 


