Data limite：Recebimento até 10/março/2022 (5a f)
(Formulário 3)

※ Antes de solicitar, favor verificar a renda limite no verso.

Formulário do Auxílio Extraordinário para família com criança - 2021

Faixa etária de
estudante colegial, etc.

Cidade em que residia no dia 30/set/2021

Hamamatsu

1. Requerente ※Sem carimbo não efetuaremos o depósito.
Nome

Gênero

Kasumi Taro

㊞

Modelo

受付印

Nome do responsável pela
subsistência do menor

●●-shi

●ano ● mês ● dia

Número do My Number

×× chome

△△ banchi

Tel. 111 （ 111 ） 111

□□-shi ▲▲ chome □□ banchi

※ Solicito conforme os termos das Condições e Concordância de (1) a (6), abaixo.
Cônjuge

dia ⬤

Endereço do requerente (em que estava registrado em 01/jan/2021)
※Desnecessário caso seja igual o atual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2. Cônjuge

mês ⬤

Endereço do requerente

Data de nascimento

M ・F

Ano 4

Data de preenchimento

Tem ・ Não tem

Nome

Gênero

Kasumi Hanako

M ・F

Endereço do cônjuge
※Desnecessário caso seja o mesmo endereço do requerente

Data de nascimento

●●-shi
●ano ● mês ● dia

Número do My Number

×× chome

△△ banchi

Tel. 111 （ 111 ） 111

Endereço do cônjuge (em que estava registrado em 01/jan/2021)
※Desnecessário caso seja igual o atual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8 7

□□-shi ▲▲ chome □□ banchi

3. Menor elegível

1

Kasumi Ichiro

Ko

M ・F

2

Kasumi Hanayo

Ko

M ・F

3

4

Preencher os dados do menor
nascido de 02/abr/2003 a
01/abr/2006

Mora
junto /
separado

Motivo por morar separado
(Somente se morar separado)

●ano ● mês ● dia

Junto
・
Separado

Estuda em outra região

●ano ● mês ● dia

Junto
・
Separado

Gên

Nome

Par

Nº

M ・F

M ・F

Marcar ○
caso esteja
casado

Data de
nascimento

ero

en t
esc

o

※Preencher sobre o menor nascido de 02/abr/2003 a 01/abr/2006 (faixa etária do ensino colegial).

ano

mês dia

Junto
・
Separado

ano

mês dia

Junto
・
Separado

※ Informar se morava junto/separado no dia 30/set/2021.

Preencher caso o menor estiver morando
separado e anexar o comprovante de
residência da família do menor elegível.
Preencher os dados da conta bancária
do requerente.

4. Dados da conta bancária
Instituição bancária

○○
Código do banco 〇 〇 〇 〇

1.銀行 5.農協
2.金庫 6.漁協
3.信組 7.信漁連
4.信連

Nome da agência

Chiyoda
Cód. da agência

本店
支店
本所
支所
出張所

Tipo de
conta

Nº da conta
(preencher a partir da
direita)

(Katakana)

Titular da conta
カスミ タロウ

1 普通
〇〇〇〇〇〇〇
２ 当座

Kasumi Taro

〇〇〇

※ Para depósito no Banco Yucho, informar [nome da agência, tipo de conta, nº da conta (7 dígitos) para depósito], verificar os dados na caderneta ao preencher.
※ Não passar dados de conta bancária que movimenta pouco.

5. Documento a ser anexado
□ [Comprovante de tributação/isenção de imposto municipal do ano fiscal 2021(referente ano 2020) “Kazei shomeisho/hikazei shomeisho - Reiwa 3"
※Somente para pessoa que não residia em Hamamatsu no dia 01 de janeiro de 2021.
□ [Cópia de documento para confirmar a conta bancária]
※ Cópia da página da caderneta bancária, cartão do banco, etc., que conste o nome da instituição financeira, nº da conta bancária e nome do titular.
□ [Comprovante de residência da família do menor elegível]
※Somente se o requerente residir separado do menor
Termos de Condições e Concordância
(1) Caso seja constatado informações falsas e/ou discrepância no conteúdo da requisição, devolverei prontamente o auxílio pago.
(2) Concordo que a prefeitura verifique os dados tributários, registros públicos, etc. e solicite documento, etc. em outros órgãos públicos para averiguar se
preencho os requisitos para concessão do Auxílio Extraordinário para família com criança.
(3) Caso não seja possível comprovar os dados por registro público, etc. entregarei documentação pertinente.
(4) Este formulário terá a função de fatura após a determinação de concessão do auxílio.
(5) Caso a prefeitura não consiga contatar/averiguar os dados do requerente devido formulário incompleto ou outro motivo que impossibilite a prefeitura
concluir a concessão do auxílio, a requisição será rescindida.
(6) Após receber o auxílio, caso seja constatado que não preencho os requisitos para receber o Auxílio Extraordinário e/ou o valor do rendimento do ano 2020
(Reiwa 2) ultrapassar o limite de renda do Auxílio infância, devolverei o pagamento do Auxílio Extraordinário para família com criança.

●Renda limite
※Dentre os responsáveis pela subsistência do menor, o requerente será o que tiver a maior renda.

Número de dependentes

Limite de renda líquida

Renda bruta aproximada

0

¥6,220,000

¥8,333,000

1

¥6,600,000

¥8,756,000

2

¥6,980,000

¥9,178,000

3

¥7,360,000

¥9,600,000

4

¥7,740,000

¥10,020,000

5

¥8,120,000

¥10,400,000

