
 

 

 

Empréstimo Especial de Fundo de Apoio Geral 

Nota Promissória 
 

Valor do 
empréstimo 

0.000 ienes 
Valor mensal 
do empréstimo 

0.000 ienes x   meses 

Período do 
empréstimo 

De Reiwa   (ano)   (mês) a Reiwa   (ano)   (mês), por   meses 

 
 Recebi o valor acima como empréstimo especial de fundo de apoio geral. 
 Declaro que obedecerei rigorosamente aos itens registrados nesta nota promissória bem como 
no documento de explicação dos itens importantes, e farei a devolução sem falta, seguindo as 
instruções de sua instituição e conforme as condições a seguir. 
 

Reiwa      (ano)     (mês)      (dia) * Campo a ser preenchido pelo Conselho de Bem Estar Social das províncias 

 
Prezado(a) Sr(a). Presidente do Conselho de Bem Estar Social de           (nome da província) 

(Beneficiário(a))                          

Endereço  

Nome                       Carimbo  

Data de 
nascimento 

Taisho 
Showa       (ano)           (mês)         (dia) 
Heisei 

 
[Pontos importantes do empréstimo] 

1. Modo de recebimento 
do empréstimo 

 

Transferência bancária para a conta da instituição financeira indicada pelo(a) 
beneficiário(a). 

2. Pagamento do 
empréstimo 

Período de carência     meses (12 meses, no máximo) 

Período de pagamento 
do empréstimo 

    meses (120 meses, no máximo) 

Método de pagamento 
do empréstimo 

□ Pagamento em parcelas mensais  
□ Pagamento único 

3. Juros de mora 
Se o valor do empréstimo não for devolvido até o último dia do período de 
pagamento acima, serão cobrados juros de 3,0% por ano como juros de mora 
sobre o saldo restante após esse prazo de pagamento. 

 
[Observações] 

1. Os campos circundados por linhas grossas acima devem ser preenchidos pelo(a) próprio(a) 
solicitante. 

2. O período de carência iniciará no mês seguinte ao do mês em que será feita a transferência bancária. 
3. O período de pagamento iniciará no mês seguinte ao mês de término do período de carência. 
4. O pagamento adiantado deverá ser feito na conta da instituição financeira indicada pelo Conselho de 

Bem Estar Social das províncias. 

 

Região Ano Fundo 
Código do 

empréstimo 
Nº da 

solicitação 
 

    

Conselho de 
Bem Estar 
Social dos 
municípios 

 



 

 

 


