Às famílias com gestantes e crianças menores de 18 anos
～A partir de abril de 2016 (Heisei 28)～

O「Passaporte de Benefícios para Famílias com Crianças」poderá ser utilizado em todo o país
A partir de abril de 2016, apresentando o “Passaporte de Benefícios para Famílias com Crianças”, os benefícios de auxílio à criação de
filhos também poderão ser utilizados fora da província.
※ Poderáser usadoem lojaspatrocinadorasquetêm alogomarca comum em todoopaís.
※ Apartir de abril de 2016: 41 províncias.Apartir de abril de2017,todasasprovíncias. (Previsão)

Troca para o novo Passaporte

(Logomarca nacional)

Será enviado o novo passaporte contendo a「Logomarca comum em todo o país」
Atual
Novo modelo

※

Favor inutilizar o passaporte atual.

Conteúdo dos serviços oferecidos
① O conteúdo dos serviços é definido pela loja patrocinadora
O conteúdo do benefício difere de loja para loja. Favor verificar diretamente com a loja.
Também é possível verificar no site, utilize-o sem falta.

② O「Friendly Menu」será criado
Para que as famílias com crianças pequenas não passem por apuros quando saírem para passear, será criado um serviço que poderá
ser utilizado em todo o país.
O conteúdo dos serviços difere de loja para loja.
Ex: água quente para o leite em pó, local para trocar fraldas, para amamentar, se é possível entrar com carrinho de bebê na loja, etc.

Ampliação das famílias que poderão receber o benefício
Famílias com gestantes também poderão usufruir do benefício.

「Passaporte premium para famílias com muitas crianças」
Não haverá alteração do design e validade do Passaporte Premium utilizado por Famílias com mais de 3 filhos.
Continue utilizando o cartão atual.
※ Essepassaporte nãopoderáser utilizado em lojasforadaprovíncia. Nesse casoutilize o “Passaporte de Benefícioscomum”.

Atualização do Site de procura de lojas patrocinadoras
O Site de procura de lojas patrocinadoras do Passaporte de Benefícios será atualizado em
virtude de que será usado em todo o país.
【Site de Procura de lojas patrocinadoras】http://pass.nagano-kosodate.net/ksearch/

