
 

Taong nais kumonsulta ukol sa 

negosyo 
 

Financial Consultation Counter（金融相談窓口） 

Maaaring kumonsulta ukol sa perang gagamitin para sa pagpapatuloy 

ng Negosyo. 

Economic Affairs Bureau Industry and Labor Department Middle/ Small 

Company Promotion Division 

📞 052-735-2000 

 

 

Konsultasyon sa negosyo（経営相談） 

Maaaring kumonsulta ng libre sa mga kwalipikadong espesyalista. 

Ngunit, kinakailangan ang reserbasyon. 

Nagoya City New Business Support Center 

📞 052-735-0808 

 

  



Para sa mga taong 

nangangailangan ng pera sa 

pamamahala ng negosyo 

 

Safety Net Guarantee No.4 at No.5 / Garantiyang Konektado 

sa Krisis（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

Nag-iissue ng dokumento na kailangan para sa 

aplikasyon sa pagpa-utang ng salapi na mayroong 

pabor at magagandang kondisyones para 

makapagpatuloy ng negosyo ang mga maliliit at may 

katamtamang laki na kumpanya na humina ang 

negosyo. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 



 

 

Pondo para sa Matatag na Negosyo (Environmental 

Adaptation Fund)（経営安定資金（環境適応資金）） 

Palawakin ang mga kumpanya na maaring makautang o 

makapag-loan upang masuportahan ang mga maliliit at 

may katamtamang laki na kumpanya na sobrang 

humina ang negosyo. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exemption sa pagbabayad ng guarantee fee na may 

kinalaman sa financing system（融資制度にかかる保証料免除） 

Dahilan sa paglaganap ng bagong uri ng Corona virus at 

bilang pagbibigay suporta para dito, kung sakaling 

manghiram ng pera mula sa lungsod ng Nagoya, ay 

kailangang magbayad ng interes nguni’t ang 

babayarang guarantee fee ay liliit. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 

 

  



Mga shop na pansamantalang 

nagsara dahilan sa walang pasok 

ang mga pasilidad na ginagamit 

para sa sari-saring negosyo 

 

Pinansyal na tulong sa panahong laganap ang Bagong uri ng 

Coronavirus sa lungsod ng Nagoya（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Makakatanggap ng pera (\500,000) ang taong walang 

nagawa kundi isara nalang ang kaniyang shop dahil sa 

walang pasok ang pasilidad na ginagamit para sa sari-

saring negosyo. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng lungsod ng 

Nagoya 

📞 052-228-7007 



 

  



 

Para sa mga taong bukas 

ang gamit na pasilidad 

 

Pinansyal na tulong at suporta upang maisagawang 

ipagpatuloy ang negosyo sa panahong laganap ang Bagong 

uri ng Coronavirus sa lungsod ng Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

Magbibigay ng \100,000 para sa mga pasilidad na 

patuloy pa ring nagbukas ng kanilang negosyo para sa 

maraming residente na hindi pinakiusapan ng 

prepektura na pansamantalang magsara. 

Economic Affairs Bureau Project Team para sa panahong 

laganap ang Bagong uri ng Coronavirus (Secretariat of 

Financial Support) 

📞 052-265-2102 



 

  



 

Para sa mga taong ang 

negosyo ay kainan o inuman 

 

Promotion Business na gumagamit ng delivery service na ang 

negosyo ay kainan o inuman（飲食宅配サービス利用促進事業） 

Pagbibigay suporta para mapagpatuloy ang mga 

establisimento ng kainan o inuman, kabilang ang 

pakikipag-kooperasyon ng kumpanya ng delivery 

service upang makapag deliver sa mga residente. 

Economic Affairs Bureau Industrial Planning Division 

📞 052-972-2412 

 

 


