
 

 

 
 
 
 
Inscrição: Os Srs. poderão fazer a sua inscrição, por telefone ou pessoalmente, na recepção do “Centro de 
Orientação e Apoio”. Após a  inscrição, um conselheiro(a) irá entrar em contato com os Srs. para marcar uma hora. 
Em caso de necessidade, nós trabalharemos com profissionais em traduções. Não haverá mais custos para os 
senhores, ou seja, os tradutores não serão pagos pelos senhores. 
 
Sigilo Profissional. Todos os colaboradores estão sob um Sigilo Profissional. Quando for necessário resolver-se 
um problema, trabalharemos juntamente com médicos, com a escola, mas sempre e sómente com o consentimento 
e após uma conversa com os senhores. 
 
Cancelamento: É necessário avisar-nos com uma antecipação de 24 horas, o cancelamento de uma consulta. 
Assim também, sómente será possível, desmarcar uma consulta por outra em caso de urgência. Quando não 
cancelarem a hora,  em tempo determinado, cobraremos dos senhores os custos do pagamento do tradutor(a). 
 
 
Tarifa/Custo 
Agradecemos a Subvenção do Cantão do Estado de Basel, assim poderemos oferecer aos senhores uma tarifa de 
acordo com suas possibilidades financeiras. Na primeira consulta, esclareceremos os custos. Mencionar os dados 
exatos abaixo. 
 
Rendimento Líquido do Marido: 
Salário, Renda, Diárias 
evtl.complemento de Rendimento  _____________________________________ 
 
Rendimento Líquido da Esposa: 
Salário, Renda, Diárias + _________________________________________ 
 
Total Rendimento Líquido: = _________________________________________ 
 
Redução por criança - _________________________________________ 
Até 10 anos = CHF 400.00  
Acima de 10 anos= CHF 600.00 
 
Desconto pensão alimentícia                                         -    __________________________________________ 
 
 
O valor de ganhos da Familia      =  
 
 

Rendimento Familiar Líquido por Mes Custos por Consulta – 50 Minutos 
Menos de CHF 4.000 Conf. Acordo / pelo menos CHF 10.— 
CHF 4'000 – 4’499 CHF   50.— 
CHF 4’500 – 4’999 CHF   60.— 
CHF 5'000 – 5’499 CHF   70.— 
CHF 5'500 – 5’999 CHF   80.— 
CHF 6'000 – 6’499 CHF   95.— 
CHF 6'500 – 6’999 CHF 110.— 
CHF 7'000 - ... CHF 130.— 
A partir de CHF 10.000 CHF 150.— 

 
Caso os Srs. em sua Caixa de Previdência pagam um seguro suplementar, é bem possível que uma 
parte dos custos psicoterapeuticos, isto é, gastos com psicólogos serão deduzidos pela Caixa. 
 
Outras prestações de serviços Custos 
Dívidas  10% da soma 
Acompanhamento de.processo de falência 1% da soma (min.500 fr/max.1.000 fr) 
Rendimento  1% do rendimento do orçamento líquido 
Renda (suple.no rend. ou Ajuda) CHF 300 (quantia fixa por ano) 

 


