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Mặt trước■ 

◆◆ Tóm tắt ý chính（Hãy đọc toàn bộ）◆◆ 

▶ Người nước ngoài không đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm 
y tế tại nơi làm việc thì phải tham gia Chương trình Bảo hiểm Sức 
khỏe Công dân giống như người Nhật. Cho dù bạn có tham gia bảo 
hiểm của các chương trình bảo hiểm tư nhân do các công ty hoặc tổ 
chức nước ngoài thực hiện, bạn vẫn phải đăng ký tham gia Bảo hiểm 
Sức khỏe Công dân. 

▶ Cá nhân làm việc cho một pháp nhân (Công ty cổ phần,v.v.) tại 
Nhật Bản, chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoặc địa điểm kinh 
doanh tại Nhật Bản (Pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới 
pháp luật Nhật Bản,v.v.), các trường đại học tại Nhật Bản phải đăng 
ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế tại nơi làm việc của mình . 

▶ Nếu đã đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ở nước mẹ 
đẻ, bạn có thể được xét miễn trừ. Vui lòng liên hệ Bộ phận quản lý tư 
cách hưởng bảo hiểm để biết thêm thông tin. 

▶▶ Ngày hết hạn của Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế là ngày liền 
sau ngày hết hạn Thời gian lưu trú. 

Cho dù Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế của bạn đã hết hạn, nhưng 
trước ngày hết hạn cư trú bạn có làm thủ tục gia hạn lưu trú hoặc 
trong vòng 3 tháng trở lại đây bạn có thay đổi về thời hạn lưu trú thì 
bạn vẫn có thể gia hạn Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế. Nếu có nhu 
cầu, vui lòng liên hệ Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm để 
biết thêm thông tin. 

▶ Nếu bạn thay đổi địa chỉ tại Quận Shinjuku hoặc chuyển ra khỏi 
Quận Shinjuku, bạn phải mang Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế của 
bạn đến Văn phòng hành chính Quận và đăng ký địa chỉ mới của bạn 
trong vòng 14 ngày kể từ khi đi chuyển. Bạn không thể sử dụng Giấy 
Chứng nhận Bảo hiểm Y tế do quận Shinjuku cấp khi bạn đã rời khỏi 
Shinjuku. 

▶ Vui lòng thanh toán phí bảo hiểm của bạn tại thời điểm làm thủ tục 
đăng ký hoặc bằng cách sử dụng phiếu thanh toán sẽ được gửi qua 
thư đến cho bạn. Đăng ký địa chỉ của bạn tại bưu điện và viết tên lên 
trên hộp thư nhà mình để thư từ cơ quan chức năng đến đúng địa chỉ 
nhà bạn. 
 
▶ Khi bạn rời khỏi Nhật Bản hoặc di chuyển ra khỏi Shinjuku, vui 
lòng thanh toán phí bảo hiểm chưa thanh toán trước khi di chuyển. 

▶ My number (Mã số Cá Nhân) là bắt buộc khi tham gia vào Chương 
trình Bảo hiểm Sức khỏe Quốc gia. Vui lòng mang theo thẻ cư trú 
hoặc thẻ có thông tin mã số cá nhân khi đến làm thủ tục tham gia bảo 
hiểm (Có một số trường hợp ngoại lệ như đối với người có Visa 
ngoại giao). 

Tham gia Chế độ Bảo hiểm Sức khỏe Công dân là bắt buộc 
(Trang 1~2) 

Đừng quên làm thủ tục gia hạn Thời gian lưu trú của bạn 
(Trang 7 ~ 8) 

Phải đăng ký thay đổi địa chỉ trong vòng 14 ngày kể từ ngày 
chuyển đi nơi khác ( Trang 5 - 8) 

Vui lòng thanh toán phí bảo hiểm của bạn trước ngày đến hạn 
(Trang 9 ~ 18) 

Cần My number (Mã số cá nhân) 
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Tiền thanh toán 
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Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

Thông thường trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có lúc bị mắc bệnh 

hoặc bị thương tật mà không biết trước được. Trong những lúc như 

vậy, để có thể an tâm điều trị thì chế độ bảo hiểm y tế ra đời, chế độ 

này trích một khoản tiền từ thu nhập hàng ngày của mỗi người để sử 

dụng cho việc chữa trị khi bị bệnh. 

Chế độ bảo hiểm y tế ở Nhật Bản được chia thành 2 loại chính là 

Bảo hiểm tham gia tại nơi làm việc và Bảo hiểm tham gia tại địa 

phương. Bảo hiểm tham gia tại nơi làm việc là loại bảo hiểm mà đối 

tượng tham gia là những người đang làm việc tại công ty,v.v., những 

người này sẽ tham gia bảo hiểm y tế thông qua nơi mình đang làm 

việc. Bảo hiểm sức khỏe công dân (Thường được gọi tắt là “Bảo 

hiểm Y tế Quốc gia”) là bảo hiểm được triển khai tại địa phương nơi 

người tham gia bảo hiểm có hộ khẩu thường trú, đối tượng tham gia 

bảo hiểm này là những người không tham gia bảo hiểm tại nơi làm 

việc.  

Người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản cũng giống như 

công dân Nhật Bản sẽ bắt buộc phải tham gia một trong hai loại bảo 

hiểm này. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia là từ viết tắt của Giấy chứng 

nhận dành cho người được bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

Nhật Bản là một trong những đất nước có tuổi thọ dân số cao trên 

thế giới do có nền y học hiện đại, nhưng cùng với đó là số lượng 

người cao tuổi nằm liệt giường hoặc mất trí nhớ tại Nhật Bản đang 

ngày càng gia tăng. Chính bản thân những người chăm sóc người 

già yếu trong gia đình cũng sẽ dần già đi, vì vậy nếu chỉ chăm sóc 

tại nhà thôi thì gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa họ còn có khả 

năng phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt để đề phòng bị mắc 

chứng bệnh đột quỵ do lão hóa. 

Vì vậy, “Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng” ra đời với cơ chế là mọi 

người cùng nhau đóng phí bảo hiểm điều dưỡng để hỗ trợ cho việc 

điều dưỡng người già trong toàn xã hội Nhật Bản. 

Đối với Bảo hiểm Y tế Quốc gia thì phí bảo hiểm mà người tham 

gia bảo hiểm từ 40 tuổi đến dưới 65 tuổi đóng sẽ bao gồm cả chi phí 

bảo hiểm dành cho điều dưỡng. 

Trường hợp người thuộc đối tượng hưởng Bảo hiểm Điều dưỡng 

do bị mắc những căn bệnh cụ thể chẳng hạn như bệnh đột quỵ thì có 

thể hưởng quyền lợi sau khi kiểm tra chứng nhận về việc cần phải 

chăm sóc điều dưỡng.
 

Thanh toán 30% chi phí y tế 

khi xuất trình Giấy Chứng 

nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia 

Cấp Giấy Chứng 

nhận Bảo hiểm Y tế 

Quốc gia 

Trả phí 
bảo hiểm Chi trả chi phí y tế 

Chế độ bảo hiểm sức khỏe công dân 

Bảo hiểm Y tế Quốc gia và Bảo hiểm Điều dưỡng 

Cơ quan trị liệu/ 
Cơ quan y te&  

Người được bảo hiểm 
(Người tham gia) 
 

Quận Shinjuku Thành phố Tokyo 

Người bảo hiểm 

Tiền trợ cấp 

Điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
 
� Đối tượng được tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia tại Quận 
Shinjuku là những người có đăng ký thường trú tại Quận Shinjuku. 
Tuy nhiên nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì sẽ không được 
tham gia bảo hiểm: 

 
   Những người phải tham gia bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc 
 
   Những người được tham gia bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm 

việc  với tư cách là người phụ thuộc 
 
   Những người đang được hưởng trợ cấp sinh hoạt từ chính phủ 
 
   Người lưu trú tại Nhật Bản với mục đích chữa bệnh, có tư cách 

lưu trú là “Hoạt động đặc thù” 
 
   Người có tư cách lưu trú là “Hoạt động đặc thù” thực hiện các 

hoạt động như du lịch, nghỉ dưỡng và các hoạt động tương tự 
 
   Người đã hết hạn lưu trú tại Nhật Bản 
 
   Người có tư cách lưu trú là “Ngoại giao” 
 
   Người có thời hạn lưu trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở xuống 

(Tuy nhiên, người có thể chứng minh được mình sẽ lưu trú tại 
Nhật Bản trên 3 tháng với tư cách lưu trú là "Hoạt động giải 
trí" "Đào tạo kỹ thuật" "Lưu trú theo diện gia đình" "Hoạt 
động đặc thù" thì có thể tham gia bảo hiểm.) 

 
   Người đang tham gia Chế độ chăm sóc y tế dành cho người 

hậu cao tuổi 
 
 (Lưu ý) 
   Người đang làm việc tại các pháp nhân kinh doanh như công 

ty cổ phần,v.v.. hoặc cơ sở kinh doanh tư nhân có số lượng 
nhân viên từ 5 người trở lên thì sẽ tham gia bảo hiểm sức khỏe 
tại nơi mà mình đang làm việc. 

 
   Người nào một khi vẫn còn tư cách tham gia Chương trình 

Bảo hiểm Y tế Quốc gia thì người đó sẽ không thể rút khỏi 
Bảo hiểm Y tế Quốc gia mà không có lý do chính đáng. 
� Dù tham gia Bảo hiểm du học sinh, Bảo hiểm nhân thọ có 

kèm theo quyền lợi y tế hay Bảo hiểm tai nạn du lịch thì 
cũng không được phép rút khỏi Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
 

(Những Bảo hiểm nói trên không thuộc chế độ bảo hiểm y 
tế công tại Nhật Bản) 
 

   Xin vui lòng đăng ký địa chỉ cư trú tại bưu điện và xin vui 
lòng ghi tên vào hộp thư ở nhà để chắc chắn rằng thư từ Cơ 
quan hành chính tại phường sẽ đến đúng địa chỉ. 

 
     Nếu thư gửi theo đường bưu điện từ Cơ quan hành chính quận 

bị trả lại nhiều lần, thì tùy theo kết quả kiểm tra thực trạng, địa 
chỉ cư trú được đăng ký có thể sẽ bị xóa bỏ và sẽ mất tư cách 
hưởng bảo hiểm y tế quốc gia. 

 
 

��■ 
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Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

� Đối với những trường hợp dưới đây, thì bắt buộc phải thực hiện 
thủ tục trong vòng 14 ngày. Nghĩa vụ thông báo thuộc về chủ hộ gia 
đình. 

Nếu thông báo chậm trễ, thì chỉ có thể hưởng quyền lợi điều trị 
bảo hiểm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm quốc gia. 

Ngoài ra, khi thực hiện thông báo, ngoài các thành phần hồ sơ 
dưới đây, người thông báo cần phải biết My number (Số công dân) 
(ngoại trừ trường hợp sinh con hoặc nhập tịch.) 
 

���� Tham gia chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
� Khi làm thủ tục thông báo tham gia bảo hiểm, ngoài Thẻ cư trú 
hoặc Giấy chứng nhận thường trú đặc biệt thì còn cần những giấy tờ 
sau: 
Nếu tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia thì người tham gia sẽ được 
cấp mỗi người 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm quốc gia. Giấy chứng 
nhận bảo hiểm quốc gia có kích cỡ khá nhỏ, nhưng rất quan trọng. 
 

Thời điểm Giấy tờ cần thiết Bộ phận làm thủ tục  �  
Khi chuyển đến 
(Nhập tịch) 
Quận Shinjuku 

Hộ chiếu Thông báo nhập tịch 
…Phòng hộ tịch và cư trú - Bộ phận 

đăng ký cư trú 
Tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
…Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí, Bộ 

phận quản lý tư cách bảo hiểm y tế quốc 
gia 

Khi rút khỏi bảo 
hiểm sức khỏe 
tại nơi làm việc 

Giấy chứng 
nhận mất tư 
cách bảo hiểm 
sức khỏe 

Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí,  
Bộ phận quản lý tư cách bảo hiểm y tế 
quốc gia 

Khi không còn 
hưởng chế độ 
trợ cấp sinh hoạt 

Giấy chứng 
nhận hưởng trợ 
cấp sinh hoạt 

Khi sinh con  
�� 
 

Giấy chứng 
nhận Bảo hiểm 
Y tế Quốc gia 

Thông báo sinh con 
…Phòng hộ tịch và cư trú Bộ phận hộ 

tịch 
Tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
…Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí, Bộ 

phận quản lý tư cách bảo hiểm y tế quốc 
gia 

�  Cũng có thể thực hiện thủ tục này tại các văn phòng chi nhánh đặc biệt  
�� Sau khi sinh con, sẽ được hưởng trợ cấp sinh con hưởng một lần. 
(Tham khảo trang 28) 

 
  �� Rút khỏi chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia 

� Khi làm thủ tục rút khỏi chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, ngoài 
Thẻ cư trú hoặc Giấy chứng nhận thường trú đặc biệt thì còn cần 
những giấy tờ sau: 
 

Thời điểm Giấy tờ cần thiết Bộ phận làm thủ tục  �  
Khi chuyển đi 
khỏi quận 
Shinjuku 

Chỉ cần những 
giấy tờ đã nêu 
trên 

Phòng hộ tịch và cư trú Bộ phận đăng ký 
cư trú 

Khi chuyển đi 
khỏi quận 
Shinjuku 
Khi tham gia bảo 
hiểm sức khỏe tại 
nơi làm việc 

Giấy chứng nhận 
bảo hiểm tại nơi 
làm việc 

Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí  
Bộ phận quản lý tư cách bảo hiểm y tế 
quốc gia 

Khi trở thành đối 
tượng được 
hưởng trợ cấp 
sinh hoạt 

Giấy chứng nhận 
hưởng trợ cấp 
sinh hoạt 

Khi qua đời �� Chỉ cần Giấy 
chứng nhận Bảo 
hiểm Y tế Quốc 
gia 

Phòng hộ tịch và cư trú Bộ phận hộ tịch 

� Cũng có thể thực hiện thủ tục này tại các văn phòng chi nhánh đặc biệt. 
��Sau khi qua đời, có thể nhận được tiền trợ cấp chi phí tang lễ (Tham khảo 
trang 28).��

 

Các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
P７■ 
3 Các thủ tục khác 

Thời điểm Giấy tờ cần thiết Bộ phận làm thủ tục 
Khi thay đổi địa 
chỉ cư trú tại 
Quận Shinjuku 

Thẻ cư trú hoặc 
Giấy chứng nhận 
thường trú đặc biệt 
/ Giấy Chứng nhận 
Y tế Quốc gia 

Văn phòng chi nhánh đặc biệt  
Phòng hộ tịch và cư trú  
Bộ phận đăng ký cư trú 

Khi thay đổi chủ 
hộ hoặc tên 
người 
Khi gia hạn visa 
trong các hoạt 
động đặc thù 

Thẻ cư trú / Hộ 
chiếu (Bản mô tả 
chi tiết) / Giấy 
Chứng nhận Y tế 
Quốc gia 

Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí  
Bộ phận quản lý tư cách bảo hiểm 
y tế quốc gia 

Khi mất Giấy 
chứng nhận y tế 
quốc gia 

Thẻ cư trú hoặc 
Giấy chứng nhận 
thường trú đặc biệt 

Văn phòng chi nhánh đặc biệt  
Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí  
Bộ phận quản lý tư cách bảo hiểm 
y tế quốc gia  

☆Địa chỉ sau đây là bộ phận thực hiện các thủ tục liên quan đến tham gia, 
rút khỏi bảo hiểm và các thủ tục thông báo khác. 
Phòng hộ tịch và cư trú Bộ phận đăng ký cư trú…Cửa số 7 Tầng 1, Tòa thị 
chính Quận Shinjuku 
Phòng hộ tịch và cư trú Bộ phận hộ tịch…Cửa số 9 Tầng 1, Tòa thị chính 
Quận Shinjuku 
Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí Bộ phận quản lý tư cách bảo hiểm y tế quốc 
gia…Cửa số 8 Tầng 4, Tòa thị chính Quận Shinjuku 
 
Giấy chứng nhận người được bảo hiểm sức khỏe công dân 

 
Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

 
 Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia là giấy chứng nhận cần phải có 
khi mọi người điều trị y tế bằng bảo hiểm, vì vậy khi đến điều trị tại các cơ sở 
y tế, nhất định phải mang theo thẻ này và trình cho bộ phận tiếp nhận ở đó. 

 
○ Khi nhận được giấy chứng nhận này, hãy kiểm tra xem có gì sai sót như sai 

tên, địa chỉ hay không. Nếu có, không được tự ý sửa mà phải mang đến cơ 
quan có thẩm quyền để làm thủ tục sửa đổi. 

 

○  Nội dung được ghi trong Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia được 
dựa trên thông tin được ghi trong Giấy chứng nhận cư trú. Ngày hết hiệu lực 
của Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia là ngày ngay sau ngày hết 
thời hạn lưu trú. 

 

○  Nếu nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú tại Nhật Bản trước ngày hết hạn 
lưu trú, thì có thể dùng tư cách lưu trú cũ để ở lại Nhật Bản một cách hợp 
pháp để hoàn tất thủ tục. Vì vậy, trong trường hợp này, dù chưa có Thẻ lưu 
trú mới thì bạn vẫn có thể làm thủ tục gia hạn Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y 
tế Quốc gia. Vui lòng liên hệ với Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
để biết thêm thông tin. 

 

○  Nếu có nhu cầu thay đổi thông tin ghi trên Giấy chứng nhận thì hãy 
nhanh chóng nộp đơn làm thủ tục thay đổi. 

 

○  Khi xuất ngoại, về nước, bắt buộc phải làm thủ tục thông báo di 
chuyển.  
(Khi vào lại Nhật Bản cũng không được sử dụng lại Giấy Chứng nhận 
Bảo hiểm Y tế cũ mà bắt buộc phải làm thủ tục tham gia mới) 

     
  ○ Nếu ra khỏi Quận Shinjuki thì không thể sử dụng Giấy Chứng nhận        

Bảo hiểm Y tế này.  
(Sau khi chuyển đi, nếu như vẫn sử dụng Giấy Chứng nhận Bảo hiểm 
Y tế được cấp tại Quận Shinjuku thì bạn sẽ bị tính phí 70% phí y tế do 
lạm dụng thẻ không hợp lệ.) 
 

○ Tuyệt đối không được mượn Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế của 
người khác 
(Nếu như sử dụng Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế một cách sai trái 
như vậy, sẽ có thể bị phạt tù do thực hiện hành vi gian dối theo quy 
định của Luật Hình sự) 

※  Ở mặt sau của Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế có để chỗ trống để 
mọi người có thể viết mong muốn của mình về việc có muốn hiến tạng 
hay không.  

    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cấy ghép nội tạng, vui 
lòng liên hệ địa chỉ sau: 

    (Tổ chức công) Mạng lưới cấy ghép nội tạng Nhật Bản 
Điện thoại miễn phí  0120-78-1069 
Trang chủ http://www.jotnw.or.jp 
       (Chỉ có Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh) 
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��■ 
Chứng nhận người cao tuổi 

 
Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

Người đang trong độ tuổi tính từ tháng liền sau tháng sinh nhật 
của tuổi 70 (Nếu ngày sinh nhật là ngày đầu tiên của tháng thì tính từ 
tháng sinh nhật) cho đến khi đủ điều kiện tham gia Chế độ chăm sóc 
y tế dành cho người hậu cao tuổi sẽ là đối tượng được cấp chứng 
nhận người cao tuổi. Giấy Chứng nhận Người cao tuổi sẽ được 
chuyển đến các đối tượng được cấp qua đường bưu điện. 
 
�Tỷ lệ phí mà cá nhân chịu trách nhiệm là [20%] hoặc [30%] tùy 
thuộc vào số tiền thuế tiêu chuẩn. 
 
Khi đến các cơ sở y tế, hãy mang theo Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y 
tế và Giấy Chứng nhận Người cao tuổi và trình tại nơi tiếp nhận. 
 
Phí bảo hiểm 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
� Để trang trải các chi phí y tế trong trường hợp bệnh tật hoặc 
thương tật, một phần chi phí được chỉ định cho việc điều trị y tế 
được tính cho các đối tượng tham gia dưới hình thức phí bảo hiểm. 
Thậm chí đối với những người từ 40 tuổi trở lên đến dưới 65 tuổi 
đang tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia cũng cần nộp phí bảo hiểm 
bao gồm cả phí bảo hiểm điều dưỡng. 
 
  Những người tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia là đối tượng phải 

nộp phí bảo hiểm. Đối với những người nộp đơn tham gia muộn 
thì sẽ vẫn sẽ bị truy thu nộp phí bảo hiểm kể từ ngày tham gia chứ 
không phải từ tháng nộp đơn. 

 
  Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở từng hộ gia đình và người đứng 

đầu hộ gia đình sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm cho 
hộ gia đình của họ. 

 
  Chủ hộ cũng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm 

cho các thành viên khác trong gia đình ngay cả khi chủ hộ tham gia 
chương trình bảo hiểm khác và không phải là thành viên của 
Chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 

 
Thông báo về phí bảo hiểm 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
Thông báo nộp tiền bảo hiểm sẽ được gửi đến vào tháng 6. 
� Phí bảo hiểm của năm 2020 (Tính từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 
3 năm 2021) được quyết định vào tháng 6 sau khi xác định được số 
giá trị cơ sở để tính toán. 
 

Phí bảo hiểm hàng năm được thanh toán thành 10 đợt từ tháng 6 
đến tháng 3 năm sau. 
   Các hộ gia đình có sự thay đổi về số lượng thành viên tham gia 
Bảo hiểm Y tế Quốc gia hoặc thay đổi giá trị cơ bản để tính toán phí 
bảo hiểm thì sẽ nhận được thông báo thay đổi phí bảo hiểm. 
Các cá nhân chuyển đến Quận Shinjuku vào hoặc sau ngày 2 tháng 

1 năm 2020 và các cá nhân nộp hồ sơ khai thuế muộn sẽ chỉ được 
thông báo về số tiền bình quân đầu người. Số tiền cơ bản để tính 
toán phí bảo hiểm sẽ được thông báo sau khi cơ quan có thẩm quyền 
xác định được. 
Tiền phí bảo hiểm trong 1 năm 
 

 

 

 
 

            

Tháng 
4 

Tháng  
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng  
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

Tháng 
1 

Tháng 
2 

Tháng 
3 

            

 

Th�ng nộp phí 

Khoảng thời gian tham gia 

Ｐ１１■ 

 Cách tính phí bảo hiểm (Năm 2020) 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
 

Phí bảo 
hiểm y tế   

＋ 
Phí bảo hiểm 
hỗ trợ người 
hậu cao tuổi  

＋ 
Phí bảo 
hiểm điều 
dưỡng 

＝ 

Phí bảo 
hiểm sức 
khỏe công 
dân 

 
                                                 
                          

ǁ 

Chi phí điều trị y tế  
Thu nhập bình quân đầu người 

39,900 Yên 
× 

Số người được bảo hiểm trong hộ gia đình 
＋ 

Giá trị thu nhập 
Giá trị cơ bản để tính phí bảo hiểm năm nay (năm 2020) của toàn bộ 

thành viên được bảo hiểm trong hộ ※1 
× 

7.14 ／100 
 Giá trị tối đa cho phép 630 nghìn Yên ※２ 

＋ 

Phí bảo hiểm hỗ trợ người hậu cao tuổi 
Thu nhập bình quân đầu người 

12,900 Yên 
× 

Số người được bảo hiểm trong hộ gia đình 
＋ 

Giá trị thu nhập 
Giá trị cơ bản để tính phí bảo hiểm năm nay (Năm 2020) của toàn 
bộ thành viên được bảo hiểm trong hộ ※1 

× 
2.29／100 

 Giá trị tối đa cho phép 190 nghìn Yên ※２ 

＋ 

Phí bảo hiểm điều dưỡng 
Thu nhập bình quân đầu người 

15,600 Yên 
× 

Số lượng người được bảo hiểm y tế quốc gia trong hộ gia đình có độ tuổi 
từ 40 đến dưới 65 tuổi 

＋ 
Giá trị thu nhập 

Giá trị cơ bản để tính phí bảo hiểm năm nay (năm tài chính2020) của 
người được bảo hiểm y tế quốc gia trong hộ gia đình có độ tuổi từ 40 đến 
dưới 65 tuổi ※1        × 

1.96／100 
 Giá trị tối đa cho phép 170 nghìn Yên ※２ 

※1 "Số tiền cơ bản để tính phí bảo hiểm" là "Tổng Giá trị thu nhập trong 
năm trước – Giá trị khấu trừ cơ bản ( 330 nghìn Yên)". 

 

※2 Giá trị tối đa: Nếu phí bảo hiểm hàng năm được tính cho Bảo hiểm Y 
tế, Bảo hiểm hỗ trợ người cao tuổi và Bảo hiểm điều dưỡng vượt quá 
giá trị tối đa cho phép hàng năm như đã nêu ở trên, thì số tiền phí bảo 
hiểm hàng năm sẽ bằng với giá trị tối đa cho phép hàng năm đó. (Tuy 
nhiên, điều này không áp dụng cho phí bảo hiểm của năm trước.) 
 

◎Trong năm, khi thành viên nào đó trong gia đình bước sang tuổi 40 hoặc 
65 thì 
Các thành viên tham gia Chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia từ 40 đến 
dưới 65 tuổi phải nộp phí bảo hiểm điều dưỡng. 
・Đối với những người bước sang 40 tuổi trong năm, phí bảo hiểm điều 

dưỡng được áp dụng từ tháng sinh và số tiền phí bảo hiểm sẽ được tính 
cộng vào tháng sau. 

・ Đối với những người bước sang tuổi 65 trong năm tài chính, phí bảo 
hiểm điều dưỡng được áp dụng cho đến tháng trước tháng sinh. Các 
thành viên này trả phí bảo hiểm y tế cho các khoản bảo hiểm điều dưỡng 
vào tháng 3 năm sau. 

 

Phí bảo hiểm năm 2020 
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Ｐ１３■ 
Giảm/Miễn phí bảo hiểm 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 

1  Giảm Thu nhập bình quân đầu người (Giảm giá trị phân bổ) 
 Nếu thu nhập của một hộ gia đình vào năm trước thấp hơn một 
mức nhất định, tổng thu nhập bình quân đầu người sẽ được giảm 
một phần tùy thuộc vào số thu nhập (Được tính tự động theo thông 
tin thuế cư trú của năm đó). Để áp dụng chính sách giảm này, chủ 
hộ gia đình và các thành viên được bảo hiểm trong gia đình phải 
minh bạch về toàn bộ thu nhập của mình trong năm trước. Những 
người không có thu nhập cũng phải khai báo. (Ngoại trừ trẻ vị 
thành niên dưới 20 tuổi). 

Nếu chưa nộp thuế, vui lòng khai báo xác định hoặc khai báo 
thuế cư trú, hoặc khai báo liên quan đến phí Bảo hiểm sức khỏe 
quốc dân. 

2  Biện pháp giảm phí bảo hiểm đối với những người thất nghiệp 
ngoài ý muốn 
 Những người bị mất việc do bị sa thải, phá sản hoặc chấm dứt 
hợp đồng lao động có thể được xem xét giảm phí bảo hiểm. Để đủ 
tiêu chuẩn được giảm phí bảo hiểm trong trường hợp này, cần phải 
nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm thất 
nghiệp. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 
 
3  Miễn giảm chung 

Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống do thiên tai, bị sa thải, thất 
bại trong kinh doanh không có khả năng nộp tiền bảo hiểm có thể 
nộp đơn xin giảm hoặc miễn trừ nộp tiền bảo hiểm này. 

 
4   Giảm phí bảo hiểm do chuyển sang Chế độ chăm sóc y tế 
dành cho người hậu cao tuổi 

Những người từ 65 tuổi trở lên là người phụ thuộc của một cá 
nhân có bảo hiểm thay đổi từ bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc 
sang Chế độ chăm sóc y tế dành cho người hậu cao tuổi mới tham 
gia vào Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Dân thì có thể nộp đơn xin 
miễn giảm phí bảo hiểm. 

 
○○ Đối với các du học sinh   
 “Hãy làm thủ tục xin miễn giảm hàng năm” 
 (Mỗi năm là khoảng thời gian tính từ tháng 4 đến tháng 3 năm 
sau) 

Du học sinh nước ngoài cần mang theo thẻ ① Giấy chứng nhận 
Bảo hiểm Y tế Quốc gia, ② Thẻ học sinh hoặc giấy phép nhập 
học, ③ Thẻ cư trú đến Phòng bảo hiểm y tế và hưu trí, Bộ phận 
quản lý tư cách bảo hiểm y tế quốc gia để nộp đơn xin miễn giảm 
phí bảo hiểm (Cửa số 8 Tầng 4, Tòa nhà thị chính Quận Shinjuku) 
trong khoảng thời gian từ tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Nếu 
chuyển đến Quận Shinjuku vào khoảng thời gian từ tháng 6 trở đi, 
bạn cũng có thể làm thủ tục xin miễn giảm khi mới chuyển đến. 
Nếu thu nhập của bạn trong năm trước vượt quá 980 nghìn Yên thì 
bắt buộc phải kê khai thuế. 
  

Đối tượng đã khai thuế xong (Khai báo xác thực hoặc khai báo 
thuế cư trú) không cần phải nộp đơn xin giảm phí bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân. Ngay cả khi có nộp đơn xin miễn giảm thì mức 
giảm phí bảo hiểm có thể bị hủy trong năm theo thông tin thu nhập 
từ tờ khai thuế. 
 
 
 

���■ 
 Cách nộp phí bảo hiểm 
 

Phương thức nộp phí bảo hiểm bao gồm chuyển khoản ngân hàng, nộp 
qua phiếu thanh toán, sử dụng mobairu reji, trích tự động từ lương hưu. 

 
���� Trường hợp nộp qua tài khoản ngân hàng 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
Theo hệ thống này, phí bảo hiểm của bạn được rút tự động từ tài khoản 
tiết kiệm của bạn. Nếu bạn đến thăm Nhật Bản trong một thời gian ngắn 
như đi học, vui lòng thanh toán bằng phiếu thanh toán được chỉ định bởi 
cơ quan quận hành chính Shinjuku. 
 

  Đơn xin chuyển khoản tự động: 
� �  
Sẽ được gửi đến cùng với Thông báo nộp bảo hiểm y tế vào tháng 6. 
Ngoài ra, bạn có thể lấy nó tại văn phòng chi nhánh đặc biệt hoặc Cơ quan 
hành chính Quận Shinjuku. 
 
�  
Địa chỉ nộp đơn 
 
Cơ quan hành chính Quận Shinjuku, Văn phòng chi nhánh đặc biệt, ngân 
hàng, cục bưu điện 

(Có thể gửi đến Cơ quan hành chính Quận Shinjuku bằng đường bưu 
điện) 

 
Thành phần hồ sơ cần thiết 
 
Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, sổ 
tiết kiệm, con dấu đóng vào đơn đăng ký dùng cho tài khoản ngân hàng 
hoặc tài khoản tiết kiệm bưu điện của bạn. 

� Từ 1 đến 2 tháng sau khi gửi đơn đăng ký, một bưu thiếp sẽ được gửi 
đến, trên đó thông báo tháng bắt đầu chuyển khoản tự động. 

 
� Vào cuối tháng 12, một bưu thiếp khác sẽ được gửi tới để thông báo về 

số tiền đã rút từ tài khoản ngân hàng của bạn để thanh toán cho phí bảo 
hiểm của năm đó thay cho việc phát hành giấy biên nhận. 

 
   �� Trường hợp thanh toán bằng phiếu thanh toán 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
��Thanh toán bằng phiếu thanh toán tại một trong các địa điểm sau muộn 

nhất là vào ngày cuối cùng của tháng: 

○ Cơ quan hành chính quận Shinjuku hoặc văn phòng chi nhánh đặc 
biệt của quận Shinjuku 

○  Ngân hàng, quỹ tín dụng và tổ chức tín dụng ở Tokyo 
○ Bưu điện và Ngân hàng trong Thành phố Tokyo và tại các phường 

Chiba, Saitama, Kanagawa, Yamanashi, Gunma, Tochigi hoặc 
Ibaraki 

○ Các cửa hàng tiện lợi được chỉ định ở mặt sau của phiếu thanh toán 

  Thông báo nộp phí bảo hiểm của bạn được qua đường thư 1 năm 2 lần. 
� Tháng 6 (Phần của cả năm và phần nộp từ tháng 6 đến tháng 9) 
� Tháng 10 (Phần từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) 
 
���� Trường hợp sử dụng Mobile Register (mobairu reji) 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận quản lý tư cách hưởng bảo hiểm 
Có thể nộp tiền bảo hiểm bằng điện thoại thông minh bằng cách cài đặc 
app chuyên dụng. Việc trả qua điện thoại sẽ sử dụng thẻ tín dụng hoặc 
ngân hàng internet. 
Cách sử dụng 
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2   Đình chỉ thẻ bảo hiểm y tế quốc gia 

Hộ gia đình không trả lời các yêu cầu/thông báo hoặc tư vấn từ 
phía Quận Shinjuku sẽ bị yêu cầu trả lại Giấy Chứng nhận Bảo 
hiểm Y tế Quốc gia của họ. 

Khi được Quận Shinjuku yêu cầu phải trả lại thẻ bảo hiểm thì 
bắt buộc phải trả lại. 

 
3  Cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách hưởng bảo hiểm y tế quốc 
gia   

Hộ gia đình đã trả lại Giấy chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách hưởng bảo hiểm y tế quốc 
gia. Nếu xuất trình thẻ này tại các cơ sở y tế, bạn sẽ được áp dụng 
các dịch vụ y tế do Bảo Hiểm Y tế Quốc Gia cung cấp. Tuy nhiên, 
bạn phải trả toàn bộ chi phí y tế tại bộ phận tiếp nhận của các cơ sở 
y tế chẳng hạn như bệnh viện (Các khoản phí y tế mà người được 
bảo hiểm thanh toán sẽ được hoàn trả vào một ngày sau đó theo 
yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn có khoản phí bảo hiểm y tế 
quốc gia nào chưa thanh toán, thì một phần hoặc toàn bộ số tiền 
bồi hoàn này có thể được sử dụng để chi trả số tiền quá hạn.) 
Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế thông thường sẽ được cấp lại sau 
khi số tiền phí quá hạn được thanh toán hết.  

4  Giới hạn quyền lợi hưởng Bảo hiểm Y tế Quốc gia 

Tất cả hoặc một phần quyền lợi bảo hiểm như chi phí y tế cao hoặc 
chi phí y tế đặc biệt có thể bị từ chối bảo hiểm. 

 
5 Giấy chứng nhận áp dụng giá trị giới hạn (Giấy chứng nhận 
áp dụng giới hạn / Chứng nhận giảm gánh nặng tiêu chuẩn) 

Sẽ không được cấp phiếu nếu có khoản quá thời hạn nhưng vẫn chưa 
nộp phí bảo hiểm 

 
Bị áp dụng các biện pháp trên không làm mất đi nghĩa vụ nộp 

phí bảo hiểm chậm nộp 
 

Xử phạt trong trường hợp không thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận xúc tiến thanh toán 
 

Cơ quan nhà nước sẽ áp đặt các hình phạt khác ngoài các biện pháp 
đặc biệt đã nói ở các phần trước (chẳng hạn như tịch thu kê biên tài sản) 
theo quy định của pháp luật nếu hộ gia đình tiếp tục không nộp phí bảo 
hiểm. 

 

Lợi ích của Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 
 

Khi bị bệnh hoặc bị thương, nếu bạn xuất trình “Giấy Chứng nhận 
Bảo hiểm Y tế” tại bộ phận tiếp nhận của các cơ sở y tế chẳng hạn như 
bệnh viện thì bạn sẽ chỉ phải thanh toán một phần chi phí y tế (phần phải 
thanh toán). Phần còn lại của chi phí sẽ được trả trực tiếp từ công ty bảo 
hiểm cho các cơ sở y tế đó. 

Những người trong độ tuổi từ 70 đến 74 tuổi cần phải xuất trình cả 
“Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế” và “Giấy Chứng nhận Người cao 
tuổi”. 
 
● Phần phải thanh toán 
・・Trẻ mầm non đang thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc    20% 
・・Trẻ tiểu học thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc đến 69 tuổi    30%   
・・Người trên 70 tuổi                                                              20% 

 (Người có mức thu nhập trên mức nhất định ※※)                    30% 
※  Những người có thu nhập vượt quá số tiền quy định: Các hộ gia đình 

có người từ 70 tuổi trở lên có thu nhập chịu thuế từ 1,450,000 Yên trở 
lên. 
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��Trường hợp không thể sử dụng Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế 

� Kiểm tra sức khỏe/tiêm chủng   � Mang thai và sinh đẻ thông 
thường, Phá thai vì lý do kinh tế 
� Phẫu thuật thẩm mỹ   � Chấn thương hoặc bệnh tật do đánh nhau, 
say rượu, hoặc các hành vi sai trái khác 
� Chấn thương hoặc bệnh tật xảy ra trong quá trình làm việc  � Phụ 
thu giường tại bệnh viện. 
 
�Khi gặp tai nạn giao thông 

Về nguyên tắc,những thương tật do sự cố hoặc tai nạn giao thông gây 
ra do trách nhiệm của người thứ ba (người gây tai nạn) thì người đó phải 
chịu chi phí điều trị y tế cần thiết. Tuy nhiên, khi hoàn cảnh buộc bạn 
phải sử dụng Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia của mình để 
điều trị vết thương, hãy nộp “Đơn thông báo thương tật do người thứ ba 
gây ra” cho cơ quan có thẩm quyền. Để sau khi bảo hiểm chi trả chi phí, 
cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu bên thứ ba thanh toán bồi hoàn các chi phí 
này. 

 
Ngoài ra, trong thông báo cần có bằng chứng nhận dạng (ID), và bằng 

chứng về số cá nhân của người được điều trị y tế và chủ hộ gia đình của 
họ. (Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.) 
 
 
Bồi hoàn chi phí y tế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 

Trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ phải thanh toán đầy đủ phí y tế 
và nộp đơn xin bồi hoàn. 

Đơn xin bồi hoàn của bạn sẽ được xem xét thẩm định. Bạn có thể 
nhận được khoản bồi hoàn đã được phê duyệt trong khoảng ba tháng sau 
khi nộp đơn. Tuy nhiên, tùy theo kết quả thẩm định, sẽ có trường hợp 
không được bồi hoàn. Yêu cầu bồi hoàn phải được nộp trong vòng hai 
năm kể từ ngày điều trị y tế. 
 
   Nếu bạn đột nhiên bị bệnh trong khi đi du lịch hoặc do những lý do 

cấp bách khác mà bạn không thể xuất trình Giấy Chứng nhận Bảo 
hiểm Y tế Quốc gia của bạn tại thời điểm điều trị y tế, 

�  Khi phải điều trị bằng các thiết bị chẳng như corset theo chẩn đoán 
của bác sĩ 

�  Chi phí châm cứu hoặc chữa bệnh bằng ngải có sự đồng ý của bác sĩ 
�  Nếu bạn được điều trị y tế khi đi du lịch ở nước ngoài vì lý do ngoài 

tầm kiểm soát, chẳng hạn như bị bệnh đột ngột (Không được bồi 
hoàn  nếu mục đích của chuyến đi nước ngoài đó là để điều trị bệnh). 

�
�� Ngoài các tài liệu sau, vui lòng xuất trình Giấy Chứng nhận Bảo 

hiểm Y tế Quốc gia, con dấu (con dấu sử dụng với mực đỏ) của chủ 
hộ và các tài liệu như số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, tên 
chi nhánh ngân hàng của chủ hộ (Sổ tiết kiện ngân hàng của chủ 
hộ,v.v.) và các tài liệu khác dưới đây. 

�� Người nộp đơn phải mang theo chứng nhận về danh tính (ID) của 
mình. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 

 Trường hợp yêu cầu  Các tài liệu khác cần mang theo 

  
Khi không thể khám 
bảo hiểm 

Giấy biên nhận khi thanh toán chi phí y tế, bản kê chi 
tiết về chi phí y tế (được phát hành bởi cơ sở y tế như 
bệnh viện,v.v.) 

� 
Khi phải làm corset 
hoặc các thiết bị trị 
liệu khác 

Chẩn đoán của bác sĩ về việc cần thiết phải sử dụng 
thiết bị trị liệu, biên nhận cho thấy số tiền đã trả và 
một bức ảnh chụp (giày chỉnh hình). 

� 
Điều trị bằng châm 
cứu hoặc bằng ngải 

Phiếu chấp thuận của bác sĩ, biên lai lệ phí điều trị, chi 
tiết điều trị (do người hành nghề cấp) 

� 

Điều trị khi đang ở 
nước ngoài 

Phiếu ghi rõ nội dung điều trị bệnh và tên bệnh/biên 
lai khám bệnh(nếu là phiếu được ghi bằng tiếng nước 
ngoài sẽ phải cần thêm bản dịch của tiếng Nhật)/hộ 
chiếu của người trị bệnh/giấy đồng ý liên quan đến 
khám bệnh. 

 
 
�

 

Chế độ đối với chăm sóc y tế chi phí cao 
 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 
 Khi số tiền chi phí y tế thanh toán trong vòng một tháng vượt quá mức 
trần của một cá nhân và thỏa mãn một số các điều kiện nhất định, thì 
phần vượt quá đó sẽ được xem xét hoàn trả sau sao cho phù hợp. Mức 
trần này được xác định dựa trên tuổi tác, thu nhập của hộ gia đình và chi 
phí y tế của người đó. 

１１  Người dưới 70 tuổi 
Thỏa mãn điều kiện sau: 
• Khi chi phí thanh toán đó là của cùng 1 cá nhân được trả cho cùng 1 

bệnh viện trong cùng 1 một tháng nhất định vượt quá mức trần quy định 
trong bảng 1 

• Khi một khoản thanh toán từ 21.000 Yên trở lên được trả bởi một hộ 
gia đình hai lần trở lên trong một tháng và tổng số tiền thanh toán đó 
vượt quá mức trần được chỉ định 

Ghi chú: 
＊Tính riêng giữa nhập viện và điều trị ngoại trú, ngay cả khi được 

chăm sóc tại cùng một bệnh viện. 
＊ Các chi phí y tế không được Bảo hiểm Y tế Quốc gia chi trả, chẳng 

hạn như phụ thu giường bệnh sẽ được loại trừ khỏi các tính toán này. 
 
◎ Mức trần tự chi trả (Bảng 1) 
Phân 
loại Điều kiên thu nhập ※① 1 đến 3 lần khám 1 năm Từ 4 lần trở lên ※② 

ア Hộ gia đình có thu nhập 
trên 9.010.000 Yên 

252.600 Yên＋（Chi 
phí y tế－842,000 Yên) 
×１％ 

140.100 Yên 

イ 
Hộ gia đình có thu nhập 
từ trên 6.000.000 Yên 
đến 9.010.000 Yên 

167.400 Yên＋（Chi 
phí y tế－558,000 
Yên）×１％ 

93.000 Yên 

ウ 
Hộ gia đình có thu 
nhập từ trên 2.100.000 
Yên đến 6.000.000 Yên 

80.100 Yên＋（Chi phí 
y tế－267,000 Yên） 
×１％ 

44.400 Yên 

エ 
Hộ gia đình có thu nhập 
từ 2.100.000 Yên trở 
xuống 

57.600 Yên 44.400 Yên 

オ Hộ gia đình được miễn 
thuế cư trú 35.400 Yên 24.600 Yên 

※ ① Thu nhập được định nghĩa là tổng thu nhập sau khi trừ đi các khoản 
khấu trừ cơ bản (330.000 Yên). Các hộ gia đình bao gồm bất kỳ thành 
viên nào có thu nhập chưa biết được phân loại là “Hộ có thu nhập 
trên 9.010.000 Yên”. 

※ ② Nếu bạn nhận được dịch vụ chăm sóc y tế và tổng chi chi phí y tế 
vượt quá số tiền trần với từ 3 lần khám chữa bệnh trở lên trong phạm 
vi 12 tháng qua, số tiền trần sẽ được thay đổi từ lần thứ 4. 

 
2. Cá nhân từ 70 tuổi trở lên (Không bao gồm những người đủ điều kiện 
tham gia chăm sóc y tế dành cho người hậu cao tuổi) 
• Đối với những người từ 70 tuổi trở lên, trần B  (Hộ Gia đình) được áp dụng 
sau trần A (cá nhân) để chăm sóc ngoại trú như Bảng 2. Khi nhập viện, áp 
dụng trần B (Hộ Gia đình).  
 
◎ Mức trần tự chi trả (Bảng 2) 

Phân loại Điều kiện thu nhập ＊ Tỷ lệ 
chi trả 

1 đến 3 lần khám 1 năm  
Từ 4 lần trở lên 

※② Ngoại trú  A Ngoại trú + Nội 
trú  B  

Thu nhập 
hiện tại cấp 

Ⅲ 

Hộ gia đình có thu nhập 
chịu thuế tiêu chuẩn từ 
6.900.000 Yên trở lên 

30% 252.600 Yên＋ 
(Chi phí y tế －842.000 Yên) 
×１％ 

140.100 Yên 

Thu nhập 
hiện tại cấp 

Ⅱ 

Hộ gia đình có thu nhập 
chịu thuế tiêu chuẩn từ 
3.800.000 đến dưới 
6.900.000 Yên 

167.400 Yên＋ 
(Chi phí y tế－558.000 Yên) 
×１％ 

93.000 Yên 

Thu nhập 
hiện tại 
cấpⅠ 

Hộ gia đình có thu nhập 
chịu thuế tiêu chuẩn từ 
1.450.000 đến dưới 
3.800.000 Yên 

80.100 Yên＋ 
(Chi phí y tế－267.000 Yên) 
×１％ 

44.400 Yên 

Thông 
thường 

Hộ gia đình có thu nhập 
chịu thuế tiêu chuẩn thấp 
hơn 1.450.000 Yên 

20%  18.000 Yên 
※① 

57.600 Yên 
44.400 Yên 

Ⅱ Hộ gia đình được miễn 
thuế cư trú 

8.000 Yên 24.600 Yên 

Ⅰ 15.000 Yên 
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＊Thu nhập chịu thuế tiêu chuẩn là tổng thu nhập đã trừ đi các 
khoản khấu trừ thuế. 

※ ① 144.000 Yên là mức trần hàng năm cho tổng chi phí tự chi 
trả (từ tháng 8 đến tháng 7 năm ngoái) đối với các trường hợp 
điều trị ngoại trú. 

※ ② Nếu bạn nhận được dịch vụ chăm sóc y tế và tổng chi chi phí 
y tế vượt quá số tiền trần với từ 3 lần khám chữa bệnh trở lên trong 
phạm vi 12 tháng qua, số tiền trần sẽ được thay đổi từ lần thứ 4. 

 

3 Thủ tục đối với chế độ chăm sóc y tế chi phí cao 

Nếu bạn hoặc gia đình của bạn đủ điều kiện nhận phúc lợi từ chế 
độ này, thì thông báo và đơn xin thanh toán sẽ được gửi đến bạn 
trong vòng từ 3 đến 4 tháng sau khi điều trị y tế. Hãy điền vào 
mẫu đơn rồi mang đi nộp. 

※ Thời hạn có thể nộp đơn xin thanh toán là trong vòng 2 năm kể 
từ ngày đầu tiên của tháng liền sau tháng bắt đầu trị liệu. 

※ Người nộp đơn phải mang theo giấy tờ chứng minh danh tính 
của mình và giấy tờ chứng minh về số cá nhân của chủ hộ và của 
bệnh nhân (Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.) 

● Chứng nhận áp dụng giá trị trần (Chứng nhận áp dụng giá trị trần 
và giảm số tiền tự chi trả tiêu chuẩn mà người đó phải trả) 
Bạn không phải trả nhiều hơn giá trị trần của Mức trần tự chi trả  
(Bảng 1 và Bảng 2) tại quầy thanh toán của các cơ sở y tế nếu bạn 
xuất trình “Chứng nhận áp dụng giá trị trần (Chứng nhận áp dụng giá 
trị trần và giảm số tiền tự chi trả tiêu chuẩn mà người đó phải trả)”. 
Nếu bạn muốn phát hành giấy chứng nhận này, vui lòng liên hệ với 
Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang có 
khoản phí bảo hiểm quá hạn chưa nộp thì bạn sẽ không được cấp 
giấy chứng nhận này, vì vậy hãy kiểm tra lại trạng thái thanh 
toán phí bảo hiểm của mình.  

Đối với đơn đăng ký, ngoài Giấy Chứng nhận Bảo hiểm Y tế 
Quốc gia của người đủ điều kiện hoặc chủ hộ, phải có bằng chứng 
về danh tính của người nộp đơn và bằng chứng về Số Cá nhân của 
chủ hộ và người đủ điều kiện. (Vui lòng liên hệ để thêm chi tiết). 

Việc áp dụng sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng làm đơn đăng 
ký. Vì vậy không thể cấp ngược về thời gian trước trong quá khứ. 
  

 Người thuộc đối tượng cấp 

・Dưới 70 tuổi …Không có khoản phí bảo hiểm đang chậm nộp 
・Người từ 70 tuổi trở lên…Có thu nhập hiện tại bậc II/I, người 

được miễn thuế cư trú phân loại theo mức thu nhập II/I (Những 
người được phân loại là “Những người có thu nhập bậc III và 
những người bình thường sẽ thanh toán số tiền cho đến mức trần 
tự chi trả nếu xuất trình chứng nhận người cao tuổi). 

 Phí bữa ăn trong thời gian nằm viện 

Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 

● Chi phí cơ bản cho các bữa ăn trong thời gian nằm viện.  
Chi phí cơ bản (cho mỗi bữa ăn) của bữa ăn tại bệnh viện phải 

được tự trả và phần còn lại sẽ do công ty bảo hiểm chi trả.  
 

Phân loại 
Chi phí cơ 

bản (cho mỗi 
bữa ăn) 

Hộ phải chịu thuế cư trú 460 Yên※ 
Những người dưới 70 tuổi trong hộ 
gia đình được miễn thuế nhà ở 
Những người trên 70 tuổi trong hộ 
gia đình được miễn thuế nhà ở II 

Nhập viện trong vòng 90 210 Yên 

Nhập viện trên 90 ngày 160 Yên 

Những người trên 70 tuổi trong hộ gia đình được miễn thuế nhà ở I 100 Yên 
※ Chi phí cơ bản là 260 yên đối với bệnh nhân có bệnh khó xác 

định hoặc bệnh nhi được chỉ định bệnh mạn tính và hộ gia đình 
được miễn thuế cư trú. 

☆ Các hộ gia đình có tất cả các thành viên được miễn thuế cư trú 
phải nộp đơn đăng ký xin Chứng Nhận Giảm Chi Phí Cơ Bản. Để 
tìm hiểu cách đăng ký, vui lòng liên hệ. 

 

Ｐ２５■ 

� Chi phí cơ bản cho việc chăm sóc trong thời gian nằm viện để điều 
dưỡng 
� Người từ 65 tuổi trở lên đang nằm viện dài hạn để điều dưỡng sẽ tự 
chịu trách nhiệm về các chi phí cơ bản, phần còn lại sẽ được bảo hiểm 
chi trả. 

Phân loại Giá trị chi trả tiêu chuẩn 

Hộ chịu thuế 
cư trú 

460 Yên (Tiền ăn)� 370 Yên (Tiền sinh hoạt) 
 1 bữa ăn��  1 ngày� 

Hộ được 
miễn thuế cư 
trú II 

210 Yên (Tiền ăn)� 370 Yên (Tiền sinh hoạt) 
 1 bữa ăn��  1 ngày� 

Hộ được 
miễn thuế cư 
trú I 

130 Yên (Tiền ăn)� 370 Yên (Tiền sinh hoạt) 
 1 bữa ăn��  1 ngày� 

 
Tư vấn về thanh toán chi phí y tế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 

Nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống do thiên tai hỏa hoạn hoặc 
bị mất việc làm dẫn đến việc không thể thanh toán chi phí y tế, bạn có 
thể được giảm hoặc miễn 1 phần khoản chi phí cần phải thanh toán. 
Nếu bạn thuộc trường hợp này, vui lòng tham vấn Bộ phận tư vấn nộp 
phí bảo hiểm trước khi được nhập viện. 

Người làm đơn phải mang theo bằng chứng chứng minh danh tính 
của mình. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 
 

Trợ cấp sinh con một lần / Thanh toán chi phí tang lễ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 

1. Số tiền trợ cấp sinh con hưởng một lần cho mỗi người là 420.000 
Yên 

Khi người được bảo hiểm sinh con, khoản tiền này được trả trực tiếp 
từ tổ chức bảo hiểm đến bệnh viện với vai trò là tiền chi phí khi sinh 
đẻ hưởng 1 lần của thành viên tham gia Bảo hiểm. (Hệ thống thanh 
toán trực tiếp). 

 
Chế độ này cũng được áp dụng trong các trường hợp thai chết hoặc 

sẩy thai đối với thai kỳ trên 12 tuần và trẻ mới sinh từ 1 ngày trở lên 
(85 ngày) (Cả hai trường hợp đều cần có giấy chứng nhận của bác sĩ).  

 
Để sử dụng chế độ này, bạn cần thực hiện đúng quy trình tại các cơ 

sở y tế.  
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với cơ sở y tế tương ứng. Vui 

lòng hỏi phần Nếu bạn không muốn sử dụng Hệ thống thanh toán trực 
tiếp hãy liên hệ với Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm 
 
� Nếu bạn sinh con khi đang ở nước ngoài, cần có giấy khai sinh gốc 

để được hưởng bảo hiểm. Nếu giấy khai sinh gốc bằng tiếng nước 
ngoài, thì phải nộp kèm với bản dịch tiếng Nhật. Ngoài ra, yêu cầu 
bắt buộc phải có hộ chiếu (bản gốc) của người mới sinh. Vui lòng 
liên hệ trước với Bộ phận tư vấn nộp phí bảo hiểm để biết thêm về 
thủ tục. 

� Yêu cầu bồi thường cho những quyền lợi này phải được nộp trong 
vòng hai năm kể từ ngày sau khi sinh. 
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