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○ Chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc dân là gì?   
1. Chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là bảo hiểm 
do người tham gia bảo hiểm chúng ta (người 
được bảo hiểm) cùng đóng tiền, với mục 
đích giúp đỡ lẫn nhau (tinh thần tương trợ 
nhau), được vận hành bởi thành phố, 
phường, xã nơi chúng ta sinh sống và Hiệp 
hội bảo hiểm y tế quốc gia (Đơn vị bảo 
hiểm), có đóng góp rất lớn trong việc đảm 
bảo y tế địa phương và duy trì, phát triển sức 
khỏe của người dân.  
 Ngoài ra nó đóng vai trò quan trọng như 
là trung tâm của hệ thống bảo hiểm y tế toàn 
dân. Bảo hiểm y tế quốc dân là một trong số 
các chế độ bảo hiểm y tế, là chế độ để chuẩn 
bị sẵn cho trường hợp bị bệnh hoặc chấn 
thương, vì vậy mọi công dân đều phải tham 
gia (Chế độ bảo hiểm toàn dân). 
2. Người tham gia bảo hiểm quốc dân 
○ Người tự kinh doanh 
○ Người làm trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp 
○ Người đã ngừng tham gia bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc do thôi việc 
○ Người không tham gia bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc như nhân viên làm thêm hoặc nhân viên 

làm bán thời gian v.v... 
○ Người nước ngoài có tư cách lưu trú trên 3 tháng (Trừ những trường hợp dưới đây) 
 ・Người có visa lưu trú y tế với tư cách cư trú là hoạt động đặc định. 
 ・Người có thời gian cư trú không quá 1 năm, với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng và các hoạt động 

tương ứng (trên 18 tuổi) và vợ hoặc chồng cùng đi 
※ Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc và những người được 

hưởng trợ cấp sinh hoạt, tất cả mọi người đều tham gia bảo hiểm quốc dân. 
※ Có trường hợp những người có thời hạn cư trú dưới 3 tháng có thể tham gia bảo hiểm quốc dân. 
3. Người tham gia và Chủ hộ 

Đối với bảo hiểm quốc dân, từng thành viên trong gia đình sẽ là người tham gia (người được hưởng 
bảo hiểm). Tuy nhiên việc đăng kí tham gia và nộp phí bảo hiểm (Thuế) sẽ được thực hiện bởi Chủ hộ 
theo từng Hộ gia đình.  

 
4. Đăng kí tham gia và ngừng tham gia 

Khi tham gia hoặc ngừng tham gia bảo hiểm quốc dân, hãy đăng kí tại quầy phụ trách bảo hiểm quốc 
dân trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp theo.  
5. Ngày tham gia, ngừng tham gia bảo hiểm quốc dân và những giấy tờ cần thiết khi đăng kí 

 Ngày quy định Những giấy tờ cần thiết khi đăng kí 

Tham gia 

Ngày không còn tư cách như bảo hiểm sức 
khỏe tại nơi làm việc (Ngày tiếp theo của 
ngày thôi việc) 

Giấy chứng nhận ngừng tham gia bảo 
hiểm sức khỏe của nơi làm việc 

Ngày chuyển đến từ thành phố, phường, xã 
khác. 

Giấy chứng nhận chuyển đi của thành 
phố, phường, xã khác. 

Ngày thôi không nhận trợ cấp sinh hoạt. Thông báo quyết định ngừng nhận trợ 
cấp. 

Ngày trẻ sinh ra. Thẻ bảo hiểm, Sổ tay sức khỏe mẹ và 
con. 

Ngừng 
tham gia 

Ngày tiếp theo của ngày tham gia bảo hiểm 
sức khỏe của nơi làm việc. 

Thẻ bảo hiểm quốc dân và Thẻ bảo 
hiểm của nơi làm việc. 

Ngày tiếp theo của ngày chuyển đến thành 
phố, phường, xã khác (Trường hợp chuyển 
đến và chuyển đi cùng ngày là ngày chuyển) 

Thẻ bảo hiểm 

Ngày bắt đầu nhận trợ cấp sinh hoạt. Thẻ bảo hiểm, Thông báo quyết định 
bắt đầu nhận trợ cấp 

Ngày tiếp theo ngày mất Thẻ bảo hiểm, Giấy chứng tử 
※ Người nước ngoài khi đăng kí tham gia, ngừng tham gia bảo hiểm cần thiết phải có thẻ cư trú. 
※ Nếu chậm trễ trong việc đăng kí tham gia sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí y tế trong thời gian đó và sẽ 

bị truy thu phí bảo hiểm (Thuế) kể từ thời điểm phát sinh tư cách tham gia bảo hiểm.  
※ Nếu chậm trễ trong việc đăng kí ngừng tham gia bảo hiểm, trong trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm 

quốc dân để khám bệnh sẽ phải hoàn trả chi phí y tế do bảo hiểm quốc dân chi trả.  
6. Trường hợp không biết tiếng Nhật 

Có trường hợp nhân viên tại ủy ban thành phố hoặc văn phòng hành chính không hướng dẫn được 
bằng tiếng nước ngoài.Khi đến trao đổi, thực hiện thủ tục, nếu có thể đề nghị đi cùng người biết tiếng 
Nhật.

Nhà nước – Tỉnh thành phố 

Hiệp hội bảo 
hiểm y tế thành 
phố, phường xã, 

quốc gia 

Người tham gia  
(Người được 

hưởng bảo hiểm) 

Hiệp hội bảo 
hiểm quốc dân
（Cơ quan xét 

duyệt thanh toán） 
Cơ quan chăm 
sóc sức khỏe 

Yêu cầu thanh toán 
chi phí y tế 

Chi trả chi phí y tế 

Chi trả một phần 

Cung cấp dịch vụ y tế
 

Thực hiện thủ tục gia 
nhập, nộp phí bảo hiểm 

(Thuế) 

Cấp thẻ bảo hiểm 

Chi trả chi phí y tế 

Trợ cấp 

Yêu cầu thanh toán 
chi phí y tế 


