
Thông báo quan trọng về Bảo hiểm y tế quốc dân  

 

1. Phí bảo hiểm được xác định dựa trên thu nhập chẳng hạn như tiền lương của năm trước. Bạn phải 

nộp phí bảo hiểm đã được quy định. 

(Ví dụ) ※ Tất cả các trường hợp người tham gia bảo hiểm từ 39 tuổi trở xuống 

Thu nhập năm trước: 0 yên・・・Phí bảo hiểm hàng năm khoảng 16.000 yên (tháng 4 ~ tháng 3 năm 

sau) 

Thu nhập năm trước: 1.200.000 yên・・・Phí bảo hiểm hàng năm khoảng 47.000 yên 

Thu nhập năm trước: 1.600.000 yên・・・Phí bảo hiểm hàng năm khoảng 110.000 yên 

Vào năm bạn vừa đến Nhật Bản, mặc dù phí bảo hiểm của năm đó thấp, nhưng nếu bạn làm việc và có thu 

nhập chẳng hạn như tiền lương thì phí bảo hiểm của năm tiếp theo sẽ cao. Thuế cư trú cũng tương tự như 

vậy. Sau khi bạn đến Nhật Bản, bạn hãy chuẩn bị để có thể nộp phí bảo hiểm của năm tiếp theo. 

 

2. Theo nguyên tắc, phí bảo hiểm sẽ được chuyển khoản (hình thức khấu trừ). 

Để không quên nộp phí, bạn hãy đăng ký tải khoản khấu trừ là tài khoản tiền lương của bạn được chuyển 

đến chẳng hạn. Phí bảo hiểm sẽ được khấu trừ vào cuối tháng. 

 

3. Bạn sẽ gặp bất lợi nếu không nộp phí bảo hiểm đúng thời hạn. 

① Chấp hành điều tra tài sản và thực hiện biện pháp tịch thu tài sản chẳng hạn như tiền lương và tiền gửi 

tiết kiệm. ② Gánh nặng cho nơi làm việc (phải trả lời việc điều tra của trụ sở hành chính thành phố và 

thực hiện các nghĩa vụ pháp lý phát sinh đối với việc tịch thu tài sản). ③ Phải thanh toán 100% các chi phí 

y tế chẳng hạn như chi phí ở bệnh viện (Bạn phải tự trả tất cả các chi phí y tế). ④ Thời hạn hiệu lực của 

thẻ bảo hiểm sẽ bị rút ngắn. ⑤ Bạn có thể không được phép thay đổi tư cách lưu trú hoặc gia hạn tư cách 

lưu trú. 

* Khi thay đổi/gia hạn tư cách lưu trú, có trường hợp bị yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận thanh toán 

phí bảo hiểm. 

 

4. Ngay cả người chưa đi làm hoặc người có thu nhập tiền lương thấp chẳng hạn cũng bắt buộc phải 

khai báo thu nhập. 

Nếu không khai báo, ngay cả khi thu nhập năm trước của bạn ở dưới mức tiêu chuẩn nhất định thì cũng có 

trường hợp phí bảo hiểm có thể sẽ không được giảm, và phân loại chi phí hạn mức tự chi trả của các chi 

phí y tế đắt tiền có thể sẽ bị xác định ở mức cao hơn (hạn mức sẽ cao hơn). 

◎ Nếu bạn đã tham gia bảo hiểm y tế, v.v… ở nơi làm việc, hãy tự làm thủ tục để chấm dứt bảo hiểm y 

tế quốc dân. 

 

 

 



≪Nội dung chi tiết về bảo hiểm y tế quốc dân ở đây ↓≫ 

Trang chủ thành phố Toshima 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về Bảo hiểm y tế quốc dân 

Liên hệ Bộ phận tư cách tham gia – Phí bảo hiểm 

 Ban Bảo hiểm y tế quốc dân ☎03-4566-2377 

 


