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<5> Seguro Nacional de Saúde, Pensão Nacional
(hoken nenkin)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken)

O Seguro Nacional de Saúde é administrado pelas prefeituras municipais. As pessoas

com registro de residência em Okazaki que não estão cadastradas no Seguro de

Saúde para assalariados ou Seguro Mútuo e pessoas que não recebem o Auxílio

Subsistência (Seikatsu Hogo) devem se cadastrar no Seguro Nacional de Saúde de

Okazaki.

Procedimentos de cadastramento e desligamento, documentos necessários

Seção de Seguro Nacional de Saúde e Plano de Pensão Nacional

� 23-6167 FAX 27-1160

Os procedimentos devem ser efetuados na Seção de Seguro Nacional de Saúde e

Plano de Pensão Nacional (prédio ¨Higashi Chōsha¨, 1º andar) ou nas subprefeituras.

Levar o cartão de notificação ou cartão do my number e documento de identificação

do inscrito e da pessoa que comparecer ao balcão

Para cadastrar-se no Seguro Nacional de Saúde

【Ao se mudar para Okazaki】

Certificado de Mudança “Tenshutsu Shomeisho”

【Ao se desligar do Seguro de Saúde para assalariados】

Documento que esclareça a data do desligamento

【Ao deixar de ser dependente familiar do Seguro de Saúde da empresa】

Documento que esclareça a data do desligamentol

【Nascimento de filhos】

Carimbo pessoal

Para se desligar do Seguro Nacional de Saúde

【Ao mudar-se para fora de Okazaki】

Cartão do Segurado

【Ao cadastrar-se no Seguro de Saúde para assalariados】

Cartão do Seguro Nacional de Saúde e da empresa
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【Ao tornar-se dependente familiar do Seguro de Saúde da empresa】

Cartão do Seguro Nacional de Saúde e cartão do seguro de saúde da empresa

【Ao falecer】

Cartão do segurado, caderneta bancária do responsável pelo funeral, documento que

comprove a execução do funerario

Outros

【Mudança de endereço dentro da cidade】

Cartão do segurado

【Mudança do responsável familiar ou de nome】

Cartão do segurado

【Divisão ou junção familiar】

Cartão do segurado

【Mudança para fora de Okazaki para frequentar a escola】

Carteira do segurado, certificado de matrícula escolar

【Perda do cartão do segurado ou por estar sujo danificado】

Cartão danificado (caso possuir)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Pensão Nacional (kokumin nenkin)

A Pensão Nacional é um sistema de pensão público no qual todo residente no Japão

com idade entre 20 e 60 anos incompletos (Exceto funcionários de empresas ou

funcinários públicos que estejam cadastrados no Kōsei nenkin e conjugês

dependentes de pessoas que estão cadastradas no Kōsei nenkin) tem a obrigação de 

se cadastrar. Os procedimentos devem ser efetuados na Seção de Seguro Nacional

de Saúde e Plano de Pensão Nacional (prédio ¨Higashi Chōsha¨, 1º andar) ou nas 

subprefeituas.

Diversos procedimentos e o que trazer

Seção da Pensão Nacional e Seguro de Saúde � 23-6171 FAX 27-1160

É possível fazer os procedimentos no Setor de Seguro Saúde (1º Andar do prédio

leste), ou nas sub-prefeituras

【Ao desligar-se da empresa】caderneta da pensão ou informativo do número da

aposentadoria e documento que esclareça a data de desligamento da empresa

【Ao cadastrar-se voluntariamente】Caderneta da aposentadoria ou informativo do

número da aposentadoria.
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Ao deixar de ser dependente do segurado do Pensão Social (Kosei Nenkin) ou

Pensão de Auxílio Mútuo (Kyosai Nenkin)

【Quando o cônjuge desligar-se da empresa】

caderneta da pensão ou informativo do número da aposentadoria e documento que

esclareça a data de desligamento da empresa

【Quando o cônjuge deixou de ser dependente por aumento da renda】

caderneta da pensão ou informativo do número da aposentadoria , documento que

esclareça a data que deixou de ser dependente

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sistema Médico para Pessoas da Terceira Idade
(kouki koureisya iryo seido)

É um sistema de seguro médico para pessoas com 75 anos ou mais e pessoas com

determinada deficiência com 65 anos ou mais. Os segurados do Seguro Nacional de

Saúde ou de outros seguros médicos que atingirem 75 anos de idade, são transferidos

para o Sistema Médico para Pessoas da Terceira Idade a partir do dia do seu

aniversário. É administrado pela associação responsável para operação do sistema

de cuidados de saúde para as pessoas da terceira idade de Aichi Ken e pelo município

de Okazaki.

Cartão do seguro

Subseção de Assistência Médica � 23-6841 FAX 27-1160

É emitido 1 (um) cartão para cada segurado.

Diversos procedimentos e o que trazer

Subseção de Assistência Médica � 23-6841 FAX 27-1160

Os procedimentos devem ser efetuados na Subseção de Assistência Médica

(prédio ¨Higashi Chōsha¨, 1º andar) ou nas subprefeituras.

Levar o cartão de notificação ou cartão do my number e documento de identificação

do inscrito e da pessoa que comparecer ao balcão

【Quando chegar de mudança de outra província】

Comprovante da divisão a ser arcada

【Quando mudar o endereço dentro da província】

Cartão do seguro
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【Quando mudar-se para fora da província】

Cartão do seguro

【Quando mudar o nome】

Cartão do seguro

【Quando perder o cartão do seguro】

Documento de identificação com foto (ex: carteira de habilitação, etc.)

【Quando danificar o cartão do seguro e ficar inutilizado (sujar, etc)】

ssDocumento de identificação com foto (ex: carteira de motorista, etc.), cartão do

seguro inutilizado

【Ao falecer】

Cartão do segurado, caderneta bancáriad da pessoa responsável pelo funeral,

documento que possa confirmar o funeral (carta de agradecimento do funeral, recibo

do funeral, etc.)


