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Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là bảo hiểm y tế do thành phố, thị trấn, làng quản lý. 

Người có đăng kí địa chỉ tại thành phố Okazaki, người không tham gia vào bảo hiểm 

hiệp hội hỗ trợ và bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc, người không nhận sự áp dụng 

bảo hộ cuộc sống v.v bắt buộc phải vào bảo hiểm sức khỏe quốc dân của thành phố 

Okazaki.

Thủ tục, giấy tờ ra nhập・Rút khỏi

Kokuhonenkinka � 23-6167 FAX 27-1160

Thủ tục làm ở kokuhonenkinka (tầng 1 tòa thị chính phía đông), các sở chi nhánh.

Mang chuẩn bị một trong, thẻ số cá nhân của người gia nhập và người tham gia bảo 

hiểm, hoặc giấy tờ có in số cá nhân và giấy tờ xác nhận danh tính của người nộp đơn.

Khi vào bảo hiểm quốc dân.

【Khi chuyển vào trong thành phố.】

Giấy chứng nhận chuyển ra.

【Khi rút khỏi bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc.】

Giấy tờ có ghi ngày đã rút ra.

【Khi bị ra khỏi phụ thuộc gia đình của bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc.】

Giấy tờ có ghi ngày rút ra.

【Khi sinh con (vào bảo hiểm quốc dân cho con)】

Khi rút khỏi bảo hiểm quốc dân.

【Khi chuyển ra ngoài thành phố.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc.】

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

【Khi thành phụ thuộc gia đình của bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc.】

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

【Khi đã chết.】

Thẻ bảo hiểm・Sổ ngân hàng của người tổ chức tang lễ・Giấy tờ có thể chứng minh 

người tổ chức tang lễ.
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Ngoài ra

【Khi thay đổi  địa chỉ trong thành phố.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi thay đổi họ tên hoặc chủ hộ.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi phân li hộ hoặc sát nhập hộ.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi chuyển ra ngoài thành phố vì học hành.】

Thẻ bảo hiểm・Giấy chứng nhận trường hiện tại.

【Khi mất thẻ bảo hiểm,  khi thẻ bảo hiểm bị dơ không sử dụng được.】

Thẻ bảo hiểm đã không sử dụng được của bảo hiểm quốc dân.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Tiền hưu quốc dân

Tiền hưu quốc dân là bao gồm tất cả người trên 20 tuổi đến dưới 60 tuổi có địa chỉ ở 

trong nước (nhân viên công chức và nhân viên công ty đang tham gia koseinenkin, 

người ngoài người phối ngẫu đang phụ thuộc vào người gia nhập koseinenkin) có nghĩa 

vụ tham gia vào chế độ lương hưu chung.

Các loại thủ tục, đồ mang theo.

Kokuhonenkinka � 23-6171 FAX 27-1160

Làm thủ tục tại kokuhonenkinka (tầng 1 tòa thị chính phía tây), các sở chi nhánh.

【Khi nghỉ công ty.】

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo số lương hưu cơ bản・Giấy tờ có ghi ngày nghỉ 

làm.

【Khi tự muốn gia nhập do chuyển ra nước ngoài sống】

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo số lương hưu cơ bản.

Tiếp theo sau khi bị loại khỏi fuyo (phụ thuộc) của người gia nhập hiệp hội hỗ trợ 

và bảo hiểm phúc lợi hưu trí.

【Khi người phối ngẫu nghỉ việc.】

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo số lương hưu cơ bản・Giấy tờ có ghi ngày nghỉ 

làm.

【Khi ra khỏi fuyo từ người phối ngẫu do mức hạn thu nhập・ly hôn】

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo số lương hưu cơ bản・Giấy tờ ghi ngày tháng ra 

khỏi fuyo.
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Chế độ y tế người cao tuổi hậu kỳ

Chế độ y tế người cao tuổi hậu kỳ là chế độ bảo hiểm y tế cho người có khuyết tật cố 

định trên 65 tuổi và người trên 75 tuổi tham gia. Với người gia nhập bảo hiểm y tế khác, 

bảo hiểm sức khỏe quốc dân v.v.. đủ 75 tuổi thì tính từ ngày sinh nhật sẽ chuyển qua chế độ 

y tế người cao tuổi hậu kỳ. Liên hiệp y tế người cao tuổi hậu kỳ tỉnh Aichi và thành phố 

Okazaki hợp tác vận hành. 

Thẻ bảo hiểm

Iryojoseishitsu � 23-6841 FAX 27-1160

Thẻ bảo hiểm cấp mỗi người tham gia 1 cái.

Các loại thủ tục, đồ đem theo

Iryojoseishitsu � 23-6841 FAX 27-1160

Thủ tục làm tại Iryojoseishitsu (tầng 1 tòa thị chính phía đông), sở chi nhánh.

Hãy chuẩn bị một trong loại thẻ sau, thẻ số cá nhân của người tham gia hoặc thẻ thông 

báo và giấy tờ xác nhận bản thân của người tham gia.

【Khi chuyển vào từ ngoài tỉnh.】

Giấy chứng nhận phân loại gánh vác.

【Khi thay đổi địa chỉ trong tỉnh.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi chuyển ra ngoài tỉnh.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi thay đổi họ tên.】

Thẻ bảo hiểm.

【Khi đánh mất thẻ bảo hiểm.】

Giấy tờ xác nhận bản thân có ảnh chân dung (Bằng lái xe..vv).

【Khi thẻ bảo hiểm bị dơ không sử dụng được.】

Giấy tờ xác nhận bản thân có ảnh chân dung (Bằng lái xe..vv)・Thẻ bảo hiểm không 

sử dụng được.

【Khi chết.】

Thẻ bảo hiểm・Sổ tài khoản của người tiến hành tang lễ・Giấy tờ có thể xác minh danh 

tính người tiến hành tang lễ (Thư cảm ơn tham dự tang lễ. Hoặc biên lai của nhà tang

lễ..vv).


