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4 Bảo hiểm y tế công cộng
Bất cứ ai khi sống tại Nhật cũng phải gia nhập một loại hình bảo hiểm y tế công cộng nào đó. Bảo hiểm y tế
công cộng của Nhật được chia làm hai loại: “Bảo hiểm sức khỏe” áp dụng cho những người làm việc tại công ty,
xí nghiệp và “Bảo hiểm sức khỏe quốc dân” áp dụng cho những trường hợp còn lại.

4-1 Phí y tế và bảo hiểm y tế công cộng
(1) Phí y tế và bảo hiểm y tế công cộng
Nếu gia nhập bảo hiểm y tế, cơ bản mức phí y tế được thống nhất toàn quốc chỉ phải chi trả 30% . Nhưng nếu
không gia nhập bảo hiểm y tế công cộng khi có vấn đề liên quan với cơ quan y tế, phải chi trả toàn bộ chi phí.
Hơn thế nữa cơ quan y tế cũng có thể tự do yêu cầu thanh toán mức phí. Vì vậy mức chi trả sẽ trở nên khá cao.
【Ví dụ】

Nếu gia nhập bảo hiểm

[900yên]
Chi trả 30% mức phí y tế.
* Sau này tỷ lệ chi trả có khả năng thay đổi.

Phí y tế là 3000 yên

Nếu không gia nhập bảo hiểm

[4500 yên]
Phải chi trả 150 % tiền y liệu.

(2) Các loại chữa trị không nằm trong phạm vi được bảo hiểm
Nếu gia nhập bảo hiểm y tế công cộng, mức chi trả phí y tế cơ bản chỉ có 30%. Tuy nhiên những trường hợp
như sau không được áp dụng bảo hiểm.
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Các loại chữa trị không nằm trong phạm vi được bảo hiểm
Thương tật do sự vô ý thức, hành vi phạm pháp của người khác gây ra, thì người gây
Thương tật do tai nạn giao
thông, đánh nhau

ra thương tật có trách nhiệm phải chi trả phí y tế. Trong trường hơp không thể đòi tiền
bồi thường như người gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, chính phủ cũng có chế
độ bồi thường với mức tiền đền bù theo quy định của pháp luật (chế độ bồi thường
chính phủ).
Kiểm tra sức khỏe, khám

Mang thai, sinh đẻ thông

Phá thai không phải do

thường

lý do bệnh tật

sức khỏe toàn diện.

Chích ngừa (ngoại trừ một

Một số khu vực có thể trợ

số loại thuốc ngừa theo quy

cấp về một phần phí kiểm

định của pháp luật)

tra

Chỉnh hình làm đẹp, chỉnh
răng

Tai nạn, thương tật xảy ra

Những loại thuốc, trị

trong khi làm việc hay trên Phí chênh lệch sử dụng

liệu,phẫu thuật, kiểm tra

đường đi làm (đối tượng

giường đặc biệt khi nhập

khác không nằm trong

của bảo hiểm tai nạn lao

viện

phạm vi bảo hiểm khám và

động)

chữa bệnh.

(3) Bảo hiểm y tế tư nhân.
Trong bảo hiểm y tế có bảo hiểm y tế do tư nhân kinh doanh như công ty bảo hiểm sinh mạng. Loại bảo hiểm
này là trả một khoản phí tích góp nhất định theo kỳ, khi bị bệnh, tai nạn phải nhập viện hay phẫu thuật mà nằm
trong phạm vi bảo hiểm thì sau đó sẽ nhận được tiền bảo hiểm. Vì vậy nếu không gia nhập bảo hiểm y tế công
cộng thì tạm thời phải chi trả toàn bộ phí y tế nên xin hãy chú ý.

