
Trường hợp khám chữa bệnh bằng Thẻ bảo hiểm y tế đã hết hiệu lực thì sau này chủ thẻ 
phải hoàn trả chi phí điều trị y tế mà Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia đã chi trả.
Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia sẽ thông báo bằng văn bản và điện thoại, sau đó đến tận 
nhà hoặc nơi làm việc, và thực hiện các thủ tục pháp lý khởi kiện ra tòa án để thu hồi chi phí 
điều trị y tế cho tới khi chủ thẻ hoàn trả.

Sau khi thôi việc, nếu tham gia bảo hiểm y tế mới và khám chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế thì phải sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế mới.
Sau ngày hết tư cách được bảo hiểm (sau ngày hết hạn hợp đồng…), chủ thẻ cần thực hiện 
thủ tục tham gia một trong các bảo hiểm dưới đây. Điều kiện tham gia của mỗi bảo hiểm là 
khác nhau. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

1. Tự nguyện tiếp tục tham gia bảo hiểm của Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia
          Vui lòng liên hệ Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia 
          (Bộ phận Nghiệp vụ - Điện thoại: 054-275-6603)

2. Tham gia Bảo hiểm Y tế Toàn dân (Kokuho) tại thành phố, quận, thị trấn đang sinh sống
          Vui lòng liên hệ Bộ phận phụ trách Bảo hiểm Y tế Toàn dân (Kokuho) tại thành phố, 
          quận, thị trấn đang sinh sống

3. Trở thành người phụ thuộc trong bảo hiểm y tế của thành viên trong gia đình
          Vui lòng liên hệ nơi làm việc của thành viên trong gia đình

THÔNG BÁO CỦA HIỆP HỘI BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC GIA

Thẻ bảo hiểm y tế chỉ được sử dụng tới  
hết ngày cuối cùng trong 
hợp đồng lao động.

Nếu biết Thẻ bảo hiểm y tế đã hết hiệu lực mà vẫn cố tình sử dụng, 
chủ thẻ có thể bị truy tố về tội lừa đảo.
Bắt buộc phải trả lại Thẻ cho chủ doanh nghiệp nơi đã làm việc.

*Đối với Thẻ bảo hiểm y tế, không được tự mình hủy bỏ bằng cách dùng kéo hay các vật dụng 
tương tự để cắt bỏ.
Bắt buộc phải trả lại Thẻ cho chủ doanh nghiệp.

<<TRƯỜNG HỢP TRÓT SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ HẾT HIỆU LỰC>>
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Thẻ bảo hiểm chỉ được sử dụng cho tới hết ngày cuối cùng trong hợp đồng lao động.
Sau khi thôi việc hoặc sau khi xóa phụ thuộc, khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, hãy liên hệ với bộ phận hướng 
dẫn của bệnh viện đó.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi thôi việc vào giữa tháng, nhưng Thẻ bảo hiểm có thể sử dụng tới cuối tháng 
được không?Q1.

Sau ngày hết hạn hợp đồng lao động, Thẻ bảo hiểm cũ sẽ không sử dụng được nữa.

Trong lúc chờ cấp Thẻ bảo hiểm mới, tôi có thể sử dụng Thẻ bảo hiểm cũ thay 
thế được không?Q2.

Khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, hãy liên hệ với bộ phận hướng dẫn của bệnh viện đó

Nếu không có Thẻ bảo hiểm trong tay thì có thể khám chữa bệnh ở bệnh viện 
được không?Q3.

Chủ thẻ đang làm việc vẫn được sử dụng, nhưng thành viên gia đình đã rút tên khỏi người phụ thuộc sẽ không được 
sử dụng từ sau ngày xóa phụ thuộc.

Chủ thẻ không thôi việc nhưng người phụ thuộc rút tên thì Thẻ bảo hiểm có sử 
dụng được không?Q6.

Sẽ có thông báo yêu cầu hoàn trả Thẻ bảo hiểm dù không sử dụng. Hãy khẩn trương hoàn trả.

Nếu chậm hoàn trả Thẻ bảo hiểm thì sao?Q5. 

Từ ngày mất tư cách sử dụng do thôi việc hoặc xóa phụ thuộc, nếu vẫn sử dụng Thẻ bảo hiểm cũ thì chủ thẻ phải hoàn 
trả chi phí mà Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia đã chi trả.

Sau khi thôi việc, nếu trót sử dụng Thẻ bảo hiểm đã mất tư cách sử dụng thì sao?Q4. 

Khoản chi không 
hợp lệ

*Ví dụ cho trường hợp tổng chi phí khám chữa bệnh là 10.000 Yên, cá nhân chi trả 30%

Chi trả 7.000 Yên 
(70%)

Yêu cầu hoàn trả 7.000 Yên

Hiệp hội Bảo hiểm 
Y tế Quốc gia

Cơ sở y tế Chủ thẻ
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Xuất trình Thẻ bảo hiểm 
y tế đã hết tư cách 

được bảo hiểm

Chi trả 3.000 Yên 
(30%)

Shizuoka Gofukucho Square, 1-1-2 Gofukucho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, 420-8512 Điện thoại: 054-275-6604
Bộ phận Tiếp nhận, Chi nhánh Shizuoka, Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Quốc gia

Địa chỉ liên hệ

*Hãy nhờ người nói được tiếng Nhật (người quen, bạn bè) liên hệ giúp.


