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Khi bị thương hay bị bệnh ở nước ngoài
～Chi phí y tế ứng trước ở nước ngoài～

Dưới đây là giải thích thông thường của chế độ
bảo hiểm y tế. Cũng có trường hợp ngoại lệ, 
mong quý vị hiểu cho. 

Trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài do bị bệnh hay 
bị thương đột xuất trong lúc đi du lịch hay thuyên chuyển
công tác, và tự chi trả 100% chi phí y tế, thì sau đó nếu
làm đơn xin lên cơ quan bảo hiểm sức khỏe mà mình
tham gia thì sẽ được hoàn trả một phần chi phí y tế đã
ứng trước.

※Trường hợp đi ra nước ngoài với mục đích để điều 

trị bệnh hay thương tích thì sẽ nằm ngoài đối tượng 

chi trả của bảo hiểm.

※Số tiền được chi trả không phải là chi phí y tế thực tế

đã trả ở nước ngoài mà sẽ được tính theo tiêu chuẩn chi 
phí điều trị ở Nhật Bản.
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【Đối tượng】
Người tham gia bảo hiểm sức khỏe của Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe

【Cách làm thủ tục】
Hãy download và in 「 Đơn xin chi trả chi phí y tế ứng trước ở nước

ngoài」「Đơn đồng ý」trên Website của Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe.  
Hãy gửi Đơn xin・Đơn đồng ý và các giấy tờ cần thiết đến Hiệp hội bảo
hiểm sức khỏe chi nhánh Kanagawa.

【 Giấy tờ cần thiết】
○Bảng chi tiết nội dung khám chữa bệnh
○Bảng chi tiết hóa đơn
○Hóa đơn chi trả ở nước ngoài

※Đối với những giấy tờ bằng ngoại ngữ xin vui lòng đính kèm bản
dịch.     
※ Tất cả giấy tờ xin hãy nộp bản gốc.
○ Giấy tờ chứng minh được thời gian người bệnh ra nước ngoài ( Ví

dụ: bản copy hộ chiếu)

【 Những điều lưu ý】
○ Trường hợp sử dụng loại thuốc hay hành vi y tế không thuộc đối

tượng khám chữa của bảo hiểm ở Nhật Bản thì sẽ không thuộc đối
tượng được chi trả.( Như là phẫu thuật thẩm mỹ)
○Trường hợp bị thương, cần nộp「Bản tường trình nguyên nhân bị

thương」
○ Việc gửi tiền ra nước ngoài là không thể.
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