
機密性2 

Quando Adoecer ou se Ferir no 
～ExteriorReembolso das Despesas Médicas no Exterior ～ 

 

Esta é uma explicação generalizada do sistema 
do seguro médico. 
Pedimos que esteja ciente de que há casos 
excepcionais.  

Se receber atendimento no hospital local por doenças ou 
ferimentos repentinos, durante viagem ou trabalho no 
exterior, e tenha pago todas as despesas médicas por 
conta própria, é possível fazer posteriormente a 
solicitação para o seguro de saúde cadastrado para que 
uma parte das despesas seja devolvida pelo “reembolso 
das despesas médicas”.  
 
*O reembolso não é aplicável para ida ao hospital local em 
uma viagem ao exterior que tenha tido como seu objetivo 
o tratamento da doença ou do ferimento. 
 
*O valor do reembolso será determinado não pelo valor 
real pago no exterior, mas com base no valor das despesas 
de tratamento se este tiver sido feito dentro do Japão. 



機密性2 

Quando Adoecer ou se Ferir no Exterior  
～Reembolso das Despesas Médicas no Exterior～ 

【Pessoas-Alvo】 
  Segurados da Associação do Seguro de Saúde do Japão 

 
【Trâmites】 
 Baixe o “formulário de solicitação de reembolso das  

   despesas médicas no exterior” e o “termo de  
   consentimento” pelo website da Associação de Seguro de 
   Saúde do Japão e imprima.  
  Envie o formulário de  solicitação/ 
  termo de consentimento e os documentos 
   necessários via postal à filial de Kanagawa da Associação da 
   Associação de Seguro de Saúde do Japão. 
 
【Documentos Necessários】 
   ○Especificação do conteúdo do tratamento médico 
   ○Especificação do recibo  
   ○Recibo do pagamento no exterior  

    *Para documentos escritos em língua estrangeira devem ser 
      anexadas suas traduções.   
    *Anexe os documentos originais.  
   ○Documento que comprove o período de estada no exterior 

       do paciente (ex.: cópia do passaporte) 
 
【Forma de Pagamento】 
 Na conta cujo titular seja o do segurado 

   *Não é feito envio de dinheiro ao exterior  
 
【Observações】 
 ○Realização de práticas médicas ou uso de medicamentos  

      que não são cobertos pelo seguro dentro do Japão não 
      são alvos do reembolso. (Cirurgia estética etc.) 
   ○No caso de lesão, é necessária também a “notificação da 

      causa do ferimento”. 
 Esta é uma explicação generalizada do sistema do seguro médico.Pedimos que esteja ciente de que há casos excepcionais.  


