
機密性2 

Quando a Despesas Médicas se Tornarem Elevadas: 

- Sistema de Reembolso de Despesas  
Médicas Elevadas - 

As despesas médicas podem se tornar 
elevadas no caso de uma internação etc.  
Ao apresentar a “caderneta de seguro”, o 
valor a ser arcado pelo paciente será de 30% 
das despesas médicas, mas mesmo assim, 
será um valor alto. 

No entanto, ao solicitar o “reembolso de 
despesas médicas elevadas”, a parte das 
despesas médicas que ultrapassar um 
determinado valor será reembolsado. 

O “reembolso de despesas médicas elevadas 
” poderá ser solicitado enviando o formulário 
 de solicitação ao guichê de cada seguro de  
saúde em que está cadastrado. 
 
Se você possui a caderneta de seguro da Associação de Seguro de Saúde 
do Japão, baixe o formulário de solicitação pelo website, imprima, 
preencha e envie via postal o mesmo à filial da Associação da província 
onde está cadastrado. 
Posteriormente, o reembolso de despesas médicas elevadas será feito à 
conta cujo titular seja o do segurado. 



機密性2 

Sistema 
 de Reembolso  

de Despesas  
Médicas Elevadas  

Quando for Provável que as 
Despesas Médicas se 

Tornem Elevadas: 

【Pessoas-Alvo】 

Segurados cuja despesa médica 
 de um mês tenha ultrapassado o valor 
 padão estipulado 
【Trâmites】 

Enviar via postal o formulário de solicitação que imprimiu pelo 
website da Associação do Seguro de Saúde do Japão. 
【Valor do Pagamento】 

Valor que tenha ultrapassado o valor padrão estabelcido de 
acordo com a renda 
Ex.: Pessoas cujo salário mensal seja de 260 mil ienes: 

“despesa médica paga: 200 mil ienes”  
 – “valor limite da parte a ser arcada pelo segurado 
     : 57.600 ienes” 
 = valor que será reembolsado: 142.400 ienes 
【Forma de Pagamento】 

Na conta cujo titular seja o do segurado 
【Observações】 
-     O valor padrão é alterado conforme o valor de sua renda 
- Mesmo que o hospital e a farmácia sejam diferentes,  
      pode ser possível somar os valores das despesas médicas 
- As despesas médicas dos familiares  
   dependentes podem ser somadas  


