
機密性2

Những trang thiết bị

y tế thuộc đối tượng

Trang thiết bị

ngoài đối tượng

Người tham
gia bảo hiểm
sức khỏe

Áo định hình corset
Dụng cụ cố định khớp
Tay giả, chân giả, mắt giả
Trang phục đàn hồi

Máy trợ thính
Miếng đeo bảo vệ
răng, hàm

Trẻ nhỏ
（ Người

tham gia bảo
hiểm dưới 9 
tuổi）

Mắt kính
Kính sát tròng
（Mục đích điều trị
chứng nhược thị ở trẻ
em）

Khi mua các trang thiết bị dùng cho trị liệu.
～Chi phí y tế ứng trước trước (Trang thiết bị y tế) ～

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. 

Khi lắp các thiết bị y tế theo chỉ thị của bác sĩ, trước hết hãy
trả 100% tiề chi phí cho cơ sở kinh doanh trang thiết bị đó.
Sau đó nếu xin lên sở bảo hiểm sức khỏe mà mình tham gia thì
một phần chi phí sẽ được hoàn trả với tư cách là chi phí y tế
ứng trước.
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【Đối tượng】
Người tham gia bảo hiểm sức khỏe của Hiệp hội bảo hiểm sức

khỏe

【 Cách làm thủ tục】
In 「Đơn xin hoàn chi trả chi phí y tế ứng trước (Trang thiết 

bị y tế) 」 trên Website của Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe, gửi 

đơn và giấy tờ cần thiết đến chi nhánh của Hiệp hội tại tỉnh 

thành mình tham gia bằng đường bưu điện.

【 Giấy tờ cần thiết 】
○ Hóa đơn thanh toán khi mua trang thiết bị y tế
○ Giấy chứng nhận của bác sĩ bảo hiểm v.v.
○ Kết quả kiểm tra của bệnh nhân ( trường hợp là mục đích điều trị 

chứng nhược thị ở trẻ em)
○ Ảnh thực tế của trang thiết bị ( trường hợp dụng cụ là giày định

hình)
※ Những giấy tờ cần thiết đều phải nộp bản gốc.

【 Những điều lưu ý 】
○ Số tiền được chi trả sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi.
○ Trường hợp phải mua trang thiết bị y tế do bị thương, cần phải

nộp 「bản tường trình nguyên nhân bị thương.」
( Trường hợp bị thương trong lúc đang làm việc hay đang trên đường
đi làm, đi làm về thì không sử dụng bảo hiểm này được.)

Khi mua các trang thiết bị dùng cho trị liệu.
～Chi phí y tế ứng trước (Trang thiết bị y tế) ～


