
機密性2

Tất cả công dân bất kể quốc tịch nếu làm việc 
ở công ty Nhật Bản đều được tham gia Bảo 

Hiểm Xã Hội.

Trong Bảo Hiểm Xã Hội có Bảo hiểm sức 
khỏe và Bảo hiểm hưu trí.

Nghĩa vụ tham gia Bảo Hiểm Xã Hội.

Phí bảo hiểm phía công ty sẽ chịu một nửa.

Dù người được bảo hiểm đăng kí thêm gia đình vào
bảo hiểm với tư cách phụ dưỡng thì phí bảo hiểm
cũng không thay đổi.
( Để trở thành đối tượng phụ dưỡng theo diện gia
đình của bảo hiểm sức khỏe cần phải đáp ứng
những điều kiện nhất định)



機密性2

Bảo hiểm sức khỏe

Nếu tham gia bảo hiểm sức khỏe thì khi bị ốm
đau hay thương tích, người được bảo hiểm sẽ chỉ

cần chi trả 30%※ của chi phí y tế là được.

※Tùy vào độ tuổi mà tỷ lệ % chi phí phải chi trả
sẽ khác nhau.

Trong bảo hiểm sức khỏe, ngoài phí y tế còn được
trợ cấp nhiều khoản khác.

・Chi phí khi sinh nở

・Trợ cấp một phần lương trong thời gian nghỉ việc do 

đau ốm

・Trợ cấp một phần lương trong thời gian nghỉ thai sản

・Chi phí mai tang(táng tuất)

・Tiền hỗ trợ cho khám sức khỏe định kì.v.v



機密性2

Bảo hiểm hưu trí là khoản được chi trả với tư 

cách là chi phí cuộc sống khi về già hoặc khi bị 
thương tật/ khuyết tật.

〇Tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch đều
phải tham gia Bảo hiểm hưu trí.

〇Trường hợp người không mang quốc tịch Nhật Bản 
khi mất tư cách người được bảo hiểm của Bảo hiểm 
hưu trí công nhân viên hay Bảo hiểm hưu trí quốc 
dân, sau khi rời khỏi Nhật Bản có thể xin thanh toán 
một cục tiền bảo hiểm hưu trí.

〇Về các thủ tục cụ thể của bảo hiểm hưu trí xin hãy 
hỏi văn phòng bảo hiểm hưu trí của「Cơ quan bảo 
hiểm hưu trí Nhật Bản」. ( Cũng có trường hợp chế
độ sẽ đổi khác ứng với quốc gia đối tác có kí kết hiệp 
định)

Bảo hiểm hưu trí


