
機密性2

Khi bị thương hay bệnh tật phải nghỉ
việc trong thời gian dài và không được
trả lương thì có thể sẽ gặp khó khăn về
chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên nếu xin 「tiền phụ cấp
thương bệnh」thì sẽ được bảo hiểm
sức khỏe chi trả tiền phụ cấp để hỗ
trợ cuộc sống. 

Người có thẻ bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe xin
hãy download và in đơn trên Website của Hiệp hội.

Sau khi xin chứng nhận của bệnh viện cũng như nơi làm việc
vào đơn xin phụ cấp, hãy gửi đường bưu điện đến chi nhánh
tại của của Hiệp hội tại tỉnh thành mình đang tham gia.

Tiền phụ cấp sẽ được gửi vào tài khoản chỉ định.

Khi phải nghỉ làm do bị bệnh và không được trả lương

～Phụ cấp thương tích và bệnh tật～



機密性2

Khi phải nghỉ làm do bị bệnh và
không được trả lương

【Đối tượng】

Là người được bảo hiểm, bị thương hay bị bệnh (trừ trường
hợp bị thương hay bệnh tật do công việc) phải nghỉ việc trên
4 ngày, và trong thời gian đó không được nhận lương

【 Cách làm thủ tục】

In đơn trên Website của Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe, điền
đơn và gửi qua đường bưu điện.

【Số tiền chi trả】
・2/3 số tiền lương trung bình của 12 tháng gần nhất.
※Là tổng số tiền lương hàng tháng nơi làm việc xin lên bảo
hiểm xã hội. Không phải số tiền về tay.

【Những điều lưu ý】
①Cần phải có chứng nhận của bệnh viện về tình trạng

không thể làm việc vào đơn xin phụ cấp.
②Cần phải có sự chứng nhận của nơi làm việc về việc đang

nghỉ làm và không được trả lương vào đơn xin phụ cấp.
③Thời gian được nhận phụ cấp tối đa là 1 năm 6 tháng.

Phụ cấp
thương tích
và bệnh tật


