6.Kokumin Kenkou Hoken - Seguro Nacional de Saúde
◆Quem deve se inscrever
Todas as pessoas com mais de 3 meses de visto de permanência restante devem obrigatoriamente se
inscrever no Kokumin Kenkou Hoken, com exceção das inscritas no [Kouki Koureisha Iryou Seido - seguro
de assistência médica para pessoas com 75 anos ou mais de idade], no [Shakai Hoken - Seguro Social
de Saúde da empresa], e das que estão recebendo o [Seikatsu Hogo - Auxílio subsistência]. Há casos em
que mesmo possuindo menos de 3 meses de visto de permanência restante, está sujeito a obrigação de
inscrição no seguro de saúde. (Favor contatar para obter mais informações).
◆Trâmites para inscrever-se no Kokumin Kenkou Hoken
Nos casos descritos abaixo, é necessário que munido do seu documento de identificação (Zairyuu Card,
carteira de habilitação, passaporte, etc.), compareça e realize os trâmites necessários no Hoken Iryouka
(Departamento de Seguro Médico) da Prefeitura de Nagahama, no Hokubu Shinkoukyoku Fukushi
Seikatsuka (Repartição de Promoção e Desenvolvimento da Região Norte Departamento de Assistência
Social e Prestação de Serviços) ou nas subprefeituras.
Nos seguintes casos

Ítens necessários

Ao desligar-se do Seguro de
Saúde da empresa (devido a
demissão
–
perda
da
qualificação de segurado
opcional)

Documento que comprove a data de desligamento do Seguro de Saúde da
empresa
Documento de identificação (Zairyuu Card, carteira de habilitação,
passaporte, etc.).

Ao mudar-se para Nagahama
(realizar o trâmite na ocasião
da notificação de mudança)

Inkan (carimbo)
Tenshutsu Shoumeisho (comunicado de mudança) e o Zairyuu Card
Documento de identificação (Zairyuu Card, carteira de habilitação, passaporte,
etc.)

Na ocasião do nascimento de
um filho (realizar o trâmite na
ocasião da notificação de
nascimento)

Boshi Kenkou Techou (Caderneta de saúde materno-infantil)
※ Em alguns casos é fornecido o Shussan Ikuji Ichijikin - Subsídio pela
despesa do parto. (Favor entrar em contato para obter maiores informações.)
Documento de identificação (Zairyuu Card, carteira de habilitação, passaporte,
etc.)

◆Kokumin Kenkou Hokenshou - Cartão do Seguro Nacional de Saúde
Ao inscrever-se no Kokumin Kenkou Hoken, receberá o [Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou –
(Kourei Jukyuushasho) Cartão de Segurado do Seguro Nacional de Saúde (Certificado de beneficiário
para idoso)] (também chamado Hokenshou).
Guardar bem este cartão, pois contém dados do segurado como nome e endereço. Apresentá-lo sempre
que realizar uma consulta em instituições médicas.
◆Encargo do segurado ao consultar-se em instituição médica
A seguir, o valor de encargo do segurado ao receber assistência médica em caso de doença ou ferimento
(pagamento da consulta, remédios, etc.):
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Parte da despesa médica de encargo do segurado
Crianças em idade pré-escolar
(antes de ingressar no Shougakkou)

20% das despesas médicas

Pessoas com idade entre 6 anos (estudantes
da escola primária) e menos de 70 anos
Pessoas com idade de 70 anos ou mais e
menos de 75 anos

30% das despesas médicas
20% ~ 30% das despesas médicas (30%, para pessoas que
possuem renda superior a um determinado valor)

※Nos casos de dificuldade no pagamento da parte de encargo da despesa médica, devido à queda
temporária da renda bruta, por calamidades, desemprego, etc., há casos em que é possível adiar ou
isentar (somente no caso de internação) o pagamento do encargo. (Porém, necessita de aprovação após
o exame da situação).
◆Quando for receber os subsídios a seguir, favor realizar a solicitação no Hoken Iryouka da
Prefeitura de Nagahama, no Hokubu Shinkoukyoku Fukushi Seikatsuka ou nas subprefeituras.
Subsídio

Teor

Ítens necessários

Despesas
médicas
elevadas

Quando em um mesmo mês, o encargo
da despesa médica coberta pelo seguro
ultrapassar o valor limite, reembolsaremos
※A solicitação deve ser realizada pelo chefe
o valor excedente.
da família.
* A diferença de quarto particular, despesa
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
de refeição e de tratamentos não
(Cartão de segurado)
cobertos pelo seguro não serão
・Carimbo
consideradas no cálculo.
・Recibo original
* O valor limite de encargo do segurado
・Caderneta bancária
varia de acordo com a idade e a renda.
Favor entrar em contato para obter
maiores informações.

Despesas de
refeição durante
a internação

Dependendo da renda, há casos em que ※A solicitação deve ser realizada pelo chefe
o custo da refeição hospitalar pode ser
da família.
reduzido. A solicitação deve ser realizada ・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
antes da internação.
(Cartão de segurado)

Total das
[despesas
médicas
elevadas] e
[despesas
elevadas com
serviços de
cuidados e
assistência]

Se, mesmo após aplicar o sistema de
valor limite de encargo para a [despesa de
tratamento médico] e para o [serviço de
cuidados e assistência], o encargo de 1
ano continuar elevado, subsidiaremos o
valor que exceder o valor limite de
encargo.

※A solicitação deve ser realizada pelo chefe
da família.
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
(Cartão de segurado)
・Carimbo
・Jikofutangaku Shoumeisho (Certificado
do valor de encargo do segurado)
・Caderneta bancária

※ A solicitação deve ser realizada pelo

Despesas com
aparelhos p/
tratamentos

Ao utilizar aparelhos ortopédicos como
colete e outros, parte da despesa poderá
ser restituída caso realize a solicitação e
receba a aprovação para o reembolso.
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chefe da família.
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
(Cartão de segurado)
・Carimbo
・Recibo
・ [Ikensho - Parecer do médico] e
[Souchaku Shoumei - comprovante de uso
do aparelho médico]
・Caderneta bancária

Subsídio

Shussan Ikuji
Ichijikin Subsídio
pelo parto

Teor

Ítens necessários

Quando a segurada do Kokumin
Kenkou Hoken der à luz (no caso de
natimorto, após 85 dias de gestação),
será fornecido ao chefe da família um
subsídio de 420 mil ienes.
※ No caso de parto em hospital não
afiliado ao Sistema de Compensação de
Tratamento Médico de Obstetrícia, ou
parto prematuro com menos de 22
semanas de gestação, o subsídio
fornecido é de 404 mil ienes.
※Chokusetsu Shiharai Seido - Sistema
de pagamento direto:
Sistema no qual a seguradora paga o
subsídio diretamente à instituição
médica, para cobrir os gastos do parto.
Os trâmites devem ser realizados na
instituição médica onde realizará o
parto.
(Se utilizar este sistema, e a despesa
com o parto for inferior ao valor do
subsídio, efetuaremos o pagamento da
diferença.)

※ A solicitação deve ser realizada pelo
chefe da família.
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
(Cartão de segurado)
・Carimbo
・Caderneta bancária
・ Recibo (ou fatura) especificando as
despesas de parto
・Caderneta de saúde materno infantil

※ A solicitação deve ser realizada pelo
Sousaihi Auxílio funeral

No caso de falecimento do segurado do
Kokumin Kenkou Hoken, será fornecido
50 mil ienes ao declarante do óbito.

Empréstimo
das despesas
de tratamento
médico de
valor elevado

Empréstimo do valor estimado da
despesa médica elevada.
※Somente para pessoa de família que
está em dia com o pagamento das
parcelas da Taxa (Imposto) do Kokumin
Kenkou Hoken.
Aos interessados, favor consultar-nos.

Subsídio para o
Ningen Dock
(exame geral
de saúde)

Se o segurado do Kokumin Kenkou
Hoken, com 40 anos ou mais e menos de
75 anos, desejar realizar um check-up,
ao
realizar
a
solicitação
antecipadamente, poderá ter parte do
valor subsidiado.
※Somente para pessoa de família que
está em dia com o pagamento das
parcelas da Taxa do Kokumin Kenkou
Hoken e Impostos Municipais.
※ Há um período de inscrição. Este é
divulgado através do Informativo da
Prefeitura.

24

responsável pela cerimônia
(declarante do óbito).
・Carimbo
・Caderneta bancária

fúnebre

※ A solicitação deve ser realizada pelo
chefe da família.
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
(Cartão de segurado)
・Carimbo
・Fatura da instituição médica, etc.

※ A solicitação deve ser realizada pela
pessoa que deseja realizar o check up.
・Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou
(Cartão de segurado)

◆Desligamento do Kokumin Kenkou Hoken
Nos seguintes casos
Falecimento (realizar o trâmite na
ocasião da notificação de óbito)
Ao se inscrever no seguro de saúde da
empresa

Ítens necessários
Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou (Cartão de segurado)
Documento que comprove o falecimento
※Forneceremos o auxílio funeral
É necessário realizar o trâmite de cancelamento do Kokumin
Kenkou Hoken na prefeitura.
Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou (Cartão de segurado)
Cartão de segurado do seguro de saúde da empresa

Ao se mudar para outro município
(na ocasião de realização do trâmite de
saída)

Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou (Cartão de segurado)

◆Taxa do Kokumin Kenkou Hoken
A taxa do Kokumin Kenkou Hoken é calculada conforme abaixo, anualmente, por família, considerando
a renda e o número de integrantes. O pagamento da taxa é de responsabilidade do chefe da família.
①Porcentagem sobre a renda (calculada com base na renda do ano anterior dos segurados)
②Taxa per capita (calculada com base no número de segurados)
③Taxa por família (valor fixo por família)
※Os valores referentes à parte médica e à parte de assistência aos segurados idosos são calculados
separadamente.
※Se a soma da renda do chefe da família e de seus integrantes inscritos no Kokumin Kenkou Hoken for
inferior ao valor padrão, a taxa per capita e a taxa por família serão reduzidas. Dependendo da renda,
o desconto poderá ser de 70%, 50% ou 20%.
※Para os segurados com 40 anos ou mais e menos de 65 anos de idade a taxa do seguro de assistência
e cuidados, é calculada e adicionada na taxa do seguro de saúde.
※Há casos em que pessoas que perderam o emprego por motivos involuntários (demissão, etc.) podem
receber redução na taxa do seguro
◆Prazo de pagamento da taxa do Kokumin Kenkou Hoken
O Kokumin Kenkou Hoken é mantido através das taxas pagas pelos segurados. Solicitamos que efetue
sem falta, o pagamento da taxa dentro do prazo determinado.
O prazo de pagamento da taxa do seguro é o último dia dos meses indicados abaixo. Porém, quando
coincidir com sábado, domingo, ou feriado nacional, passará para o dia útil seguinte. Após o vencimento,
há acréscimo da taxa de nova cobrança e juros.

Parcelas

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

-

-

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

◆Utilize o débito automático, seguro e prático
O serviço de débito automático é gratuito, não há necessidade de sair de casa e não há risco de
esquecimento. Recomendamos o pagamento dos impostos através do débito automático, por ser seguro
e prático.
A solicitação de débito automático pode ser realizada nas instituições financeiras associadas, Zeimuka
(Departamento de Impostos) da Prefeitura de Nagahama, no Hokubu Shinkoukyoku Fukushi Seikatsuka
(Repartição de Promoção e Desenvolvimento da Região Norte Departamento de Assistência Social e
Prestação de Serviços) ou nas subprefeituras.
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◆Instituições financeiras que aceitam o pagamento da taxa do Seguro
É possível realizar o pagamento no guichê e através de débito automático nas seguintes instituições
financeiras:
Shiga Ginkou

Ogaki Kyouritsu Ginkou

Kyoto Ginkou
Kinki Roudou Kinko

Kita Biwako Nougyou
Kyoudou Kumiai
Shiga Kenmin Shinyou
Kumiai

Nagahama
Shinyou
Kinko
Lake Ibuki Nougyou
Kyoudou Kumiai
Yuucho
Ginkou
Yuubinkyoku

Kansai Mirai Ginkou
Shiga-ken Shinyou
Kumiai

◆É possível efetuar o pagamento de impostos em lojas de conveniência (somente quando o valor
for inferior a 300 mil ienes)
Se o carnê possuir código de barras, o pagamento também pode ser efetuado nas lojas de conveniência
citadas abaixo:
Seven Eleven

Lawson

Family Mart

Mini Stop

Daily Yamazaki

Yamazaki Daily

Three Eight

Community Store

Poplar

Seikatsu Saika

Kurashi House

New
Yamazaki
Daily Store

Loja com MMK ※

※Os estabelecimentos no município que possuem MMK (Quiosque Multimídia) são: Aeon (Nagahama),
Farmácia Kusuri no Aoki (Miyashi・Kamiteru・Hirakata) e Loja dentro do Hospital da Cruz Vermelha.
◆ O pagamento poderá também ser efetuado através do LINE Pay (somente quando o valor
for inferior a 300 mil ienes).
・Caso possua um dispositivo móvel como o smartphone com LINE Pay configurado e o boleto de
pagamento com código de barras, poderá efetuar o pagamento quando e de onde quiser.
※Esteja atento, não há emissão de recibo para o pagamento através do LINE Pay. Além disso,
poderá demorar até um mês para que o comprovante de pagamento da taxa possa ser emitido.

Hoken Iryouka
(Departamento de Seguro Médico)

0749-65-6512

Informações sobre o valor da Taxa:
Zeimuka (Departamento de Impostos)

0749-65-6508
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