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Seguro de saúde nacional
O que é Seguro de Saúde Nacional?
É o sistema destinado aos trabalhadores autônomos (empresários, silvicultores e pescadores)),
desempregados ou pessoas que não estão cadastradas em nenhum outro sistema de seguro saúde.
Fora, as pessoas cadastradas no seguro de saúde da empresa ou que recebam a assistência social, é
necessária a sua inscrição.
Se o trabalhador não for cadastrado quando necessitar de tratamento médico, o paciente arcará com
todas as despesas médicas.
Quando o trabalhador se desligar do seguro de saúde do trabalho, deverá providenciar a sua inscrição no
seguro de saúde nacional.
Existe o sistema de prosseguimento opcional em caso de ficar desempregado desde que esteja
cadastrado na Administração da Associação do Seguro Saúde geral do país ou Sociedade de Socorro
mútuo. Mais detalhes, consulte o local de trabalho.
(os benefícios do seguro de saúde nacional)
(1) quando for consultar o médico o gasto pago pelo segurado será em princípiode 30% (a tarifa do quarto
e outras não cobertas pelo seguro são pagas por conta própria).).
(2) há uma parte da devolução dos gastos no parto.
(3) o seguro dá assistência no funeral do segurado, quando este morre e o funeral é realizado.
Além dos itens mencionados há outros tipos de benefícios.
(para se inscrever é necessário)
o registro de residente, e o período determinado no status de permanência deve ser superior a 3 meses.
Porém, o estrangeiro com o período de permanência menor de 3 meses e conforme o seu objetivo de
estadia no país, se o seu status de permanência seja prorrogado por mais de 3 meses, também poderá
inscrever-se no seguro.
Mas não há a aplicação do Seguro de Saúde Nacional quando é apontado para atividade para receber
cuidado médico entre a pessoas residir em uma qualificação de status de "a atividade específica、turismo
ou para descanso".
(1) Depois de efetuar a notificação de mudança à cidade, as formalidades de praxe devem ser efetuadas
na Divisão de Seguro de Saúde Nacional da prefeitura ou na sucursal/Centro de Serviços/ ACTA
Serviço Cívico da Estação (exceto sábados, domingos e feriados).
(2) É necessário apresentar
- cartão de permanência, etc. (inclusive o Certificado de Registro de Estrangeiro considerado válido)
- quem tem período de permanência de menos de 3 meses, ter um documento que comprove o
período de permanência de mais de 3 meses (certificado de matrícula, certificado de planejamento
da pesquisa, etc.)
- caso tenha cancelado o Seguro de Saúde da empresa, certificado deste cancelamento
- passaporte
- documento que possa identificar o número pessoal (my number)
(por procuração)
- Procuração e um documento do outorgado.
Guia Informativo para a Vida Diária em Multilíngüe / edição da Cidade de Nishinomiya

pt06-03
- O outogardo deverá apresentar:carteira de motorista ou passaporte.
(Certificado do Seguro de Saúde Nacional)
Realizando a inscrição, cada pessoa receberá o certificado de seguro de saúde nacional.
Quando for submeter-se a uma consulta ou tratamento médico no hospital apresente o certificado do
seguro no guichê de consulta.
O certificado do seguro de saúde nacional será devolvido em casos de mudança de cidade ou cadastro do
seguro de saúde da empresa.

Forma de pagamento do seguro
É avaliado conforme o rendimento familiar (montante da taxa municipal) e número de dependentes.
Para as pessoas entre 40 a 65 anos de idade é calculado adicionando o valor do pagamento da
assistência de enfermagem.
Notificação ao contribuidor (noufusho) é expedida pelo setor de Seguro Nacional de Saúde e remetida ao
cidadão. O valor do imposto municipal é parcelado em 10 vezes, cujos valores são pagos durante o ano,
do mês de junho ao mês de março. O pagamento deverá ser efetuado nos correios, bancos ou lojas de
conveniência. Ou se fizer o procedimento, o débito automático pode ser feito da conta particular.
A inscrição do seguro pode ser realizada em qualquer época, porém a arrecadação deverá ter início à
partir do mês em que se torna residente do país (e não a partir do mês de entrada no país). Outrossim,
quando for transferir o seguro da firma onde trabalha, do Kenko hoken para o kokumin kenko hoken, o
cadastro será a partir do mês de desligamento do Kenko Hoken da firma, cujo pagamento começará a
contar desta data.
Quando houver dificuldade no cumprimento do pagamento, por favor fale imediatamente.

Quando é necessária a notificação
Nas situações abaixo, a comunicação deverá ser efetuada dentro do prazo de 14 dias.
(1) Mudança de endereço (mudar dentro da cidade de Nishinomiya), quando mudar o chefe de família
Traga a Carteira do Seguro Nacional de Saúde pois será necessário trocá-la por um outra.
(2) Entrada na cidade
Quando mudar de uma outra cidade para a cidade de Nishinomiya, depois de efetuar a notificação de
mudança à cidade, efetuar os procedimentos de entrada da Carteira do Seguro Nacional de Saúde.
(3) Saída da cidade
Quando for mudar para uma outra cidade, fora de Nishinomiya (inclusive quando for sair do Japão),
depois de notificar a sua mudança, providenciar a saída do Seguro de Saúde Nacional na Divisão de
Seguro de Saúde Nacional. Devolva o Cartão do Seguro de Saúde Nacional.
(4) Quando se desligar do seguro de saúde da companhia.
É necessário o “Certificado de Perda de Qualificação” do seguro de saúde do local de trabalho. O
certificado de perda de qualificação é emitido pela companhia onde trabalha, um escritório de pensão
ou pela cooperativa do seguro de saúde
(5) No caso de nascimento de um filho
(6) Em caso de falecimento
(7) Em caso de perda ou danificação da Carteira de Seguro de Saúde
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(8) Em caso de entrada no Seguro de Saúde da empresa onde trabalha
Em caso de entrada no Seguro de Saúde da empresa onde trabalha, são necessárias a Carteira de
Seguro de Saúde Nacional de todos os membros que se retiram do seguro e a Carteira do novo Seguro
de Saúde da empresa onde entrou.
Tirando os casos de entrada no Seguro de Saúde da empresa e os de mudança para outra cidade e
outros casos reconhecidos, as pessoas inscritas no Seguro de Saúde Nacional não podem sair em
qualquer ocasião.
Caso o segurado desista de pagar no decorrer do ano, a taxa de pagamento é recontada, e o acerto de
contas deve ser efetuado.
Há casos em que as tarifas do seguro não podem ser alteradas caso transcorram 2 anos. Portanto,
caso se atrase em notificar a saída do seguro, estará sujeito a pagar as tarifas do seguro impostas
mesmo esteja inscrito em outro seguro.
Para realizar a notificação, é necessário um documento que possa identificar o número pessoal (my
number) (por procuração, o outorgado deverá apresentar a procuração e um documento que possa se
identificar que o próprio). Conforme a notificação o documento necessário a apresentar pode ser diferente,
por isso preste muita atenção.
* O atendimento em relação a todos os procedimentos é efetuado somente nos dias de semana na seção
de seguro nacional de saúde da prefeitura municipal e nas subprefeituras, centros de serviço e na estação
ACTA Nishinomiya.

Nos seguintes casos não é possível o cadastro ao seguro de saúde
nacional
(1) o estrangeiro que não tem o registro de residente.
(2) o estrangeiro que não tem o status de permanência.
(3) o estrangeiro com status visita temporária.
(4) pessoa que já está inscrito em outro seguro de saúde.
(5) pessoa que recebem o auxílio de assistência social.

Exame de saúde específico e orientação específica de saúde
(Exame de saúde específico)
As pessoas enquadradas precisam estar asseguradas no Seguro Nacional de Saúde até o dia do exame
médico e ter a idade acima de 40 anos e menos de 75 anos, quando for submeter ao exame em primeiro
de abril do ano fiscal. Porém, as pessoas que estejam internadas em instituições de auxílio, recebendo
seguro de cuidados a longo prazo (kaigo Hoken) ou por decisão do Ministro não enquadram nos
benefícios acima.
É gratuito, e será enviado ao interessado o cupom para submeter ao exame. (caso esteja recebendo
orientação específica de saúde desde o ano anterior, após o término da orientação será enviado o
cupom).
Porém, não poderá continuar a submeter aos exames, caso perca a qualificação do Seguro Nacional de
Saúde durante a ocasião do exame. Se preferir, poderá se submeter ao exame específico, que tem o
mesmo conteúdo dos exames básicos.
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Além disso, há também subsídio dos custos do exame de check-up (com condições para a concessão).
Junto com o cupom para o exame (inclusive o check-up) está em anexo a explicação do local, etc.
(Orientação específica de saúde)
A partir dos resultados do exame de saúde específico, equipe de profissionais (médicos, enfermeiros de
saúde pública, nutricionistas, etc.) dão apoio para avaliar o estilo de vida tais como risco de doenças
relacionadas com o estilo de vida, melhor hábito de vida, para as pessoas que esperaram melhor
prevenção de doenças relacionadas ao estilo de vida.
Para maiores informações sobre os seguintes itens:
Subsídio do seguro: Divisão de seguro de saúde nacional da Cidade de Nishinomiya
(Nishinomiya Shiyakusho Kokuminkenkohoken-ka)

0798-35-3120

Inscrição e cancelamento: Divisão de seguro de saúde nacional da Cidade de Nishinomiya
(Nishinomiya Shiyakusho Kokuminkenkohoken-ka)
0798-35-3117
Exame de saúde específico: Divisão de seguro de saúde nacional da Cidade de Nishinomiya
(Nishinomiya Shiyakusho Kokuminkenkohoken-ka)
0798-35-3115
Pagamento do seguro: Divisão de cobrança do seguro de saúde nacional da Cidade de Nishinomiya
(Nishinomiya Shiyakusho Kokuhoshuno-ka)

0798-35-3091

* OBS: mais informações, comparecer acompanhado de uma pessoa que fale o idioma japonês.
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