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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Bảo hiểm khác có liên quan đến y tế 
 
 
○Lương hưu 
Có lương hưu quốc gia, lương hưu phúc lợi, v.v., lương hưu được trả khi quý vị không thể làm việc do tuổi già, bệnh tật 
hoặc thương tật. Đối với lương hưu quốc gia, xem mục 7-9 về lương hưu quốc gia và đối với lương hưu phúc lợi, xem 
mục 8-7 về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động. 
 
Nơi liên hệ   
  Về lương hưu quốc gia:  Tòa thị chính thành phố Nishinomiya - Phòng Y tế và Lương hưu     0798-35-3124 
  Về lương hưu phúc lợi:  Cơ quan Lương hưu Nhật Bản - Văn phòng Lương hưu có thẩm quyền đối với nơi làm   
     việc của quý vị  

(Cơ quan Lương hưu Nhật Bản - Văn phòng Lương hưu Nishinomiya  0798-33-2944) 
 
○ Bảo hiểm tai nạn lao động 
Bảo hiểm này chi trả các chi phí y tế và đảm bảo sinh hoạt trong trường hợp bị thương, bệnh tật hoặc tử vong do công 
việc. 
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm này và phải chi trả phí bảo hiểm. 
Công ty hoặc cá nhân sẽ làm đơn đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động. 
Chi phí điều trị sẽ được thanh toán trực tiếp cho bệnh viện, trong khi khoản bồi thường nghỉ việc sẽ được thanh toán 
cho người lao động khoảng 1-2 tháng sau khi thực hiện thủ tục. 
Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, xin xem mục 8-7 về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động. 
 
Nơi liên hệ:  
   Văn phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền đối với nơi làm việc của quý vị - Văn phòng Giám sát   
   Tiêu chuẩn Lao động Nishinomiya   0798-26-3733 
   Cục Lao động tỉnh Hyogo - Phòng Giám sát - Góc tư vấn cho người lao động nước ngoài (Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng     
   Trung Quốc) 078-367-9151 
 
 
 


