
  
 

Không thuộc đối tượng được miễn giảm lần này. 

Vui lòng liên hệ đến quầy tư vấn. 
03 - 32 2 8 - 55 09)  

Miễn giảm toàn bộ

 

phí bảo hiểm theo  
hộ gia đình 

Không thuộc đối tượng được miễn giảm lần này. 

Vui lòng liên hệ đến quầy tư vấn. 
(☎03-3228-5509) 

Tổng thu nhập thực lĩnh năm trước của người duy 
trì kinh tế chính là từ 10 triệu yên trở xuống. 

Thu nhập bị giảm do ảnh hưởng của tình trạng lây nhiễm virus Corona chủng mới 

Đối tượng  
miễn giảm 

Đối với người duy trì kinh 
tế chính, chỉ được áp dụng 
chương trình giảm phí bảo 
hiểm dành cho người thất 
nghiệp không tự phát. 

Tổng thu nhập thực lĩnh năm trước không phải là thu 
nhập thực lĩnh dự kiến bị giảm của người duy trì kinh 
tế chính là từ 4 triệu yên trở xuống. 

Một trong các thu nhập gồm thu nhập từ kinh doanh, thu 
nhập từ bất động sản, thu nhập từ rừng, thu nhập từ lương 
của người duy trì kinh tế chính dự kiến bị giảm từ 30% trở 
lên so với năm trước. 

Tổng thu nhập thực lĩnh năm trước của người duy 
trì kinh tế chính là từ 10 triệu yên trở xuống. 

Người duy trì kinh tế chính bị tử vong hoặc bệnh ở tình trạng nặng 

Một trong các thu nhập gồm thu nhập từ kinh 
doanh, thu nhập từ bất động sản, thu nhập từ rừng 
của người duy trì kinh tế chính dự kiến bị giảm từ 
30% trở lên so với năm trước. 

Thuộc đối tượng giảm phí bảo hiểm do người duy trì kinh tế chính bị thất nghiệp không tự phát 
(nghỉ việc khi chưa đủ 65 tuổi, người đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo diện đặc biệt, 
hoặc người nghỉ việc vì lý do đặc biệt) 

Tổng thu nhập thực lĩnh năm trước không phải là thu 
nhập thực lĩnh dự kiến bị giảm của người duy trì kinh 
tế chính là từ 4 triệu yên trở xuống. 

Trong hộ gia đình có thành viên đang hưởng chế độ miễn giảm dành cho người phụ thuộc cũ, miễn giảm cho 
người (tù nhân) được quy định tại Điều 59 Luật bảo hiểm y tế quốc gia, miễn giảm dành cho người tị nạn do sự 
cố nhà máy điện Tokyo/Fukushima 1. 

Nếu đã được áp dụng miễn giảm thì Không thuộc đối 
tượng được miễn giảm lần này. 
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* Đây là quy trình đánh giá đơn giản, do đó 
có trường hợp không nằm trong mô tả này. 

Ngày 18/06/2022 

Quy trình đánh giá đơn giản đối với việc miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia  
(do ảnh hưởng của tình trạng lây nhiễm virus Corona chủng mới) 

（☎03-3228-5509）

 


