
２ Requisitos do Kokumin Kenko Hoken 

１ Tipos de Seguro de Saúde Público 

A. Seguro de Saúde e Previdência Social(Shakai Hoken)... seguro das pessoas que 

trabalham em empresas, etc. e seus dependentes. 

B. Seguro Nacional de Saúde(Kokumin Kenko Hoken)...seguro administrado pelas 

cidades, vilas e aldeias.(O kokumin Kenko Hoken é o seguro para as pessoas que 

não estão inscritas no Shakai Hoken e com o qual podem fazer consultas em 

hospitais pagando uma percentagem do valor das despesas médicas.) 

※Se você não estiver inscrito em um dos seguros A ou B, terá que pagar o valor 

integral das despesas médicas. 

Os estrangeiros, que estão registrados e morando por mais de 3 meses na cidade 

de Honjo, deverão se inscrever no Kokumin Kenko Hoken. 

３ Requisição para entrar no Kokumin Kenko Hoken 

As pessoas que vierem, de outra cidade (tennyu) ou país (nyukoku), para morar 

em Honjo e aquelas que se desligaram do Shakai hoken, deverão no prazo de 14 

dias fazer os trâmites necessários (é obrigatório a apresentação de um certificado 

de desligamento do shakai hoken emitido pela empresa onde trabalhava).  

As pessoas que se mudarem para outra cidade (tenshutsu) ou regressarem para 

seu país (shukoku) e aquelas que entraram no Shakai Hoken não poderão usar mais 

o Kokumin Kenko Hoken. O cartão de seguro invalidado deverá ser 

necessariamente devolvido a prefeitura.



４ Imposto do Kokumin Kenko Hoken 

As pessoas que entraram no Kokumin Kenko Hoken devem pagar o imposto que 

recai sobre ele. 

※ Mesmo que o chefe da família não esteja inscrito no Kokumin Kenko Hoken, 

mas houver membros da família que façam parte do mesmo, o valor do 

imposto será cobrado do chefe da família. 

O valor do imposto do seguro é estipulado tendo como base a renda do titular 

obtida no ano anterior, valor do imposto dos imóveis e da quantidade de pessoas da 

família que ingressaram no seguro. 

Se não houver o pagamento do imposto do seguro, não se poderá usufruir dos 

benefícios do Kokumin Kenko Hoken. 

Vejam o “☆ Impostos e Pagamentos de Impostos” para saber as formas de quitar 

o imposto do Kokumin Kenko Hoken 

５ Benefícios do Kokumin Kenko Hoken 

① Ajuda para fazer o Check up (Ningen Doku)  

As pessoas com mais de 35 anos de idade, inscritas há mais de 6 meses no 

Kokumin Kenko Hoken, que tenham quitado todas as parcelas do imposto do 

seguro de saúde, estão enquadradas para receber uma ajuda para cobrir parte 

das despesas dos exames do check-up. 

② Sistema de Assistência a Maternidade 

A Assistência a Maternidade é paga as pessoas que deram à luz e que são 

seguradas do Kokumin Kenko Hoken. 

※ As pessoas que receberam o auxílio do Shakai Hoken não são alvo desta 

assistência. 

③ Sistema de Auxílio as Despesas de Funeral 

Em caso de falecimento do segurado do Kokumin Kenko Hoken, o auxílio será 

fornecido a pessoa que pagou as despesas do funeral. 

Se as despesas de funeral forem pagas pelo Shakai Hoken este sistema de auxílio 

não poderá ser utilizado.



７ Quando as despesas médicas forem elevadas 

６ Projeto Challenge Point (Hanipon Challenge) 

Hanipon Challenge é um projeto elaborado para que os cidadãos possam levar 

uma vida saudável participando de cursos e outros que tenham a finalidade de 

melhorar a própria saúde. 

As pessoas que participarem das atividades que se enquadram nos objetivos do 

Hanipon Challenge como: exame de saúde, exame de câncer, curso sobre saúde, 

etc., ganham cartões denominado challenge point e ao acumularem um 

determinado número de pontos podem trocá-lo por uma mercadoria.

Se no período de 1 mês, o segurado pagar ao mesmo hospital, uma quantia que 

exceda o valor limite estabelecido como despesa própria (de acordo com a renda 

anual), o excedente pago será devolvido como despesas médicas elevadas 

(kougaku ryouyou hi). Será enviado uma carta de notificação para as pessoas que 

poderão solicitar o reembolso de despesas médicas elevadas. A carta será enviada 

até o final do 3º mês após o mês da consulta no hospital. 

Em caso de internação e atendimento médico hospitalar de valores elevados 

poderá ser solicitado o documento “gaku tekiyo nintei sho”, informe-se a este 

respeito no Hoken-ka. 


