
99,540円 98,410円 1,130yen 810yen

16,590yen
16,590yen

199,080yen
397,320yen

16,590yen
16,540yen

194,910yen
381,530yen

-
50yen

4,170yen
15,790yen

-
-

3,530yen
14,540yen

Lúc nào cũng được

Lúc nào cũng được

Cuối tháng 2

Cuối tháng 8

Cuối tháng 2

Cuối tháng 2

Cuối tháng kế tiếp

Cuối tháng đó

Cuối tháng 4

Cuối tháng 10

Cuối tháng 4

Cuối tháng 4

Phí bảo hiểm 
cố định 

Số tiền giảm 
khi chuyển 

khoản

Số tiền được giảm

Chuyển khoản (※２) Tiền mặt (※1)
Thẻ tín dụng

Đăng ký 
kỳ hạn nộp 

Ngày chuyển 
khoản Cách nộp phí bảo hiểm

 Những người được bảo hiểm thuộc số 1 (kinh doanh tự do, làm việc tự do, sinh viên, thất nghiệp ), bắt buộc phải tham gia và phải 
nộp phí bảo hiểm hưu trí Quốc dân. Phí bảo hiểm sẽ được tính từ tháng đăng ký tham gia và số tiền phí là cố định không liên quan 
gì đến quốc tịch, độ tuổi hay thu nhập. 
 Phí bảo hiểm cố định cho năm 2022 là 16,590 yen / mỗi tháng. Phí bảo hiểm bổ sung là 400 yen / mỗi tháng ( chỉ dành cho những 
ai có nguyện vọng).
 Phí bảo hiểm bổ sung được nộp bằng cách cộng thêm vào phí cố định mỗi tháng 400 yen. Là thêm vào tiền trợ cấp cơ bản dành 
cho dưỡng lão.  Nếu bạn nộp phí bổ sung từ 2 năm trở lên thì bạn có thể sẽ được nhận nhiều hơn số bạn đã nộp. Ngoài ra, số tiền 
mà bạn được nhận sẽ cố định, không tăng hoặc giảm.  
※Phí bảo hiểm đã được đóng sẽ được trừ vào phí bảo hiểm xã hội của năm đã đóng đủ số tiền. Vui lòng bảo quản cẩn thận biên lai  
 hoặc giấy chứng nhận khấu trừ. 

Hệ thống lương hưu Quốc dân
Những người sống ở Nhật bản trong độ 
tuổi từ 20 đến 60 tuổi, bao gồm cả 
người nước ngoài, phải có nghĩa vụ 
tham gia và nộp phí bảo hiểm hưu trí 
quốc dân theo qui định của pháp luật. 
Ngoài việc được nhận lương hưu khi 
tuổi già, thì trong trường hợp bất đắc dĩ 
như thương tật do tai nạn hoặc qua đời, 
thì người nhà cũng sẽ được nhận lương 
hưu của người đó. 

Cách tham gia
 Các bạn hãy đến đăng ký tại quầy bảo 
hiểm y tế hoặc quầy tiếp dân của tòa thị 
chính Kato. Nếu bạn đã tham gia bảo 
hiểm ở nơi làm việc rồi thì không cần 
tham gia bảo hiểm Quốc dân nữa.

HÃY TUÂN THỦ VIỆC NỘP PHÍ BẢO HIỂM HƯU TRÍ QUỐC DÂN ĐÚNG HẠN NHÉ! 

Có một số cách để nộp phí bảo hiểm hưu trí Quốc dân. 
 Những cách nộp phí bảo hiểm hưu trí Quốc dân

① (nộp tiền mặt) bằng phiếu thanh toán・・・thời hạn nộp phí bảo hiểm hàng tháng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kế tiếp.
② (nộp tiền mặt) bằng phiếu thanh toán・・・nộp trước phí bảo hiểm trong thời hạn cố định, sẽ được giảm giá. (※1)
③ nộp bằng chuyển khoản ・・・・・・・giảm 50 yen mỗi tháng nếu nộp trước (chuyển khoản vào ngày cuối tháng) (※2)
④ nộp trước bằng chuyển khoản ・・・so với nộp trước bằng tiền mặt thì chuyển khoản trước sẽ giảm giá nhiều hơn. (So sánh giữa các  
　　　　　　　　　　　　　　　mục trả 6 tháng ・1 năm・2 năm) (※2)

● Bảng so sánh giữa「chuyển khoản」và「nộp tiền mặt」

THANH TOÁN TRƯỚC BẰNG CHUYỂN KHOẢN・SẼ RẤT TIỆN LỢI VÀ ĐƯỢC GIẢM GIÁ !

※ Nếu bạn chuyển khoản vào các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ thì sẽ tính vào ngày làm việc kế tiếp.
※ Để biết chi tiết của các thủ tục, bạn vui lòng liên hệ bộ phận bảo hiểm y tế trong tòa thị chính Kato. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【Liên hệ】　市民(しみん)協働部(きょうどうぶ)保険(ほけん)医療課(いりょうか)（tầng 1）　điện thoại：0795-43-0501

②,④ nộp trước 6 Tháng 

① mỗi tháng（chuyển khoản cuối tháng・nộp tiền mặt）
③ chuyển khoản sớm vào ngày cuối tháng đó

               Từ tháng 4〜tháng 9

          　　 Từ tháng 10〜tháng 3 năm sau

②・④  nộp trước 1 năm (từ tháng 4〜tháng 3 năm sau)

②・④ nộp trước 2 năm (từ tháng 4〜tháng 3 năm sau sau nữa)


