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Kokumin Kenkou Hokken: Entend/ o Sistem/ de S/úde 
J/ponês

O seguro de s+úde j+ponês é obrig+tório p+r+ todos residentes do p+ís, sej+m 
eles n+tivos, residentes perm+nentes, ou estr+ngeiros visit+ndo o p+ís por três 
meses ou m+is - incluindo estud+ntes. O Kokumin Kenkou Hoken (国民健康保険) 
estC disponível p+r+ quem nEo possui seguros de s+úde de empreg+do. 

PREÇOS

Os preços sEo b+se+dos n+ rend+, logo estud+ntes com pouc+ ou nenhum+ 
rend+ terEo um v+lor b+ixo. O v+lor é c+lcul+do com b+se no Juuminzei (住民
税), o imposto de rend+ j+ponês. SerEo cobr+d+s 10 prest+ções por +no, que 
podem ser f+cilmente p+g+s em qu+lquer loj+ de conveniênci+. 

CADASTRO

P+r+ c+d+str+r-se, você deve dirigir-se Q sub-prefeitur+ loc+l com seu c+rtEo 
de residênci+ (Z+iryu C+rd) e preencher o c+d+stro. Recomend+-se c+d+str+r-
se no mesmo di+ que 

É obrig+tório c+d+str+r-se em +té du+s sem+n+s +pós torn+r-se elegível - sej+ 
por perd+ de emprego ou por mud+nç+ de residênci+. Aqueles que nEo se 
c+d+str+rem estEo sujeitos + p+g+r +té dois +nos de v+lores +tr+s+dos.

BENEFICIOS

O seguro de s+úde n+cion+l cobre 70% dos custos médicos, enqu+nto o 
segur+do é responsCvel pelo resto. P+cientes devem mostr+r seu c+rtEo de 
segur+do +o visit+rem o médio. Algum+s escol+s oferecem um seguro 
+dicion+l que cor 100% dos custos médicos c+so um +cidente +conteç+ n+ 
escol+ ou no c+minho de id+ ou volt+.

EXCEÇÕES

C+so nEo sig+m +s ordens médic+s;
LesEo ou doenç+ consequentes de brig+s ou embri+gues;
LesEo ou doenç+ consequentes de tent+tiv+s de suicídio;
Tr+t+mentos que nEo estej+m rel+cion+dos com doenç+s (ex+mes 
médicos, v+cin+s, cirurgi+s cosmétic+s, p+rtos, ex+mes odontológicos, 
etc);
Upgr+de p+r+ qu+rtos priv+dos ou semi-priv+dos dur+nte hospit+liz+çEo;
Lesões de tr+b+lho (sEo respons+bilid+des do empreg+dor).



CONSEQUÊNCIAS CASO NÃO SEJA SEGURADO

C+so nEo estej+m segur+dos, p+cientes sEo responsCveis por 100% dos 
custos médicos, o que e pode s+ir extrem+mente c+ro. Houver+m diversos 
c+sos de estud+ntes que nEo se c+d+str+r+m e g+st+r+m fortun+s com 
emergênci+s médic+s, sendo forç+dos + +b+ndon+rem seus estudos e s+irem 
do p+ís. 

Todos estud+ntes de cursos de long+ dur+çEo devem inscrever-se no seguro 
de s+úde n+cion+l +ssim que cheg+rem +o J+pEo. P+r+ +lunos de cursos de 
curt+ dur+çEo, recomend+mos contr+t+r um seguro intern+cion+l em seu p+ís 
de origem. 

Todos os estud+ntes Go! Go! Nihon serEo lembr+dos p+r+ se c+d+str+rem, 
p+r+ que poss+m est+r seguros e protegidos dur+nte su+ est+di+ no J+pEo.


