


Bảo hiểm tai nạn lao động là gì?
Bảo hiểm tai nạn lao động là chế độ trợ cấp bảo hiểm cần thiết ví dụ như phí điều trị ...v.v 
khi người lao động bị thương, bị bệnh, hoặc tử vong mà nguyên nhân do làm việc hoặc trên 
đường đi làm. Bảo hiểm tai nạn lao động được áp dụng đối với cả người nước ngoài, chỉ 
cần đang làm việc tại Nhật Bản.

【Nguyên nhân – Lý do】 【Phân loại tai nạn 】
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※Không thể sử dụng bảo hiểm y tế cho 
trường hợp bị tai nạn lao động.

Các loại trợ cấp bảo hiểm  tai nạn lao động

◆Trợ cấp (bồi thường) điều trị：Trợ cấp nhận được khi người lao động bị thương, bị bệnh do làm     
việc hoặc việc đi làm gây ra và cần phải điều trị.
◆Trợ cấp (bồi thường) nghỉ làm：Không nhận được tiền lương vì phải nghỉ làm để điều trị các thương 
tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do làm việc thì sẽ được chi trả bồi thường nghỉ làm.
◆Trợ cấp hàng năm (bồi thường) bệnh tật và thương tật：Trợ cấp trong trường hợp sau khi bắt đầu điều 
trị bệnh tật hoặc thương tật xảy ra do làm việc hoặc việc đi làm, đã đươc 1 năm 6 tháng nhưng vẫn chưa 
bình phục (có tình trạng ổn định) và cấp độ tàn tật thuộc mức độ thương tật và bệnh tật.
◆Trợ cấp  (bồi thường) tàn tật ：Trợ cấp trong trường hợp bệnh tật hoặc thương tật xảy ra do làm việc 
hoặc trên đường đi làm đã bình phục (tình trạng ổn định）để lại di chứng hoặc tàn tật trên cơ thể thuộc mức 
độ tàn tật.
◆Trợ cấp (bồi thường) người thân：Trợ cấp khi người lao động tử vong.
◆Trợ cấp tiền phúng điếu, chi trả mai táng：Trợ cấp trong trường hợp người lao động tử vong và mai 
táng.
◆Trợ cấp (bồi thường) điều dưỡng：Trợ cấp trong trường hợp đang được chăm sóc điều dưỡng vì có 
tàn tật nhất định thuộc đối tượng trợ cấp hàng năm (bồi thường) tàn tật, hoặc thuộc đối tượng trợ cấp hàng 
năm bồi thường bệnh tật.
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