


 
Ano ang Workers’ Accident Compensation Insurance 

 
    Ang Rosai Hoken o Workers’ Accident Compensation Insurance ay isang sistema ng 
seguro kung saan ipinagkakaloob ang naaangkop na benepisyo sa mga manggagawa sa 
panahon ng pagkapinsala, pagkakasakit o di kaya’y pagkamatay sanhi ng trabaho o 
pagpasok patungo sa trabaho sa pamamagitan ng pagbigay ng suporta sa gastos ng 
pagpapagamot at iba pa. Nasasakop din sa sistemang ito ang mga dayuhang nagtatrabaho 
sa loob ng Japan. 

Sanhi / Dahilan Uri ng pinsala 

 

Seguro
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*Ang Health Insurance ay hindi maaring 
gamitin sa kaso ng pagkapinsala sa trabaho.

Pag-uuri ng benepisyo sa ilalim ng Workers’ Accident Compensation Insurance 
 

Medical treatment (Compensation) Benefit:  Benepisyong maaring tanggapin para sa pagpapagamot sa 
kaso ng pagkapinsala o pagkakasakit sanhi ng trabaho o pagpasok patungo sa trabaho. 
Leave (Compensation) Benefit: Benepisyong maaring tanggapin sa panahong hindi makapasok sa trabaho 
at tumanggap ng sahod sanhi ng  pagpapagamot sa pinsala o sakit  na natamo sa trabaho o pagpasok 
patungo sa trabaho.  
Injury/Sickness (Compensation) Pension: Benepisyong maaring tanggapin sa kasong pumapailaim sa 
isang kategorya o grado ng pinsala/sakit, kung saan hindi gumaling (symptom stabilization) ang sakit o 
pinsalang natamo sa trabaho o pagpasok sa trabaho pagkalipas ng isang taon at anim na buwan mula ng 
umpisahan ang pagpapagamot.  
Disability (Compensation) Benefit: Benepisyong maaring tanggapin sa kasong pumapailalim sa isang 
kategorya o grado na kung saan gumaling (symptom stabilization) ang sakit o pinsalang natamo sa 
trabaho o pagpasok sa trabaho, subalit may natirang pinsala sa katawan. 
Bereaved Family (Compensation) Benefit: Benepisyong maaring tanggapin sa kasong namatay ang 
manggagawa.  
Funeral Fees / Funeral Benefit: Benepisyong maaring tanggapin para bayaran ang gastos at serbisyo sa 
punerarya sa pagkamatay ng manggagawa.   
Nursing Care (Compensation) Benefit: Benepisyong maaring tanggapin para sa pagkapinsala sa ilalim ng 
Disability (Compensation) Pension o Injury/Disease (Compensation) Pension, kung saan kasalukuyang 
tumatanggap ng nursing care.  



Ang pagkapinsala sa trabaho ay ang pinsala o pagkakasakit na natamo ng isang 
manggagawa (pagkasugat, pagkakasakit, pagkabaldado, pagkamatay) sa panahon ng 
trabaho. 

 

• Ang kaugnayan ng “cause and effect” sa pagitan ng trabaho at pagkapinsala/pagkakasakit 
ay tinatawag na “gyoumu-jou” (sa loob ng trabaho). 

• Bilang patakaran, ang employer at trainees na hindi kabilang sa kategorya ng manggagawa 
ay hindi maaring tumanggap ng compensation. 

 
Pagkapinsala sa loob ng trabaho 

    Upang malaman o makumpirma kung maituturing na isang “work-related injury” ang 
pagkapinsala, susuriin  ito sa sumusunod na tatlong kaso. 

 
<1> Habang isinasagawa ang mga gawain sa loob ng trabaho 
    Sa kasong naganap ang pagkapinsala habang isinasagawa ang mga gawain sa loob ng 

itinakdang oras, overtime, sa loob ng pasilidad ng trabaho (opisina ng kompanya, sa loob 
ng pabrika), maliban na lang kung may natatanging kadahilanan, ituturing ito na isang 
“work-related injury” o pinsalang sanhi ng pangyayari sa trabaho.  

 
*  Ang sumusunod ay hindi itinuturing na pinsalang kaugnay sa trabaho: 
(1) Kapag ang pagkapinsala ay sanhi ng paggawa ng personal na gawain sa oras ng trabaho. 
(2) Kapag sinadya ng isang manggagawa ang pagkapinsala. 
(3) Sanhi ng personal na pagtanim ng galit o poot, napinsala ang manggagawa sanhi ng     

pananakit o pambubugbog ng ibang tao. 
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Pagpapaliwanag sa mga salitang ginamit (1) 

Trabaho Pinsala, sakit at iba pa 

Pagkakaroon ng isang “causal relationship” 



<2> Sa kaso na kung saan nasa loob ng pasilidad o pook ng trabaho pero hindi 
nagtatrabaho. 

        Hindi maaring ituring na isang work -related injury kapag naganap ang pagkapinsala 
habang isinasagawa ng isang manggagawa ang personal na gawain sa oras ng 
pahinga o di kaya’y bago mag-umpisa ang trabaho o pagkatapos nito. Subalit, kapag 
ang pasilidad, kagamitan, lagay ng pangangasiwa ang naging sanhi ng kapahamakan, 
maituturing ito na isang pinsalang kaugnay sa trabaho.  Bukod pa rito, kapag ang 
kapahamakan ay nangyari sa oras ng pagtugon sa pisikal na pangangailangan tulad 
ng pagpunta sa kubeta at iba pa, maituturing ito na work-related injury.  

<3> Sa kaso ng pagsagawa ng trabaho sa labas ng pook ng trabaho o pasilidad 
        Kapag ang pagkapinsala ay naganap habang nasa labas ng kompanya para sa 

business trip, sales operations at iba pa, hangga’t walang ginagawang mga bagay o 
kilos na sadyang nagbibigay ng halaga sa personal na mga gawain, maituturing itong 
work-related injury. 

 
  Pagkakasakit sa loob ng trabaho 

      Bilang patakaran, ang pagkakasakit ay maituturing “work-related” kapag pumailalim sa 
sumusunod na tatlong kondisyon. 

 
<1> Pagkakaroon ng “risk-factor” o panganib sa pook ng trabaho 
       Pagkakaroon ng mga mapanganib na bagay o “physical agents”, chemicals, mga 

gawaing nagdudulot ng sobrang bigat sa katawan, na nakapalibot sa trabaho. 
Halimbawa: pagkakaroon ng asbestos at iba pa. 

 
<2> Ang pagkakaroon ng mga mapanganib na bagay na nakakaapekto sa sariling 

kalusugan 
 
<3> Base sa isinagawang pagsusuring medikal ukol sa lagay ng sintomas at sakit,  

maituturing na may sapat na dahilan para sabihing may kaugnayan ito sa 
trabaho 

       Ang pagkakasakit sa loob ng trabaho ay sanhi ng pagkakaroon ng contact ng isang 
manggagawa sa mga mapanganib na bagay o kalagayan sa loob ng trabaho. Sa 
ganitong paraan ay masasabing nagkasakit ang manggagawa pagkatapos nitong 
kapitan ng mga mapanganib na bagay sa paligid. Ang umpisa ng pagkakasakit ay 
maaring magkaiba depende sa uri o katangian ng nabanggit na bagay o kondisyon ng 
pagkapit nito sa katawan.
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Ang pagkapinsala patungo sa trabaho ay ang pinsala, pagkakasakit at iba pa na natamo 
ng isang manggagawa sa pagpasok sa trabaho. 

 Pagpasok patungo sa trabaho 
Kaugnay sa trabaho, ito ang paggalaw sa (1) - (3) sa pinakamainam o natural na ruta 
o paraan. 
 
(1) Balikan o round-trip sa pagitan ng tirahan at trabaho (pook na kung saan 

inuumpisahan at tinatapos ang trabaho). 
 

(2) Pag-commute mula sa pook ng trabaho, na itinakda ng Ministry of Health Labour 
and Welfare, sa ibang pook ng trabaho (paglipat ng iba’t-ibang manggagawa sa 
pagitan ng mga workplaces).  
 

(3) Pag-commute sa pagitan ng tirahang hiwalay sa pamilya na kung saan 
nakadestino at sa sariling tirahan (kung saan kasama ang pamilya). 
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Pagpapaliwanag sa mga salitang ginamit (2) 

 
 
 
 
 

1 Karaniwang paraan 
 
 

2 Sa kaso na kung saan may ilang manggagawa         3 Sa kaso ng manggagawang nakadestino sa 
ibang lugar (hiwalay sa pamilya) 

Paraan ng pag-commute * Tandaan lamang na may itinakdang kondisyon para sa 2 at 3. 

Tirahan Pook ng trabaho 

Pook ng trabaho Iba pang pook ng trabaho 

Tirahan  

Pook ng trabaho 

Tirahan sa pook na kung 
saan nakadestino 

Sariling tirahan 
(kasama ng pamilya) 
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Lawak ng pagpasok sa trabaho  Maituturing na nasa lawak ng pag-commute 
 Hindi maituturing na nasa lawak ng pag-commute 

Pook ng trabaho Pagtigil Tirahan  

Paglihis  

Pook ng trabaho 
Mga gawaing kinakailangan 
sa araw-araw na kabuhayan, 
na aprubado ng Ministry of 
Health, Labour and Welfare 
(Pagtigil)  

Tirahan  

Mga gawaing kinakailangan 
sa araw-araw na kabuhayan, 
na aprubado ng Ministry of 
Health, Labour and Welfare 
(Paglihis) 

* Ganoon din sa kaso ng 
pag-commute mula sa pook 
ng trabaho patungo sa ibang 
workplace, mula sa tirahan 
sa pook na kung saan 
nakadestino patungo sa 
sariling tirahan (pook na 
kung saan kasama ang 
pamilya) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lawak ng pagpasok sa trabaho 
Sa kaso ng paglihis mula sa karaniwang ruta o di kaya’y pagtigil sa kalagitnaan ng 

ruta, ang pagitan ng paglihis o pagtigil sa ruta pati ang paggalaw pagkatapos nito ay 
hindi maituturing na sakop ng pag-commute sa trabaho. 

Subalit, sa kaso ng pagbili ng mga bagay na kinakailangan at iba pa sa kalagitnaan ng 
ruta, na isinagawa ng katamtaman sa loob ng itinakdang panahon para sa ganitong 
sitwasyon at pagkatapos ay bumalik sa nararapat na ruta, maitururing na sakop pa ito ng 
pag-commute o pagpasok sa trabaho.



Basic Daily Benefit Amount 
      
     Bilang patakaran, ang Basic Daily Benefit Amount ay katumbas ng regular na pasahod o 

average wage. (Artikulo 12 ng Labor Standards Act)  
    Bilang patakaran ang average wage ay ang halagang kinakalkula sa pamamagitan ng 

paghati, sa kabuuang halaga ng sahod ng manggagawa sa nakaraang 3 buwan mula sa 
araw na kung kailan nagkaroon ng dahilan upang ikalkula ito, sa kabuuang bilang ng 
araw ng panahong nabanggit (kalakip nito ang holidays at iba pa). Kahit anuman ang 
tawag dito, ang basehan sa pagkalkula ng average wage ay ang halagang ipinagkaloob 
ng employer sa manggagawa para sa trabahong ginawa nito. 

    Subalit, hindi kasali dito ang sahod na ipinagkaloob ng pansamantala o temporary basis 
tulad ng marriage allowance at iba pa, ang sahod para sa higit sa tatlong buwang 
interval o pagitan tulad ng bonus at iba pa. 

    * Bagama’t tinatawag ito na araw na kung kailan nangyari ang aksidente na naging sanhi 
ng pagkapinsala / pagkamatay o ang araw na kung kailan nakumpirma ng 
manggagamot ang pagkakasakit, sa kasong itinakda ang deadline o cut-off day ng 
sahod , ibabase ito sa cut-off day na natapat bago ang nabanggit na araw. 

 
Halimbawa: 
(1) Sa kasong ang halaga ng average wage ay ipinalagay na Basic Daily Benefit Amount 

at itinuring na hindi tama o nababagay, may paraan ng pagkalkula sa Basic Daily 
Benefit Amount na maaring gamitin bilang “irregular case”.   

        (a)  Sa kaso na kung saan sa panahon ng pagkalkula ng average wage ay may   
panahong hindi nakapasok sa trabaho sanhi ng pagpapagamot sa 
pagkapinsala/pagkakasakit na naganap sa labas ng trabaho.  

   (b)   Sa kaso na kung saan ipinagawa sa pasyenteng may Pneumoconiosis ang 
ibang trabaho maliban sa “dusting work”. 

 
(2) Sa Leave (Compensation) Benefit, paglipas ng isang taon at anim na buwan mula sa 

umpisa ng pagpapagamot, ipatutupad ang pinakamababa at pinakamataas na 
limitasyon sa halaga depende sa kategorya ng edad. 
Sa Pension Benefit, mula sa unang buwan ng pagbigay ng pension, ipatutupad ang 
pinakamababa at pinakamataas na limitasyon sa halaga depende sa kategorya ng 
edad. 
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  Calculated Basic Daily Amount 

Bilang patakaran, ang Calculated Basic Daily Amount ay ang halagang nakuha 
pagkatapos hatiin sa 365 mula sa kabuuang halaga ng “Special Wage” (na 
itinuturing na Calculated Basic Yearly Amount) na tinanggap ng manggagawa mula 
sa kompanya o employer ng isang taon bago ang araw na kung kailan nagkaroon 
ng aksidente sa trabaho o sa pagpasok sa trabaho na naging sanhi ng pagkapinsala 
o pagkamatay, o di kaya’y ang araw na kung kailan nakumpirma ng doktor ang 
pagkakasakit.  
Ang “Special Wage” ay ang sahod na ipinagkakaloob sa manggagawa tulad ng 
bonus at iba sa higit sa tatlong buwang interval o pagitan, na hindi kasali sa 
basehan sa pagkalkula ng Basic Daily Benefit Amount.  (Hindi kasali ang allowance 
sa pagpapakasal at iba pa, mga sahod na ipinagkaloob ng pansamantala) 
Kapag lumampas ang kabuuang halaga ng Special Wage na katumbas ng 20% ng 
Basic Yearly  Benefit  Amount (katumbas sa “365 times” ng Basic Daily Benefit  
Amount), ang halagang katumbas sa 20% ng Basic Yearly Benefit  Amount ay 
magiging Calculated Basic Yearly Amount. (Limitasyon ng halaga: 1,500,000 Yen) 

Sa kaso ng buwanang sahod na 200,000 Yen (salary cut-off date ay sa katapusan ng 
bawat buwan), kung saan naganap ang aksidente sa buwan ng Oktubre. 

 
     200,000 Yen x 3 buwan  92 araw (Hulyo 31 + Agosto 31 + Septiyembre 30)  

= 6,522 Yen 
6,522 Yen x 80% = 5,217 Yen 

pagkakaloob ang katumbas sa 80% ng Basic Daily Benefit Amount sa 
halagang 5,217 Yen para sa 1 araw ng kawalan ng trabaho o work leave.

Halimbawa ng pagkalkula sa Basic Daily Benefit Amount  

* Sa “sahod”, hindi nasasakop sa kabayaran ang sahod na ibinigay ng 
pansamantala o temporary basis at sahod para sa higit sa tatlong buwang 
interval o pagitan. 

   Ang bonus  at iba pa (sahod para sa higit sa tatlong buwang interval o pagitan) 
ay kalakip sa Calculated Basic Daily Amount sa kaso ng pagdesisyon sa halaga 
ng Bereaved Family Special Pension at iba pa. 
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Pananakit sa ibabang bahagi ng likod


