[Dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản]

ベトナム語

Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động
< Phần 2>
Khát quát về trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động
Nội dung của trợ cấp bảo hiểm các loại

Bảo hiểm tai nạn lao động được áp dụng đối với cả lao động nước ngoài
bất kể quốc tịch, nếu họ đang làm việc tại Nhật Bản. Không những người lao
động có tư cách cư trú lao động, mà còn các du học sinh đã gặp tai nạn trong
thời gian làm thêm cũng là đối tượng được áp dụng bảo hiểm này.
Sách hướng dẫn này trình bày khai quát về việc trợ cấp bảo hiểm tai nạn
lao và nội dung của mỗi trợ cấp bảo hiểm.
Nếu các bạn muốn biết chi tiết về điều kiện chi trả ...vv. thì xin vui lòng
liên hệ với Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động. Ngoài ra xin lưu ý rằng
cũng có loại trợ cấp mà nếu người lao động quay về nước thì sẽ không được
nhận.

[Mục lục]
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Trợ cấp bồi thường điều trị v.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trợ cấp (bồi thường) nghỉ làm v.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trợ cấp (bồi thường) thương tật và bệnh tật v.v. • • • • • • • • • • •
Trợ cấp (bồi thường) tàn tật v.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trợ cấp (bồi thường) người thân, chi phí mai táng v.v. • • • • • • •
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Ban Bồi thường,
Cục tiêu chuẩn Lao động Bộ Lao động và phúc lợi xã hội
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Khái quát về trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động
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】

Do làm việc

【Phân loại tai nạn 】

【Bảo hiểm】

Tai nạn do
làm việc

Bảo hiểm tai
nạn lao
động

Tai nạn do nhiều
công việc

Trên đường đi
làm

Tai nạn trên
đường đi làm

Khác

Tai nạn khác

Bảo hiểm y tế
※Không thể sử dụng bảo hiểm y tế
|cho trường hợp bị tai nạn lao động

Các loại trợ cấp bảo hiểm lao động
 Trợ cấp (bồi thường) điều trị v.v.: Trợ cấp nhận được khi người lao động bị thương, bị bệnh do
công việc hoặc trên đường đi làm gây ra và cần phải điều trị.
 Trợ cấp (bồi thường) nghỉ làm v.v.: 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 công việc thì sẽ được chi trả bồi thường
nghỉ làm.
 Trợ cấp hàng năm(bồi thường) bệnh tật và thương tật v.v.: Trợ cấp trong trường hợp sau khi bắt
đầu điều trị bệnh tật hoặc thương tật xảy ra vì việc làm hoặc trên đường đi làm, đã được 1 năm 6
tháng nhưng vẫn chưa bình phục ( tình trạng ổn định) và cấp độ tàn tật thuộc cấp độ của bệnh tật
và thương tật.
 Trợ cấp tàn tật(bồi thường) v.v. : Trong trường hợp bệnh tật hoặc thương tật do việc làm hoặc trên
đường đi làm gây ra đã bình phục (tình trạng ổn định, nhưng sẽ được trợ cấp nếu Còn lại tàn tật
thuộc cấp độ tàn tật.
 Trợ cấp (bồi thường), người thânv.v.: Trợ cấp khi người lao động tử vong.
 Trợ cấp mai táng (Chi trả tiền tang lễ) : Trợ cấp trong trường hợp người lao động tử vong và mai
táng.
 Trợ cấp (bồi thường) điều dưỡng v.v.: 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 v.v., hoặc thuộc đối
tượng trợ cấp hàng năm (bồi thường) bệnh tật v.v. cho khuyết tật nhất định.
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【 Định nghĩa của từ ngữ① 】

Tai nạn lao động
Tai nạn lao động là các thương tật (bị thương, bệnh tật, tàn tật, tử
vong v.v.) xảy ra ở người lao động do thực hiện công việc.

Công việc
Mối quan hệ nhân quả
nhất định

Bệnh tật,
thương tật v.v.

 Có mối quan hệ nhân quả giữa công việc và bệnh tật, thương tật v.v. được gọi là “do thi hành
công việc”.
Là người sử dụng lao động và giám đốc không phải người lao động thì theo nguyên tắc sẽ
không được bồi thường.

◇ Bệnh tật, thương tật do thi hành công việc
Những tai nạn nào được công nhận là tai nạn lao động thì suy nghĩ theo
ba trường hợp sau đây.
<1> Trong trường hợp đang làm việc ở cơ sở của doanh nghiệp
Trong trường hợp người lao động làm việc tại cơ sở doanh nghiệp trong
thời gian làm việc quy định hoặc trong thời gian làm việc ngoài giờ thì
ngoại trừ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được công nhận là
tai nạn lao động.
※ Các trường hợp dưới đây không được công nhận là tai nạn lao động.
① Bị tai nạn do người lao động làm việc riêng trong thời gian làm việc.
② Người lao động cố ý gây ra tai nạn.
③ Người lao động là nạn nhân của hành động bạo lực từ người thứ ba do
tư thù cá nhân, v.v…
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<2> Trong trường hợp không thi hành công việc ở trong cơ sở của gdoanh
nghiệp
Trong trường hợp trên thực tế không thi hành công việc vào thời gian giải
lao, trước hoặc sau giờ làm việc, những tai nạn do làm việc riêng gây ra
thì không được công nhận là tai nạn lao động. Tuy nhiên, những tai nạn
xảy ra do cơ sở thiết bị của doanh nghiệp, hoặc do tình trạng quản lý của
doanh nghiệp được công nhận là tai nạn lao động. Mặt khác, tai nạn xảy
ra khi có hoạt động chức năng sinh lý, đi vệ sinh là một ví dụ, được coi là
tai nạn lao động.
<3> Trường hợp thi hành công việc ở ngoài cơ sở doanh nghiệp
Về việc người lao động đi công tác hoặc đi bán hàng, ngoài trừ những
trường hợp có làm việc riêng tích cực vì có hoàn cảnh đặc biệt, thì sẽ
được công nhận là tai nạn lao động.

◇ Bệnh tật do thi hành công việc là gì?
Trong trường hợp đáp ứng được ba điều kiện dưới đây, về nguyên tắc, sẽ
được công nhận là bệnh tật do thi hành công việc.
<1> Có những yếu tố có hại ở nơi làm việc
Đây là trường hợp có những yếu tố vật lý, hóa chất có hại, hoặc những
động tác nặng quá mức trong công việc.
(Ví dụ) Chất amiăng (asbestos)…v.v.
<2> Phải tiếp sức với yếu tố có hại đến mức có thể gây trở ngại đến sức
khỏe
<3> Quá trình phát bệnh, tiến triển bệnh trạng phải thỏa đáng khi nhìn từ
góc độ y học
Bệnh tật do thì hành công việc, phát sinh ra khi người lao động tiếp sức
với những yếu tố có hại tồn tại trong công việc. Do vậy, bệnh tật đó phải
phát sinh ra sau khi tiếp sức với yếu tố có hại. Thời gian phát sinh khác
nhau tùy theo tính chất của yếu tố có hại và điều kiện tiếp sức.
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【 Định nghĩa của từ ngữ ② 】

Tai nạn do nhiều công việc
Tai nạn do nhiều công việc là thương tích hoặc bệnh tật được coi là
do nhân viên làm nhiều doanh nghiệp làm việc tại nhiều doanh
nghiệp. Các chấn thương và bệnh tật v.v. được đề cập bao gồm các
bệnh về não hoặc tim và rối loạn tâm thần.

◇ Nhân viên làm nhiều doanh nghiệp
Một nhân viên làm nhiều doanh nghiệp là một nhân viên được sử dụng
đồng thời ở nhiều nơi làm việc không thuộc cùng một chủ khi thương tật
hoặc bệnh tật, v.v. xảy ra.
※ Nhân viên làm một doanh nghiệp: một nhân viên chỉ được sử dụng tại
một nơi làm việc

◇ Chứng nhận tai nạn do nhiều công việc
Gánh nặng việc làm (giờ làm việc và căng thẳng, v.v.) từ nhiều nơi làm
việc được đánh giá một cách toàn diện, và đánh giá xem nó có thể được
công nhận là một tai nạn lao động hay không. Cũng có trường hợp gánh
nặng công việc được đánh giá là chỉ đến từ một nơi làm việc và được
công nhận là do công việc đó gây ra cho nhân viên làm nhiều doanh
nghiệp, sẽ được coi là tai nạn lao động như trong các trường hợp thông
thường.
→Xem trang 10, 11
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【 Định nghĩa của từ ngữ ③ 】

Tai nạn trên đường đi làm
Tai nạn trên đường đi làm là các thương tật và bệnh tật của người
lao động khi “Đi làm”.

◇ Đi làm
Là việc người lao động di chuyển theo ① ~ ③ để làm việc với lộ trình và
phương pháp hợp lý.
① Đi lại giữa nơi sinh sống và nơi làm việc. (Nơi bắt đầu và chấm dứt
công việc)
② Di chuyển từ nơi làm việc này đến nơi làm việc khác theo quy định
của pháp lệnh ý tế, phúc lợi và lao động. (di chuyển giữa nhiều nơi
làm việc)
③ Di chuyển giữa nhà ở tại nơi được bổ nhiệm công tác và nơi ở gốc của
người lao động.

Hình thức đi làm
1 Thông thường

※Hình thức 2, 3 có một số điều kiện nhất định, xin
hãy chú ý.

Nơi ở

Nơi làm việc

2 Trường hợp nhiều người làm việc 3 Trường hợp một nơi làm việc
Nơi làm việc
khác

Nơi làm việc

Nơi làm việc

Địa chỉ công
tác

Nơi ở
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Địa chỉ gốc

◇ Phạm vi đi làm
Nếu chệch hướng hoặc dừng lại con đường di chuyển đi đoạn chệch
hướng, hoặc dừng lại và phạm vi di chuyển tiếp theo không được công
nhận thuộc phạm vi đi làm. Tuy nhiên, trường hợp mua đồ tiêu dùng hàng
ngày hoặc có những hành vi tương tự khác trong phạm vi giới hạn tối
thiểu, và sau đó đã quay trở lại con đường hợp lý thì lại được công nhận
thuộc phạm vi đi làm.

Phạm vi đi làm
Nơi làm việc

○
×

 … Được công nhận thuộc phạm vi đi làm
× … .Không được công nhận thuộc pham vi đi làm.

×
Dừng lại

×

Nơi ở

×

Chệch hướng

○
Nơi làm việc

×
※Trường hợp di
chuyển từ nơi làm việc
này đến nơi làm việc
khác, từ địa chỉ công
tác về địa chỉ gốc
cũng tương tự.

×
Là hành vi cần thiết
trong cuộc sống thường
ngày và được pháp lệnh
ý tế, phúc lợi và lao
động quy dịnh (dừng
lại)

×
Là hành vi cần thiết
trong cuộc sống
thường ngày và được
pháp lệnh y tế, phục
lợi và lao động quy
định. (chệch hướng)
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○
Nơi ở

×

◇ Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày là gì?
Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày, về nguyên tắc là giá trị tương ứng với số
tiền lương trung bình. (Điều 12 Luật Tiêu chuẩn lao động)
Tiền lương trung bình, về nguyên tắc là giá trị nhận được của tổng tiền
lương chi trả cho lao động đó chia cho tổng số ngày trong thời gian 3
tháng (bao gồm cả ngày nghỉ) trước ngày nảy sinh lý do phải tính tiền
lương trung bình※.
Tiền lương được lấy làm căn cứ để tính toán tiền lương trung bình là phần
được người sử dụng lao động trả cho người lao động xem như thù lao lao
động mà không liên quan đến tên gọi của nó.
Tuy nhiên phần tiền lương được trả theo từng chu kỳ trên 3 tháng như tiền
lương đột xuất, như trợ cấp kết hôn hay tiền thưởng mỗi năm…sẽ không
được tính và tiền lương trung bình.
Về nguyên tắc, số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày trả cho những công nhân
làm việc nhiều nơi bằng tổng số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày từ nhiều
nơi làm việc
※Là ngày xảy ra tai nạn gây ra thương tích, tử vong hoặc ngày xác định
mắc bệnh theo chẩn đoán của bác sỹ. Trường hợp có quy định ngày hết
hạn tiền lương thì lấy ngày hết hạn tiền lương ngay trước ngày phát sinh
lý do tính toán.
[Ngoại lệ]
① Các trường hợp được cho là không thích hợp với việc lấy giá trị tương
đương của tiền lương trung bình để làm số tiền trợ cấp cơ bản theo
ngày thì áp dụng ngoại lệ trong phương pháp tính toán số tiền trợ cấp
theo ngày.
(a) Trong thời gian tính toán lương trung bình có khoảng thời gian
nghỉ trị bệnh đối với các loại thương tật không liên quan đến công
việc.
(b) Bệnh nhân bị bệnh bụi phổi đã chuyển sang công việc khác ngoài
công viêc liên quan đến bụi…v.v.
(c) Other
② Về trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm, nếu đã quá 1 năm 6 tháng kể từ
khi bắt đầu điều trị thì sẽ được áp dụng mức giới hạn tối thiểu và mức
giới hạn tối đa theo độ tuổi.
Còn số tiền trợ cấp hàng năm, sẽ áp dụng mức giới hạn tối thiểu và
mức giới hạn tối đa theo độ tuổi ngay từ tháng đầu tiên được chi trả
trợ cấp hàng năm.
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Ví dụ tính toán số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày
(ví dụ 1)
Trường hợp mức lương tháng là 200.000 yên (ngày hết hạn tiền lương là ngày cuối mỗi
tháng) và ngày gặp tai nạn là tháng 10.
200.000 yên  3 tháng  92 ngày (Tháng 7 (31 ngày) + Tháng 8 (31 ngày) + tháng 9
(30 ngày) ≒ 6.522 yên
(Ví dụ 2)
Trong trường hợp một công nhân làm việc tại hai công ty được công ty A trả lương
hàng tháng 200.000 yên và công ty B trả lương hàng tháng 100.000 yên (kết thúc tính
lương tinh đến ngày cuối tháng). Tai nạn xảy ra vào tháng 7.
Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày của công ty A
(200.000 yên) x 3 tháng ÷ 91 ngày [tháng 4 (30 ngày) + tháng 5 (31 ngày) + tháng 6
(30 ngày) = 6.593,40 yên
Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày của công ty B
(100.000 yên) x 3 tháng ÷ 91 ngày [tháng 4 (30 ngày) + tháng 5 (31 ngày) + tháng 6
(30 ngày) = 3.296,70 yên
Tổng số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày
6.593,40 yên + 3.296,70 yên ≒ 9.891 yên
※ Trong “tiền lương” nêu trên không bao gồm tiền lương chi trả đột xuất và tiền
lương được chi trả theo từng giai đoạn trên 3 tháng.
Ngoài ra, “tiền lương được chi trả theo từng giai đoạn trên 3 tháng” như tiền
thưởng…v.v. được phản ánh trong “số tiền tính toán cơ bản theo ngày” trong
trường hợp có quy định về mức trợ cấp hàng năm đặc biệt cho gia đình người bị
nạn.

◇ Số tiền tính toán cơ bản theo ngày là gì?
Số tiền tính toán cơ bản theo ngày, về nguyên tắc là thương số giữa tổng
giá trị tiền lương đặc biệt trong 1 năm, (được coi là số tiền tính toán cơ
bản theo năm) và 365 (số ngày trong lịch tính cả ngày nghỉ), bắt đầu tính
từ ngày trước khi xảy tra tai nạn gây ra thương tích, tử vong do công việc
hoặc trên đường đi làm, hoặc ngày xác định mắc bệnh theo chẩn đoán của
bác sĩ.
Tiền lương đặc biệt là tiền lương chi trả theo từng thời gian trên 3 tháng
đã được trừ ra mức lương cơ bản tính toán của số tiền trợ cấp cơ bản theo
ngày. (Không bao gồm tiền lương chi trả đột xuất như trợ cấp kết hôn)
Ngoài ra trường hợp tổng giá trị tiền lương đặc biệt vượt quá mức tương
đương 20% số tiền trợ cấp cơ bản theo năm (giá trị tương đương 365 ngày
của số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày) thì mức lương tương đương 20% số
tiền trợ cấp cơ bản theo năm sẽ được trở thành mức tính toán cơ bản theo
năm. (Tuy nhiên số tiền không vượt quá 1.500.000 yên).
Về nguyên tắc, số tiền trợ cấp hàng ngày cơ bản trả cho công nhân làm
việc nhiều nơi bằng tổng số tiền trợ cấp hàng năm cơ bản từ nhiều nơi
làm việc chia cho 365.
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【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ① 】

Bệnh về não - tim
"Bệnh mạch máu não" như nhồi máu não hoặc “bệnh tim” như nhồi máu cơ tim chủ yếu do việc biến đổi
mạch máu… là cơ sở cho sự khởi phát bệnh dần dần xấu di bởi các yếu tố khác nhau cua sinh hoạt
thường ngày như tuổi tác, thói quen sinh hoạt, môi trường sinh hoạt và các yếu tố vốn có trong mỗi cá
nhân như di truyền nhưng cũng có trường hợp phát sinh vì nguyên nhân chính là công việc.
Bệnh tật về não – tim …v.v. Phát sinh bệnh do “Áp lực công việc quá mức ” thuộc đối tượng bồi thường
tai nạn lao động
<Các bệnh đối tượng>

 Bệnh mạch máu não

 Bệnh tim mạch vành

• Xuất huyết não

• Nhồi máu não

• Nhồi máu cơ tim

• Suy tim nghiêm trọng

• Xuất huyết dưới màng
nhện

• Bệnh tăng huyết áp

• Đau thắt ngực

• Tách thành động
mạch chủ

• Ngừng tim (Gồm cả đột tử do tim)

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động]
Trường hợp phù hợp với các điều kiện sau đây thì sẽ được công nhận là tai nạn lao động.

1. Áp lực quá mực trong thời gian dài
Cố gắng thực hiện một công việc quá sức và kéo theo việc tích lũy sự mệt mỏi rõ rệt trong thời gian dài
trước khi phát bệnh.
Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, (1) làm thêm giờ nói chung vượt quá 100 giờ trong 1 tháng
trước khi phát bệnh, (2) làm thêm giờ trung bình hàng tháng nói chung vượt quá 80 giờ trong hai đến
sáu tháng trước khi phát bệnh, hoặc (3)không thuộc (1) và (2) ở trên nhưng được công nhận là nhân tố
gánh nặng (※) ngoài thời gian làm nhất định thêm vào việc làm thêm gần với đó, thì có thể đánh giá
rằng mối liên quan giữa công việc và phát bệnh nhiều.

2. Áp lực quá mức trong thời gian ngắn
Cố gắng thực hiện một công việc quá sức trong thời gian cận kề với thời gian phát bệnh.
(1)Trường hợp công việc từ thời điểm ngay trước khi phát bệnh đến trước ngày phát bệnh đặc biệt nặng nề.
(2) Mặc dù không được công nhận là công việc từ thời điểm ngay trước khi phát bênh đến trước ngày phát
bênh đặc biệt nặng nề, nhưng nếu công việc nặng nề tiếp tục trong vòng 1 tuần thì có thể cho rằng có mối
liên quan giữa công việc và phát bệnh.
Lưu ý rằng, nếu không thể xác định có quá tải hay không chỉ dựa trên độ dài thời gian làm việc, thì quyết
định sẽ được đưa ra bằng cách xem xét toàn diện giờ làm việc và các nhân tố gánh nặng (*) khác ngoài giờ
làm việc.

3. Sự kiện bất thường
Gặp sự kiện bất thường có thể làm rõ được tình trạng xảy ra về mặt thời điểm và địa điểm trong
khi từ ngày trước khi phát bệnh đến ngày hôm trước.
Có thể thấy trong tình trạng gây ra gánh nặng căng thẳng tinh thần mức độ mạnh ví dụ như căng thẳng
tột độ, phấn khích, sợ hãi, ngạc nhiên ..., tình trạng gây gánh nặng thể chất đột ngột và đáng kể, trường
hợp gặp thay đổi đột ngột và mạnh mẽ trong môi trường làm việc ...
※ Thời gian làm việc không đều (làm việc có thời gian bó buộc dài, làm việc liên tục không có ngày nghỉ,
làm việc thời gian giữa các lần làm việc ngắn, làm việc không thường xuyên/làm việc theo ca/làm việc về
khuya), công việc kèm theo đi lại ngoài nơi làm việc (đi công tác nhiều, công việc khác kèm theo đi lại
ngoài nơi làm việc) , công việc kéo theo gánh nặng tâm lý, công việc kéo theo gánh nặng thể chất, môi
trường làm việc (môi trường nhiệt độ, tiếng ồn) được xem xét như là các nhân tố gánh nặng do công việc
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【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ② 】

Tổn thương tinh thần
Tổn thương tinh thần có thể dẫn đến phát bệnh do mối quan hệ giữa áp lực tâm lý stress và sức
mạnh khả năng đáp ứng với áp lực tâm lỹ đó của cá nhân.
Trong trường hợp tổn thương tinh thần dẫn đến phát bệnh do áp lực tâm lý※ mạnh của công việc
thì thuộc đối tượng bồi thường của tai nạn lao động.
※Áp lực tâm lý mạnh của công việc nói đến áp lực tâm lý mạnh có khả năng gây bệnh đối tượng
một cách khách quan.
[Điều kiện công nhận tai nạn lao động]
Trường hợp đáp ứng tất cả các điểu kiện dưới đây thì có thể công nhận là tai nạn lao động.

1. Phát bệnh tổn thương tinh thần thuộc đối tượng tiêu chuẩn công nhận
Là tổn thương tinh thần được phân loại ở chương 5 “Tổn thương tinh thần và hành động” bản sửa
đổi lần thứ 10 (ICD-10) của Phân loại các Bệnh tật Quốc tế. (Không bao gồm sa sút tinh thần, tổn
thương bộ đầu)
(Ví dụ) Bệnh trầm cảm, phản ứng stress cấp tính …v.v.

2. Khoảng 6 tháng trước khi phát bệnh tổn thương tinh thần được
công nhận là đã có áp lực tâm lý do công việc.
(Ví dụ)
・Khi gặp phải tai nạn mức độ khiến tự mình cảm thấy như sắp chết
・Khi bị cấp trên v.v. tấn công tinh thần rõ ràng là không cần thiết cho công việc, ví dụ như phủ nhận
nhân cách hoặc con người
・Khi có thời gian làm việc dài …v.v.
※Đối với vụ bắt nạt, quấy rầy tình dục diễn ra liên tiếp, nếu cái đó đã bắt đầu sớm hơn trước khi
phát bênh 6 tháng và tiếp tục diễn ra cho đến khi phát bệnh thì phải đánh giá áp lực tâm lý từ thời
điểm bắt đầu.

3. Không được công nhận là đã phát bệnh tổn thương tinh thần do áp
lực tâm lý ngoài công việc, hoặc do nguyên nhân của cá thể
Phán đoán thận trọng những sự việc riêng tư (ly hôn, sống riêng với vợ/chồng, vợ/chồng hay con cái,
cha mẹ, anh chị em qua đời) có phải là nguyên nhân phát bệnh hay không.
Xác nhận có hay không và chi tiết nguyên nhân cá thể như tiền sử bệnh rối loạn tâm thần hay nghiện
rượu, và nếu có nguyên nhân của cá thể, phán đoán thận trọng xem có phải là nguyên nhân phát bệnh
hay không.
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【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ③ 】

Tổn thương cánh tay
Khi sử dụng cánh tay hoặc cẳng tay quá mức, có những lúc gây viêm ở cổ, vai, cánh
tay, cẳng tay và ngón tay, và cũng có lúc gây ra bất thường ở khớp hoặc gân. Tổn
thương cánh tay là trạng thái bị viêm, bất thường như vậy.
<Tên chẩn đoán tiêu biểu>
• Khuỷu tay quần vợt
• Hội chứng đường hần khuỷu tay
• Hội chứng ống cổ tay
• Viêm khớp cổ tay
• Viêm gân
• Hội chứng đường hầm cổ tay
• mỏi ngón tay

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động]
Trong trường hợp đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây thì được công nhận là tai
nạn lao động.
1. Đã phát bệnh sau khi làm việc có động tác chính áp lực đến cánh tay…v.v. ※ trong thời gian
tương đối dài (về nguyên tắc là trên 6 tháng.)
Các động tác thuộc đối tượng chính như sau
① Cho cánh tay lặp lại động tác giống nhau.
② Giữ trạng thái giơ cao lên cánh tay
③ Ràng buộc tư thế, ít cử động ở phần cổ, vai.
④ Một bộ phận nhất định như cánh tay.v.v..phải chịu áp lực thường xuyên
※ Cánh tay …v.v. ※chỉ phần gáy, phần cổ, phần xương vai và mặt sường, cánh tay, cẳng tay, tay,
ngón tay.

2. Đã thực hiện công việc nặng quá mức trước khi phát bệnh
Trong thời gian ngay trước khi phát bệnh 3 tháng, đã làm công việc gây áp lực đến cánh tay ..v.v.
với hoàn cảnh như sau.
• Trường hợp khối lượng công việc tương đối đều đặn
Khối lượng công việc một ngày nhiều hơn 10% so với người lao động làm việc tương tự cùng
giới tính, độ tuổi bằng nhau, cứ làm việc như vậy liên tcuj khoảng 3 tháng
• Trường hợp khối lượng công việc có sự chệnh lệch.
① Trên dưới 10 ngày trong 1 tháng thì khối lượng công việc 1 ngày nhiều hơn 20% só với
ngày thường, tình trạng như vậy kéo dài 3 tháng. (Tổng khối lượng công việc của 1 tháng
như thông thường cũng được.)
② Trên dưới 10 ngày trong 1 tháng, khối lượng công việc làm trong thời gian 1 phần 3 của
thời gian làm việc trong 1 ngày nhiều hơn 20 % có với thông thường, tình trạng như vậy
kéo dài đến khoảng 3 tháng.
(Trung bình một ngày bằng nhau với thông thường cũng được)
※ Khi phán đoán người lao động đã làm công việc nặng quá mức hay không thì không những khối lượng
công việc mà còn tính đến tình trạng sau đây.
• Giờ làm việc dài, làm liên tục, căng thẳng quá mức, phụ thuộc vào người ta, mức độ làm quá sức.
• Môi trường làm việc không thích hợp, áp lực cân nặng quá mức, phát huy sức mạnh quá mức.

3. Nhìn từ góc độ y học, tiến triển từ lúc thực hiện công việc nặng quá mức
đến lúc phát bệnh có thể được công nhận là thỏa đáng.
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【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ④ 】

Đau lưng
Đau lưng thuộc đối tượng bồi thường tai nạn lao động là một trong hai loại được
công nhận là cần điều trị từ góc độ y tế, mỗi loại đau lưng có quy định các điều kiện
để áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động như sau.

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động]

1. Đau lưng do nguyên nhân mang tính chất tai nạn
Đau lưng do tổn thương ..v.v. Đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây.
① Có thể công nhận một cách rõ ràng về việc tổng thương ở lưng hoặc cú sốc mạnh gây
ra tổn thương đó đã xảy ra do sự việc đột xuất trong quá trinh làm việc.
② Có thể công nhận từ góc độ y tế về cú sốc mạnh gây phát bệnh, hoặc làm xấu đi rõ rệt
tiền sử bệnh đau lưng, bệnh tật có sẵn.

2. Đau lưng không phải do nguyên nhân mang tính chất tai nạn
Đau lưng xảy ra ở người lao động làm việc gây áp lực đến lưng quá mức như vóc
vác đồ nặng, nhìn về mặt trạng thái và thời gian làm việc, có thể công nhận là đã
phát bệnh do công việc.
Đau lưng không phải do nguyên nhân mang tính chất tai nạn được chia thành hai
loại dựa theo nguyên nhân gây bệnh và phán đoán.
◇ Đau lưng do mỏi cơ .v.v…
Đau lưng phát bệnh do mỏi cơ v.v.. vì đã làm những công việc như dưới đây trong thời
gian tương đối ngắn (khoảng trên 3 tháng) thuộc đối tượng bồi thường tai nạn lao động.
• Lặp lại động tác nâng vật nặng trên 20 ký hoặc đồ vật cân nặng khác nhau với tư thế khom
lưng.
• Phải duy trì một tư thế rất căng thẳng đối với lưng mỗi ngày khoảng mấy tiếng đồng hồ.
• Duy trì một tư thế giống nhau, trong thời gian dài không đứng lên được.
• Tiếp tục làm công việc chịu chấn động rất mạnh vào lưng.

◇ Đau lưng do xương biến dạng
Phát bệnh đau lưng do biến dạng xương sau một thời gian khá dài (khoảng trên 10 năm)
đã tiếp tục làm những công việc sử dụng vật nặng như sau thuộc đối tường bồi thường
tai nạn lao động.
• Sử dụng vật nặng trên 30 ký trong thời gian khoảng 1 phần 3 của thời gian làm việc.
• Sử dụng vật nặng trên 20 ký trong thời gian khoảng một nữa thời gian làm việc.
※ Để được công nhận đau lưng do biến dạng xương thuộc đối tượng bồi thường của tai nạn lao
động thì sự biến dạng đó có giới hạn trong “trường hợp vượt hẳn mức độ biếng dạng xương do
tuổi già thông thường"
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Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị
Trường hợp người lao động bị thương hoặc bị bệnh tật do công việc hoặc trên đường đi
làm gây ra và cần phải điều trị thì sẽ được trợ cấp bồi thường điều trị (trường hợp tai
nạn lao động), trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều
công việc) hoặc chi trả trợ cấp điều trị (trường hợp tai nạn trên đường đi làm) trong
khoảng thời gian đến khi “bình phục”※ thương tật, bệnh tật đó.

Nội dung trợ cấp
Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị có “trợ cấp điều trị” và “chi trả phí điều trị”.
 “Trợ cấp điều trị” là được chi trả bằng hiện vật, trong đó được điều trị miễn phí và
được cấp thuốc điều trị từ các nhà thuốc, bệnh viện, cơ sở y tế v.v. dành cho tai nạn lao
động (dưới đây gọi là các cơ sở y tế chỉ định.v.v..).
 “Chi trả chi phí điều trị” là chi trả bằng hiện kim trong đó được trả các chi phí điều trị
trong trường hợp được điều trị tại các cơ sở y tế hoặc nhà thuốc ngoài các cơ sở y tế
chỉ định với lý do không có cơ sở y tế chỉ định gần đó.
Phạm vi và thời gian điều trị của đối tượng được trợ cấp là như nhau.
Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị gồm có các phần cần thiết để điều trị thông thường như chi phí
chữa trị, phí nhập viện, phí chuyển viện..và được thực hiện cho đến khi thương tật, bệnh tật bình
phục (tình trạng ổn định).

◇ “Bình phục” là gì?
“Bình phục” trong bảo hiểm tai nạn lao động không phải chỉ nói đến tình trạng cơ quan và hệ
thống trong cơ thể phục hồi hoàn toàn như trạng thái khỏe mạnh mà là nói đến tình trạng bệnh
tật đã ổn định và không còn chờ đợi vào hiệu quả điều trị. (※1), dù có thực hiện các biện pháp
điều trị đã được công nhận một cách phổ biến trong lĩnh vực y học (※2) (trạng thái “tình trạng
ổn định”).
Do vậy, trong các trường hợp vẫn còn triệu chứng bệnh như “trường hợp triệu cứng bệnh được
cho là chỉ bình phục tạm thời nhờ chữa trị bằng cách dùng thuốc hay vật lý trị liệu”, nếu được
cho rằng không thể kỳ vọng thêm nữa vào kết quả điều trị thì bảo hiểm tai nạn lao động xem đó
là “Bình phục” (tình trạng ổn định) và sẽ không được trợ cấp (bồi thường) v.v.
(※ l)

“Các biện pháp điều trị đã được công nhận một cách phổ biến trong lĩnh vực y học” là các
biện pháp điều trị được công nhận trong pham vi điều trị của bảo hiểm tai nạn lao động
(cơ bản sẽ căn cứ theo bảo hiểm y tế). Do đó, phương pháp điều trị trong giai đoạn thử
nghiệm hoặc trong quá trình mang tính chất nghiên cứu sẽ không thuộc phạm vi điều trị
này.

(※ 2)

“Tình trạng không còn chờ đợi vào hiệu quả điều trị” là tình trạng không thể chờ đợi hơn
nữa vào sự phục hồi, cải thiện của bệnh tình.
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Thủ tục yêu cầu
 Trường hợp yêu cầu trợ cấp điều trị
Thông qua các cơ sở ý tế chỉ địnhv.v. mà mình điều trị để gửi đơn yêu cầu trợ cấp điều trị trong
chi trả bồi thường điều trị và trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (mẫu đố 5) hoặc
đơn yêu cầu trợ cấp điều trị trong trợ cấp điều trị (phần 3 mẫu số 16) đến Bộ phận Giám sát Tiêu
chuẩn lao động có thẩm quyền.
 Trường hợp yêu cầu chi phí điều trị
Gửi đơn yêu cầu chi phí điều trị trong trợ cấp bồi thường điều trị (mấu số 7) hoặc đơn yêu cầu chi
phí điều trị trong trợ cấp điều trị và trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (phần 5
mẫu số 16) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.
Gửi mẫu số 7 (phần 5 mẫu số 16) (2) nếu nhận thuốc từ hiệu thuốc, mẫu số 7 (phần 5 mẫu số 16)
(3) nếu nhận trợ cấp từ bác sỹ nắn xương, mẫu số 7 (phần 5 mẫu số 16) (4) nếu nhận trợ cấp từ bác
sỹ châm cứu, xoa bóp, ấn huyệt, mẫu số 7 (phần 5 mẫu số 16) (5) nếu được chăm sóc điều dưỡng
tận nhà từ các đơn vị chăm sóc điều dưỡng tận nhà.
 Trường hợp thay đổi cơ sở y tế chỉ định
Những người đã nhận Trợ cấp điều trị từ các cơ sở y tế chỉ định nếu thay đổi sang cơ sở y tế chỉ
định khác vì các lý do như về quê... thì thông quan cơ sở y tế chỉ định sau khi đã thay đổi để gửi
“thông báo (thay đổi) bệnh viện chỉ định nhận trợ cấp điều trị trong chi trả bồi thường điều trị và
trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 16) hoặc “Thông báo thay đổi bệnh
viện chỉ định nhận trợ cấp điều trị trong trợ cấp điệu trị (phần 4 mẫu số 16) đến Bộ phận Giám sát
Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.
※Người đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quầy thuốc v.v. không phải là cơ sở y
tế được chỉ định v.v. khi chuyển sang cơ sở y tế được chỉ định v.v. không phải nộp Mẫu số 6
hoặc Mẫu số 16-4. Hãy nộp Mẫu số 5 và Mẫu số 16-3.

Về chi phí di chuyển đến bệnh viện
Chi phí di chuyển đến bệnh viện về nguyên tắc được tính toán trong vòng 2 km (※1) tính từ nơi
sinh sống hoặc nơi làm việc của người lao động bị thương tật, bệnh tật, chi phí này sẽ được chi trả
nếu tương ứng với một trong các mục từ ① đến ③ sau đây.
① Trường hợp i đến cơ sở y tế thích hợp (※2) trong cùng khu vực quận huyện .
②Trường hợp đi đến cơ sở y tế thuộc quận huyện lân cận vì không có cơ sở y tế thích hợp trong
cùng khu vực quận huyện đó (Bao gồm các trường hợp dù có cơ sở ý tế thích hợp trong cùng
khu vực quân huyện nhưng việc di chuyển đến cơ sở y tế thuộc quận huyện lân cận thì dễ dàng
hơn)
③ Trường hợp đi đến cơ sở y tế gần nhất ngoài các khu vực quận huyện tương ứng vì không có
cơ sở y tế thích hợp trong cùng khu vực quận huyện và trong cùng khu vực quận huyện và
trong khu vực lân cận.
(※1) Cũng có trường hợp khoảng cách một chiều dưới 2 km những vẫn thuộc đối tượng chi trả chi
phí di chuyển đến bệnh viện.
(※2) Cơ sở ý tế thích hợp là cơ sở y tế phù hợp trong việc khám và chữa cho các thương tật và
bệnh tật.

Thời hạn
Đối với Trợ cấp điều trị được chi trả bằng hiện vật thì thời hạn của quyền yêu cầu không phải là
vấn đề, nhưng trong trường hợp chi phí điều trị, nếu vượt quá 2 năm từ ngày xác định chi trả
chi phí đó thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ vì vậy cần lưu ý điều này.
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Về trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm
Người lao động không thể làm việc được vì phải điều trị các thương tật và bệnh tật xảy
ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra và không được nhận tiền lương thì sẽ
được chi trả bồi thường nghỉ làm (Trường hợp tai nạn lao động) trợ cấp nghỉ làm cho
nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều công việc) hoặc chi trả nghỉ
làm (trường hợp tai nạn trên dường đi làm) kể từ ngày được nghỉ làm thứ 4 trở đi.

Nội dung trợ cấp
Trong trường hợp đáp ứng 3 điều kiện dưới đây thì kể từ ngày nghỉ làm thứ 4 trở đi, sẽ được chi trả tiền trợ
cấp (bồi thường) nghỉ làm và tiền nghỉ làm đặc biệt.
① Do điều trị thương tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra,
② Do không thể lao động được
③ Không được nhận tiền lương
Trong trường hợp một nhân viên làm một doanh nghiệp (một nhân viên chỉ được sử dụng tại một nơi làm
việc)
• Bồi thường nghỉ làm/ Trợ cấp nghỉ làm =
(60% số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày )  số ngày nghỉ làm
• Trợ cấp nghỉ làm đặc biệt =
(20% số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày )  số ngày nghỉ làm
Trong trường hợp nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (nhân viên được sử dụng bởi nhiều nơi làm việc)“
• Bồi thường nghỉ làm/ Trợ cấp nghỉ làm =
(60% số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày bằng tổng số tiền từ nhiều nơi làm việc)  số ngày nghỉ làm
• Trợ cấp nghỉ làm đặc biệt =
(20% số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày bằng tổng số tiền từ nhiều nơi làm việc)  số ngày nghỉ làm
3 ngày nghỉ việc đầu tiên được gọi là thời gian chờ đợi và theo Luật Tiêu chuẩn Lao động, đối với trường hợp
bị thương do lao động, trong thời gian này, người sử dụng lao động sẽ bồi thường cho việc nghỉ việc tạm thời
(60% mức lương trung bình mỗi ngày). Tuy nhiên, đối với trường hợp tai nạn do nhiều yếu tố công việc
và thương tật do tai nạn giao thông, pháp luật không có quy định nào về trách nhiệm bồi thường của người sử
dụng lao động.
Ngoài ra, ví dụ, nếu người lao động chỉ nghỉ một phần thời gian làm việc theo lịch trình của họ để đến bệnh
viện, họ có thể nhận được 60% số tiền thanh toán quyền lợi cơ bản hàng ngày cho tiền lương của thời gian đã
nghỉ.

Thủ tục yêu cầu
Xin gửi “Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường nghỉ làm / Trợ cấp nghỉ làm cho nhân viên
làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 8), hoặc “đơn yêu cầu chi trả trợ cấp nghỉ làm” (phần 6
mẫu số 16) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.

Thời hạn
Về viêc trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm, quyền yêu cầu trợ cấp sẽ phát sinh theo từng ngày
không thể làm việc do trị bệnh và không được nhận tiền lương, nếu vượt quá 2 năm kể từ ngày
kế tiếp thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.

16

Về trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật và
thương tật
Kể từ ngày kết thúc thời gian 1 năm 6 tháng sau khi bắt đầu điều trị các thương
tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra, nếu đáp ứng
các điều kiện sau đây thì sẽ được chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường bệnh tật
(trường hợp tai nạn trên đường đi làm) trợ cấp bệnh tật và thương tật (cho tai nạn do
nhiều công việc) hoặc trợ cấp hàng năm bệnh tật và thương tật (trường hợp tại nạn
trên đường đi làm).
(1) Thương tật hoặc bênh tật đó không chữa khỏi.
(2) Mức độ tàn tật của thương tật hoặc bệnh tật đó là tương ứng với cấp độ bệnh tật
trong bảng cấp độ bệnh tật.

Nội dung trợ cấp
Trợ cấp hàng năm bồi thường) v.v. bệnh tật, tiền chi trả bệnh tật đặc biệt và trợ cấp hàng năm
bệnh tật đặc biệt được chi trả theo từng cấp độ bệnh tật.
Cấp độ bênh
tật

Trợ cấp hàng năm (bồi
thường) v.v. bệnh tật

Tiền chi trả đặc biệt (trợ
cấp một lần)

Trợ cấp hàng năm bệnh tật
đặc biệt

Cấp 1

313 ngày số tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày

1.140.000 yên

313 ngày số tiền tính toán cơ
bản theo ngày

Cấp 2

277 ngày số tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày

1.070.000 yên

277 ngày số tiền tính toán cơ
bản theo ngày

Cấp 3

245 ngày số tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày

1.000.000 yên

245 ngày số tiền tính toán cơ
bản theo ngày

Tháng chi trả trợ cấp hàng năm
Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật được chi trả từ tháng kế tiếp của tháng đáp ứng yêu
cầu chi trả trong mục (1) và (2) trên đây, mỗi năm thực hiện chi trả thành 6 kỳ vào tháng 2,
4,6,8,10,12 mỗi kỳ sẽ chi trả cho phần của 2 tháng trước đó.
※
Trong trường hợp những người có cấp độ bệnh tật là cấp 1, hoặc những người có tàn tật cấp 2 ở
nội tạng phần ngực và bụng, tổn thương hệ thống tinh thần và thần kinh trên thực tế đang được chăm
sóc điều dưỡng có thể được trợ cấp bồi thường ) v.v. điều dưỡng. (Xem trang P33)

Thủ tục yêu cầu
Quyết định chi trả hoặc không chi trả trợ cấp hàng năm (bồi thường) ) v.v. bệnh tật sẽ được
thực hiện bằng quyền hạn của trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm
quyền, vì vậy mặc dù không cần các thủ tục yêu cầu nhưng nếu vượt quá (1 năm 6 tháng)
kề từ ngày bắt đầu điều trị mà bệnh tật vẫn không chữa khỏi thì trong vòng 1 tháng sau đó
phải xuất trình “Thông báo về tình trạng bệnh tật” (phần số 2 mẫu số 16) cho trưởng Bộ
phận Giám sát và Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.
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Về trợ cấp (bồi thường) v.v. tàn tật
Trương hợp khi các thương tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc
gây ra đã được chữa khỏi và để lại sự tàn tật nhất định cho cơ thể thì sẽ được chi trả trợ
cấp bồi thường tàn tật (trường hợp tại nạn do lao động gây ra) trợ cấp tàn tật cho nhân
viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều công việc) hoặc trợ cấp tàn tật
(trường hợp tai nạn trên đường đi làm)

Nôi dung trợ cấp
Trường hợp tàn tật còn lưu lại tương ứng cấp độ tàn tật nêu trong bảng cấp độ tàn tật thì sẽ được chi
trả như sau, ứng với từng mức độ tàn tật.
 Trường hợp tương ứng với cấp độ tàn tật từ cấp 1 đến cấp 7
Trợ cấp hàng năm (bồi thường) ) v.v. tàn tật, tiền tàn tật đặc biệt, trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt.
 Trường hợp tương ứng với cấp độ tàn tật từ cấp 8 đến cấp 14
Tiền (bồi thường) ) v.v. tàn tật trả một lần, tiền tàn tật đặc biệt, tiền tàn tật đặc biệt trả một lần
Cấp độ tàn tật

Trợ cấp (bồi thường)) v.v. tàn tật

Cấp 1

Trợ cấp
hàng năm

313 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo
ngày

Cấp 2

〃

277

Cấp 3

〃

245

Cấp 4

〃

Cấp 5

Tàn tật đặc biệt (※)

Trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt

Tiền tàn tật đặc biệt trả một lần

Trợ cấp 1
lần

3.420.000 yên

Trợ cấp 313 ngày số tiền tính toán cơ bản theo
hàng năm
ngày

〃

〃

3.200.000 yên

〃

277

〃

〃

〃

3.000.000 yên

〃

245

〃

213

〃

〃

2.640.000 yên

〃

213

〃

〃

184

〃

〃

2.250.000 yên

〃

184

〃

Cấp 6

〃

156

〃

〃

1.920.000 yên

〃

156

〃

Cấp 7

〃

131

〃

〃

1.590.000 yên

〃

131

〃

Cấp 8

Trợ cấp 1
lần

503

〃

〃

650.000 yên

Lump Sum

503 ngày số tiền tính toán cơ bản
theo ngày

Cấp 9

〃

391

〃

〃

500.000 yên

〃

391

〃

Cấp 10

〃

302

〃

〃

390.000 yên

〃

302

〃

Cấp 11

〃

223

〃

〃

290.000 yon

〃

223

〃

Cấp 12

〃

156

〃

〃

200.000 yên

〃

156

〃

Cấp 13

〃

101

〃

〃

140.000 yên

〃

101

〃

Cấp 14

〃

56

〃

〃

80.000 yên

〃

56

〃

※Trường hợp đã nhận trợ cấp đặt biệt bênh tật trong cùng một tai nạn thì trả số tiến chệnh lệch đó.
※Trong trường hợp những người có cấp độ tàn tật là cấp 1, hoặc những người có tàn tật cấp 2 ở nội tạng phần
ngực và bụng, tổn thương hệ thống tinh thần và thần kinh trên thực tế đang được chăm sóc điều dưỡng có thể
được trợ cấp bồi thường )v.v. điều dưỡng. (→Xem trang 33)

Thủ tục yêu cầu
Xin hãy gửi “đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường tàn tật làm / Trợ cấp tàn tật cho nhân
viên làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 10), hoặc “đơn yêu cầu trợ cấp tàn tật” (mẫu số 16)
đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động.
Statute of Limitations on Claims
Về trợ cấp bồi thường v.v. tàn tật, nếu vượt quá 5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày lành bệnh thì
quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.
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Bảng cấp độ tàn tật
Quy định thi hành Luật Bảo hiểm bồi thư ờng tai nạn ngư ời lao động
Bảng đính kèm 1. Bảng cấp độ tàn tật
Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

313 ngày số
tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày
cho thời gian
1 năm có sự
tàn tật đó

277 ngày
tương tự

245 ngày
tương tự

Tàn tật thể chất

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

1. Hai mắt không nhìn thấy.
2. Mất chức năng nhai hoă ̣c
ngôn ngữ
3. Chức năng hệ thống thâ n
kinh ho ặc tinh th ần có sự tàn t
ật rõ rệt, cần sự chăm sóc
thường xuyên.
4.Yêu cầu luôn luôn ch ăm sóc
dài hạn sau khi để lại các
chướng ngại nghiêm tr ọng đối
với các chức năng của cơ quan
ngực và bụng.
5. Xóa
6. Mất hai tay đến phần khơp kh
ủyu tay trở lên
7. Mất chức năng hai tay
8. Mất hai chân đến khớp gối
trở lên
9. Mất chức năng hai chân.

Cấp 4

1. Một mắt không nhìn thấ y,
mắt kia có thị lực không quá
0.02.
2.Hai mắt có thị lực không quá
0.02.
2-2.Chức năng hệ thống th ần
kinh họăc tinh thần có sự tàn tật
rõ rệt, cần sự chăm sóckhông
thường xuyên.
2-3. Chức năng cơ quan nội
tạng phần ngực và bụng bị tàn
tật rõ rệt, cần sự chăm sóc
không thường xuyên.
3. Mất hai tay đến phần khơp
tay trở lên.
4. Mất hai chân đến khớp chân
trở lên.

Cấp 5

1. Một mắt không nhìn thấ y,
mắt kia có thị lực không quá
0.06.
2. Mất chức năng nhai hoăc
ngôn ngữ
3. Chức năng hệ thống thân
kinh hoặc tinh thần có tàn tật rõ
rệt, suốt đời không lao động
được.
4. Chức năng cơ quan nội tạng
phần ngực và bụng bị tàn tật rõ
rệt, suốt đời không lao động
được.
5. Mất toàn bộ ngón tay ở cả hai
tay.

Cấp 6
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Tàn tật thể chất

213 ngày
tương tự

"1.Thị lực hai mắt không quá
0.06.
2.Có tàn tật rõ rệt đến chư ́c năng
nhai và ngôn ngữ.
3.Mất hoàn toàn thính lực hai tai.
4.Một cánh tay bị mất đến khớp
khủyu tay trở lên.
5.Một chân bị mất đến khơ ́p gối
trở lên.
6.Mất chức năng toàn bộ các ngón
tay của hai tay.
7.Hai chân bị mất đến khớp cổ
chân trở lên."

184 ngày
tương tự

"1.Một mắt không nhìn thấy, mắt
kia có thị lực không quá 0.1.
1-2.Chức năng hệ thống th ần
kinh hoặc tinh thần có ta `n tật rõ
rệt, chỉ thực hiện đ ược các công
việc rất nhẹ
1-3.Chức năng cơ quan nội tạng
phần ngực và bụng có tàn tật rõ
rệt, chỉ thực hi ện được các công
việc rất nhẹ.
2 . Một tay bị mất từ khớp tay trở
lên.
3. Một chân bị mất từ khớp chân
trở lên.
4. Mất hoàn toàn chức năng một
cánh tay.
5. Mất hoàn toàn chức năng một
chân.
6. Mất toàn bộ các ngón chân. "

156 ngày
tương tự

"1.Thị lực hai mắt không uá 0.1.
2.Chức năng nhai hoặc ng ôn ngữ
có tàn tật rõ rệt.
3.Thính lực hai tai chỉ nghe được
giọng nói lớn khi kề sát vào tai.
3-2 . Một tai mất hoàn toàn thính
lực, tai kia không thể giao tiếp
được bình thườ ng ở khoảng cách
40 cm trở lên."

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

Tàn tật thể chất

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

Trở lên.
4. Cột sống biến dạng rõ rệt hoặc
gây trở ngại vận động.
5.Mất chức năng của 2 trong số 3
khớp lớn của 1 cánh tay.
6.Mất chức năng của 2 trong 3
khớp lớn của 1 chân.
7. Mất 5 ngoán của 1 bàn tay hoặc
4 ngón trong đó có ngón cái.
Cấp 8

Cấp 7

131 ngày tương
tự

1. Một mắt không nhìn thấy, mắt
kia có thị lực không quá 0,6.
2. Thính lực hai tai không thể giao
tiếp bình thường ở khoảng cách từ
40 cm trở lên.
2-2 Mất thính lực 1 tai, thính lực
tai kia không thể giao tiếp bình
thường ở khoảng cách từ 1m trở
lên.
3. Chức năng hệ thống thần kinh
hoặc tinh thần bị tàn tật, chỉ có thể
làm được việc nhẹ.
4. Xóa
5.Chức năng cơ quan nội tạng
phần ngực và bụng bị tàn tật, chỉ
có thể làm được việc nhẹ.
6. Một tay bị mất 3 ngón tay gồm
cả ngón cái hoặc 4 ngón không
gồm ngón cái.
7. Một tay bị mất chức năng của 5
ngón hoặc 4 ngón gồm cả ngón
cái.
8 . Mất một chận đến khớp cô
chân trở lên
9. Một cánh tay có khớp giả, gây
trở ngịa vận động rõ rệt
10. Một chận có khớp giả, gây trở
ngại vận động rõ rệt.
11. Mất chức năng toàn bộ các
ngoán chân của 2 chân.
10 Một chân có khớp giả, gây trở
ngại vận động rõ rệt.
11. Mất chức năng toàn bộ các
ngón chân của 2 chân.
12 Diện mạo bên ngoài rất khó
coi.
13.Mất hai tinh hoàn.

Cấp 9
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Tàn tật thể chất

503 ngày số
tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày

1. Một mắt không nhìn thấy, mắt
kia có thị lực không quá 0,02.
2. Tổn thương vận đống cột sống.
3. Một tay bị mất 2 ngón tay gồm
ngón cái hoặc 3 ngón không gồm
ngón cái.
4. Một tay bị mất chức năng 3
ngón tay gồm ngón cái hoặc 4
ngón tay gồm ngón cái.
5. Một chân bị ngắn từ 5 cm trở
lên.
6. Mất chức năng của 1 trong 3
khớp của một tay.
7. Mất chức năng của 1 trong 3
khớp của một chân.
8.Khớp giả 1 cánh tay.
9.Khớp giả 1 chân.
10. Mất toàn bộ ngón 1 bàn chân.

391 ngày tương
tự

1.Thị lực hai mắt không quá 0,6.
2. Thị lực một mắt không quá
0,06.
3.Hai mắt bị mù, tậm nhìn hạn
chế, hoặc hình ảnh biến dạng.
4.Hai mí mắt có khuyết tật rõ rệt
5.Khuyết tật mụi, tàn tật rõ rệt
6.Tàn tật chức năng nhai và ngôn
ngữ.
6-2 Thính lực hai tai không thể
giao tiếp được bình thường ở
khoảng cách từ 1 m trở lên.
6-3. Thính lực 1 tai không nghe
được giọng nói lớn nếu không kề
sạt lại, tai kia khó khăn khi giao
tiếp bình thường ở khoảng cách từ
1m trở lên.
7. Mất hoàn toàn thính lực 1 tai
7-2 Chức năng hệ thống thần kinh
hoặc tinh thần bị tàn tật, chỉ làm
được các công việc ở mức độ rất
hạn chế.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

Tàn tật thể chất

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

7-3. Chức năng cơ quan nội
tạng phần ngực và bụng bị tàn
tật, mức độ làm việc bị hạn chê ́
nhiều.
8. Một tay mất ngón cái , hoặc
2 ngón không bao gồm ngón
cái.
9. Một tay mất chức năng 2
ngón bao gồm ngón cái hoặc 3
ngón không bao gồm ngón cái.
10. Một chân mất từ 2 ngón trở
lên gồm ngón cái.
11. Một chân mất chức năng
toàn bộ ngón chân.
11-2. Diện mạo bên ngoài rất
khó coi.
12. Cơ quan sinh dục có tàn tât
rõ rệt.

Cấp 10

302 ngày
tương tự

Cấp 11

1. Thị lực một mắt không quá
0.1.
1-2. Nhìn thẳng thấy nhiều hình.
2. Chức năng nhai hoặc ngôn
ngữ có tàn tật.
3. Có từ 14 răng giả trở lên .
3-2. Thính lực hai tai gặp khó
khăn khi giao tiếp bình trường
ở khoảng cách từ 1 m trở lên.
4. Thính lực 1 tai không nghe
được giọng nói lớn nếu không
kề sát lại.
5. Xóa
6. Một tay mất chức năng ngo ́n
cái, hoặc hai ngón không bao
gồm ngón cái.
7. Một chân bị ngắn từ 3 cm trở
lên.
8. Một chân mất ngón cái hoặc
mất 4 ngón còn lại.
9. Chức năng một trong ba
khớp của một tay có tàn tật rõ
rệt.
10. Chức năng một trong ba
khớp của một chân có tàn tật rõ
rệt.
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Cấp 12

Tàn tật thể chất

223 ngày
tương tự

1.Nhãn cầu hai mắt có tàn tật
chức năng điều tiết hoặc tàn tật
vận đông rõ rệt.
2. Mí hai mắt có tàn tật vận
động rõ rệt.
3. Mí một mắt có khuyết tật rõ
rệt.
3-2. Có từ 10 răng giả trở lên.
3-3. Thính lực hai tai không
nghe được giọng nói nhỏ từ
khoảng cá ch 1 m trở lên.
4. Thính lực một tai không thể
giao tiếp được bình thường ở
khoảng cách từ 40 cm trở lên. 5.
Cột sống biến dạng.
6. Một tay mất ngón trỏ, ngón
giữa hoặc ngón áp út.
7. Xóa
8. Một chân mất chức năng 2
ngo n trở lên bao gồm ngón cái.
9. Chức năng cơ quan nội tạng
phần ngực và bụng có tàn tật,
gặp trở ngại đáng kể khi thực
hiện cô ng việc.

156 ngày
tương tự

1. Nhãn cầu một mắt có tàn tật
chưc năng điều tiết hoặc tàn tật
vận đông rõ rệt.
2. Mí một mắt có tàn tật vận
động rõ rệt.
3. Có từ 7 răng giả trở lên.
4. Một tai có khuyết tật ở phần
lớn vành tai.
5. Xương đòn, xương ngực,
xương sườn, xương vai, xương
chậu biến dạng rõ rệt.
6. Chức năng một trong ba
khớp của một cánh tay có tàn
tật.
7. Chức năng một trong ba
khớp của một chân có tàn tật.
8. Xương dài bị biến dạng.
8-2 Mất ngón út một tay.
9. Mất chức năng ngón trỏ ,
ngón giữa và ngón áp út một tay.
10. Một chân mất ngón trỏ, mất
2 ngón bao gồm ngón trỏ hoặc
mất 3 ngón không bao gồm
ngón giữa.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

Tàn tật thể chất

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp

11. Mất chức năng ngón cái
hoặc mất chức năng 4 ngón còn
lại của một chân.
12. Có triệu chứng thần kinh dai
dẳng ở bộ phận.
13.Xóa
14. Diện mạo bên ngoài khó coi.

Cấp 13

101 ngày
tương tự

1. Một mắt có thị lực không quá
0,6.
2. Một mắt bị mù, tầm nhìn hạn
chế hoặc hình ảnh biến dạng.
2-2 Nhìn thẳng thấy nhiều hình.
3. Một phần hai mí mắt có
khuyết tật hoặc lông mi bị rụng.
3-2 Có từ 5 răng giả trở lên.
3-3. Chứng năng cơ quan nội
tạng phần ngực và bụng có tần
tật.
4.Mất chức năng ngón út 1 tay.
5.Mất một phần xương của
ngón cái một tay.
6.Xóa
7.Xóa
8.Một chân bị ngắn từ 1 cm trở
lên.
9. Một chân mất 1 hoặc 2 ngoán
từ ngón thứ 3 trở đi.

Cấp 13

Cấp 14

101 ngày
tương tự

56 ngày ngày
tương tự

Tàn tật thể chất

10. Một chân mất chức năng
ngón thứ hai, mất chức năng 2
ngón gồm ngón thứ hai hoặc
mất chức năng 3 ngoán từ
ngoán thứ ba trở đi.

1.Một phần mí mắt có khuyết
tật, hoặc lông mi bị rụng.
2. Có từ 3 răng giả trở lên.
2-2. Thính lực 1 tai không thể
nghe nói nhỏ ở khoảng cách từ
1 m trở lên.
3. Có sẹo to và xấu ở cánh tay
lộ ra bên ngoài bằng kích cỡ
lòng bàn tay.
4. Có sẹo to và xấu ở chân lộ ra
bên ngoài bằng kích cỡ lòng
bàn tay.
5.Xóa
6. Một tay mất một phần xương
ngón tay khác với ngón cái.
7. Một tay không thể co duỗi
khớp ngoài cùng của ngón tay
không bao gồm ngón cái.
8. Một chân mất chức năng 1
hoặ 2 ngón kể từ ngón thứ ba
trở đi.
9. Có triệu chứng thần kinh dai
dẳng ở bộ phận.
10. Xóa

Ghi chú
1 Đo thị lực theo bảng kiểm tra thị lực quốc tế. Nếu có bất thường khúc xạ thì đo thị lực đã hiệu chỉnh.
2 Mất ngón tay là việc mất từ đoạn khớp liên đốt trở lên đối với ngón cái và từ đoạn khớp giữa ngón tay
trở lên đối với các ngón khác.
3 Mất chức năng ngón tay là mất từ một nửa trở lên phần xương đốt tay ngoại biên, hoặc có tổn hại vận
động rõ rệt đến khớp đốt bàn tay – ngón tay hay khớp đốt giữa ngón tay đối với ngón cái là khớp liên
đốt).
4 Mất ngón chân là mất toàn bộ ngón chân.
5 Mất chức năng ngón chân là mất từ một nửa trở lên phần xương đốt chân ngoại biên đối với ngón cái
hoặc khớp xa đối với các ngón còn lại, hoặc có tổn hại vận động rõ rệt đến khớp đốt bàn chân – ngón
chân hay khớp đốt giữa ngón chân đối với ngón cái là khớp liên đốt).
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Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước một lần
Đối tượng trợ cấp hàng năm (bồi thường) tàn tật có thể được trả trước một lần.

Nội dung trợ cấp
Có thể chọn mức trả trước một lần mà mình mong muốn từ trong các mức cố định được
quy định cho từng cấp độ tàn tật.
Khi mức trả trước một lần được chi trả thì trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật sẽ
ngừng chi trả cho đến khi tổng số tiền của từng tháng (phần sau khi hết 1 năm là số tiền đã
trừ ra với lãi đơn 5%/năm) bằng với số tiền trả trước một lần.
Cấp độ
tàn tâttj

Mức trả trước một lần

Cấp 1

Mức trợ cấp cơ bản
theo ngày

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày, 1200 ngày hoặc 1340
ngày

Cấp 2

〃

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày hoặc 1190 ngày

Cấp 3

〃

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày hoặc 1050 ngày

Cấp 4

〃

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày hoặc 920 ngày

Cấp 5

〃

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, hoặc 790 ngày

Cấp 6

〃

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, hoặc 670 ngày

Cấp 7

〃

200 ngày, 400 ngày hoặc 560 ngày

Thủ tục yêu cầu
Về nguyên tắc, xin thực hiện song song với việc yêu cầu trợ cấp (bồi thường) tàn tật, theo
đó cần xuất trình “đơn yêu cầu trợ cấpv.v. hàng năm bồi thường tàn tật-trợ cấp tàn tật cho
nhân viên làm nhiều nơi làm việc-trợ cấp hàng năm tàn tật trả trước một lần” (Mẫu đơn trợ
cấp hàng năm số 10) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.
Tuy nhiên, nêú trong vòng 1 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày có thông báo về quyết định
chi trả trợ cấp hàng năm thì vẫn có thể thực hiện yêu cầu này sau khi đã nhận được trợ cấp
hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật. Trường hợp này sẽ yêu cầu chi trả trong phạm vi số tiền
còn lại là trừ đi phần trợ cấp hàng năm đã chi trả trước từ số tiền tối đa tương ứng với từng
cấp độ tàn tật.

Thời hạn
Quyền yêu cầu Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước một lần hết thời hạn sau khi
đã được 2 năm kể từ ngày tiếp theo của ngày khỏi bệnh, xin lưu ý.
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Chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả
một lần
Trường hợp người được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật chết, nếu tổng số
tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước 1 lần và trợ cấp hàng năm (bồi
thường) tàn tật đã được chi trả cho người đó chưa bằng số tiền nhất định được quy định
tương ứng cho từng cấp độ tàn tật thì gia đình người đã chết sẽ được chi trả phần chênh
lệnh trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả một lần.

Nội dung trợ cấp
Mức chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật bằng số tiền nhất định được quy
định tương ứng cho từng cấp độ tàn tật trừ đi tổng số tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường)
tàn tật trả trước 1 lần đã được chi trả.
Về trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt, cũng có chế độ tiền chênh lệch trả một lần giống như
trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật.
Cấp độ
tàn tật

Chênh lệch số tiền trợ cấp bồi thườngv.v. tàn Chênh lệch số tiền trợ cấp tàn tật đặc biệt hàng
tật hàng năm trả một lần
năm trả một lần

Cấp 1

Số tiền trợ cấp cơ bản theo
ngày

1.340 ngày

Số tiền tính toán cơ bản theo
ngày

1.340 ngày

Cấp 2

〃

1.190 ngày

〃

1.190 ngày

Cấp 3

〃

1.050 ngày

〃

1.050 ngày

Cấp 4

〃

920 ngày

〃

920 ngày

Cấp 5

〃

790 ngày

〃

790 ngày

Cấp 6

〃

670 ngày

〃

670 ngày

Cấp 7

〃

560 ngày

〃

560 ngày

 Gia đình người đã chết được nhận tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường)
v.v. tàn tật trả một lần
Gia đình người đã chết được nhận tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn
tật trả một lần là gia đình nêu trong mục (1) hoặc (2) sau đây, trình tự được chi trả là (1),
(2) [trình tự nêu trong các mục (1), (2) trong số các gia đình thuộc mục (1), (2)].
(1)Vợ / chồng [bao gồm người không đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ tương tự như
quan hệ hôn nhân trên thực tế. Mục (2) cũng tương tự], con, cha mẹ, cháu, ông bà,
anh chị em cùng sinh sống với người lao động vào thời điểm người lao động chết.
(2)Vợ / chồng con cha mẹ, cháu, ông bà và anh chị em không thuộc mục (1).
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Thủ tục yêu cầu
Xin hãy xuất trình “Đơn yêu cầu tiền chệnh lệch trợ cấp hàng năm bồi thường tàn tật trả
mộ lần – trợ cấp hàng năm (bồi thường) tàn tật trả một lần cho nhân viên làm nhiều doanh
nghiệp – tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm tàn tật trả một lần” (Phần 2 mẫu số 37) đến
trưởng bộ phận giám sát tiêu chuẩn lao động có thẩm quyền. Hãy đính kèm hồ sơ sau đây
cùng với Đơn yêu cầu.
 Tài liệu đính kèm cần thiết để xin phép
Trường hợp

Hồ sơ đính kèm

Bắt buộc phải đính kèm

Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa
người làm đơn với người lao động đã chết như
bản sao hộ khẩu…v.v.

Trường hợp không đăng ký kết hôn nhưng có
quan hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế
với người lao động đã chết.

Giáy tờ chứng nhận tính trạng đó

Trường hợp sinh sống bằng thu nhập của người
lao động đã chết.

Giấy tờ chứng nhận tình trạng đó

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết.

Thời hạn
Quyền yêu cầu Tiền chệnh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) …v.v. tàn tật trả một lần sẽ hết
thời hạn sau khi đã được 5 năm kể từ ngày tiếp theo của ngày người lao động tự vong do tai nạn,
xin hãy lưu ý.
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Trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân
Phí mai táng v.v. (Trợ cấp mai táng)
Trường hợp người lao động chết trên đường đi làm hoặc do công việc gây
ra thì gia đình họ sẽ được trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân. Ngoài ra,
nếu tổ chức mai táng thì sẽ được chi trả phí mai tang (trợ cấp mai táng).
Trợ cấp bồi thường người thân gồm có loại, “Trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân
hàng năm” và “(Bồi thường) v.v. người thân một lần”.

Trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân hàng năm
Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân được chi trả cho người ưu tiên nhất (Người
có quyền được nhận) trong số những Người có tư cách được nhận (người than có tư cách
được nhận trợ cấp).

Người có tư cách được nhận
Người có tư cách được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân là vợ / chồng, con, cha
mẹ, cháu, ông bà, anh chị em cùng sinh sống bằng thu nhập của người lao động đó tại thời điểm
người lao động chết, tuy nhiên ngoại trừ vợ của người lao động ra thì những người còn lại phải đáp
ứng điều kiện cao tuổi hoặc ở trong tình trạng tàn tật nhất định khi người lao động đó chết.
“Sinh sống bằng thu nhập của người lao động đó tại thời điểm người lao động chết” tức là không
yêu cầu phải duy trì kinh tế gia đình chủ yếu chỉ bằng thu nhập của người lao động là đủ, tức là
cũng bao gồm trường hợp “cùng kiếm tiền nuôi gia đình”.
Người có quyền được nhận theo thứ tự sau đây.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Chồng từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định, hoặc vợ.
Con nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc có tàn tật nhất định.
Cha mẹ từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định.
Cháu nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc có tàn tật nhất định.
Ông bà từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định.
Anh chị e nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc từ 60 tuổi trở lên
hoặc có tàn tật nhất định.
Chồng từ 55 đến dưới 60 tuổi.
Cha ẹ từ 55 đến chwua đủ 60 tuổi.
Ông bà từ 55 tuổi đến chưa đủ 60 tuổi.
Anh chị em từ 55 tuổi đến chưa đủ 60 tuổi.

※ Tàn tật nhất định là tàn tật thể chất có cấp độ tàn tật từ cấp 5 trở lên.
※ Trường hợp vợ / chồng, bao gồm cả người không đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ tương tự quan
hệ hôn nhân trên thực tế. Ngoài ra nếu khi người lao động chết mà con đang còn dạng bào thai thì sau
khi sinh ra sẽ trở thành người có quyền được nhận.
※ Người ưu tiên nhất nếu mất quyền được nhận do chết hoặc tái hôn…thì người ưu tiên kế tiếp sẽ trở
thành người có quyền được nhận.
※ Chồng, cha mẹ, ông bà, anh chị em từ 55 đến chưa đủ 60 tuổi trong mục ⑦~⑩ dù có trở thành
người có quyền được nhận nhưng sẽ bị tạm dừng chi trả trợ cấp hàng năm này cho đến khi 60 tuổi.
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Nội dung trợ cấp
Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân, tiền người thân đặc biệt và trợ cấp hàng
năm người thân đặc biệt được chi trả tương ứng với số lượng người thân.
Khi có từ 2 người có quyền được nhận trở lên thì mỗi người được nhận một phần bằng
nhau.
Số người

Tiền trợ cấp hàng năm
(bồi thường) v.v. người thân

1 người

153 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày (tuy
nhiên trường hợp vợ từ 55 tuổi trở lên hoă ̣c vợ
có tổn hại nhất định thì bằng 175 ngày số tiền trợ
cấp cơ bản theo ngày)

2 người

201 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày

3 người

223 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày

223 ngày số tiền tính toán cơ bản theo ngày

4 người trở lên

245 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày

245 ngày số tiền tính toán cơ bản theo ngày

Tiền người thân đặc biệt
(trả một lần)

Tiền trợ cấp hàng năm
người thân đặc biệt
153 153 ngày số tiền tính toán cơ bản theo
ngày (tuy nhiên trường hợp vợ từ 55 tuổi trở
lên hoặc vợ có tổn hại nhất định thì bằng 175
ngày số tiền tính toán cơ bản theo ngày)

3.000.000 yên

201 ngày số tiền tính toán cơ bản theo ngày

Thủ tục yêu cầu
Xuất trình Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường người thân / trợ cấp hàng năm
bồi thường nhân thân cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (mẫu số 12) hoặc Đơn yêu cầu
chi trả trợ cấp người thân hàng năm (phần 8 mẫu số 16) đến trưởng bộ phận Giám sát Tiêu
chuẩn lao động có thẩm quyền.
Việc làm đơn xin cấp tiền đặc biệt, về nguyên tắc được thực hiện chung với việc yêu cầu trợ
cấp (bồi thường) v.v. người thân và áp dụng mẫu đơn chung với trợ cấp (bồi thường) v.v.
người thân.
 Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi xuất trình
※Ngoài ra cũng có trường hợp phải bổ sung thêm những giấy tờ khác nữa.
Trường hợp

Hồ sơ đính kèm
Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử vong của người lao động
như Giấy chẩn đoán tử vong, Giấy xét nghiệm tử thi, Biên bản xét nghiệm
tử thi hoặc các giấy tờ có ghi nội dung này

Bắt buộc đính kèm

Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa người lao động đã chết với
người làm đơn và người có tư cách được nhận khác như bản sao hộ khẩu...
Giấy tờ chứng nhận việc người làm đơn và người có tư cách được nhận
khác đã duy trì cuộc sống nhờ vào thu nhập của người lao động đã chết.

Trương hợp người làm đơn hoặc người có tư cách đ ược nhận khác không
đăng ký kết hôn nhưng có mối quan hệ hôn nhân tương tự trên thực tế với
người lao động đã chết

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trường hợp có người trở thành người có tư cách đ ược nhận vì lý do có tổn
hại nhất định trong số những người làm đơn và người có tư cách được nhận
khác.

Giấy tờ chứng nhận rằng vẫn có tổn hại đó từ khi người lao động chết như
giấy khám sức khỏe...v.v.

Trường hợp có người cùng sinh sống với người làm đơn trong số những
người có tư cách được nhận

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trường hợp vợ có tổn hại

Giấy tờ chứng nhận việc có tổn hại sau khi người lao động chết và thời điểm
phát sinh tình trạng tổn hại họặc thời điểm hết tình trạng đó như giấy kha ́m
sức khỏe.

Trường hợp được cấp tiền trợ cấp hàng năm an sinh xã hội của người thân,
tiền trợ cấp cơ bản hàng năm cơ bản cho người thân, tiền trợ cấp hàng năm
cho go ́a phụ...cho cùng một lý do.

Giấy tờ chứng nhận số tiền được cấp

Thời hạn
Quyền yêu cầu Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân sẽ hết thời hạn sau khi đã được
5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn qua đời, xin lưu ý
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Tiền (bồi thường) v.v. người thân một lần
(1) Các trường hợp được trả tiền (bồi thường) v.v. người thân một lần
Một trong các trường hợp sau sẽ được chi trả.
① Trường hợp không có người thân để nhận trợ cấp hàng nưm (bồi thường) v.v. người thân vào lúc
người lao động chết.
② Trường hợp khi tất cả người có quyền được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân
mất quyền được nhận cho đến vị trí ưu tiên cuối cùng và tổng số tiền của trợ cấp hàng năm và tợ
cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân một lần (trang 30) đã được chi trả cho tất cả mọi
người của người thân có quyền được nhận là chưa bằng 1000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo
ngày.

(2) Người có quyền được nhận
Người có quyền được nhận tiền trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân một lần là người ở vị
trí ưu tiên nhất (② và ③ sẽ có thứ tự từ con, cha mẹ, cháu, ông bà) trong số người sau đây,
nếu có những người có thứ tự ưu tiên bằng nhau từ 2 người trở lên thì tất cả đều là người có
quyền được nhận.
① Vợ / chồng
② Con, cha mẹ, cháu, ông bà đã sinh sống bằng thu nhập của người lao động vào lúc người lao
động chết.
③ Con, cha mẹ, cháu, ông bà khác.
④ Anh chị em.

Nội dung trợ cấp
Trường hợp ① của (1) ghi trên
Sẽ được chi trả 1.000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày.
Ngoài 3.000.000 yên tiền chi trả đặc biệt cho người thân, còn được chi trả tiền đặc biệt
trợ cấp người thân một lần với mức 1.000 lần số tiền trợ cấp tính toán theo ngày.

Trường hợp ② của (1) ghi trên
Sẽ được chi trả phần chênh lệc giữa 1.000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày và tổng
số tiền đã được chi trả của trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân ..v.v..
Nếu tổng trợ cấp hàng năm đặc biệt người thân đã được chi trả cho tất cả những người
đã từng là người có quyền được nhận chưa bằng mức 1.000 lần mức tính toán cơ bản
theo ngày thì sẽ được chi trả tiền đặc biệt trợ cấp người thân một lần với mức bằng phần
chênh lệch giữa 1.000 lần mức tính toán cơ bản theo ngày so với tổng trợ cấp hàng năm
đó. (Trường hợp này sẽ không được nhận tiền đặc biệt trợ cấp người thân.)
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Thủ tục yêu cầu
Xuất trình Đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường người thân một lần / bồi thường người thân
một lần cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (mẫu số 15) hoặc Đơn yêu cầu chi trả tiền
người thân một lần (phần 9 mẫu số 16) đến trường Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động
có thẩm quyền.
Việc xin cấp tiền đặc biệt, về nguyên tắc được thực hiện chung với việc yêu cầu tiền (bồi
thường) người thân một lần và áp dụng mẫu đơn chung với tiền (bồi thường) người thân
một lần.
 Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi xin phép
Trường hợp

Hồ sơ đính kèm

Trường hợp người không đăng ký kết hôn nhưng có
quan hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó.

Trường hợp người đã duy trì cuộc sống bằng thu nhập
của người lao động đã chết

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó.

Trường hợp không có người thân có thể nhận tiền trợ
cấp hàng năm bồi thường v.v. người thân vào lúc người
lao động chết.

Trường hợp khi người có quyền được nhận tiền trợ cấp
hàng năm bồi thường người thân mất quyền được nhận
cho đến vị trí ưu tiên cuối cùng và tổng số tiền của tiền
trợ cấp hàng năm và tiền trợ cấp hàng năm bồi
thườngv.v. trả trước một lần người thân đã được chi trả
cho tất cả mọi người của người lthân có quyền được
nhận là chưa bằng 1000 lần mức chi trả cơ bản theo
ngày.

a. Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày
tháng tử vong của người lao động như Giấy
chẩn đoán tử vong, Giấy xét nghịêm tử thi,
Biên bản xét nghiệm tử thi hoặc các giấy tờ
có ghi các nội dung này.
b. Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân
giữa người yêu cầu và người lao động đã chết
như bản sao hộ khẩu...

Giấy tờ mục b trên đây.

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết khác.
Thời hạn
Về tiền (bồi thường) v.v. người thân một lần, cũng tương tự như trợ cấp hàng năm (bồi
thường) v.v. người thân, nếu vượt quá 5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn
chết thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.
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Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân trả trước
một lần
Người thân được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân có thể chi trả trước
phần trợ cấp hàng năm đó trong 1 lần.
Ngoài ra, những người đang bị tạm dừng chi trả trợ cấp hàng năng do chưa đủ tuổi cũng có
thể chi trả trước.

Nội dung trợ cấp
Có thể chọn lựa mức trả trước một lần mà mình mong muốn trong số các mức 200 ngày,
400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày so với số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày.
Khi mức trả trước một lần được chi trả thì trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân sẽ
ngừng chi trả cho đến khi tổng của số tiền của từng tháng (phần sau khi hết 1 năm là số tiền
đã trừ ra với lãi đơn 5% /năm) bằng với số tiền trả trước một lần giảm theo lãi suất luật
định).

Thủ tục yêu cầu
Khi yêu cầu trợ cấp hàng năm (bồi thường) người thân trả trước một lần, về nguyên tắc sẽ
thực hiện đồng thời với việc yêu cầu trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân / trợ
cấp hàng năn người thân cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp, theo đó cần xuất trình
“Đơn yêu cầu trợ cấp hàng năm bồi thường người thân – trợ cấp hàng năm người thân trả
trước một lần” (Mẫu đơn trợ cấp hàng năm số 1) đến trưởng Bộ phận Giám sát tiêu chuẩn
Lao động có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu trong vòng 1 năm kể từ ngày kế thân. Trường hợp
này sẽ yêu cầu chi trả trong phạm vi số tiền bằng 1000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày
trừ đi tổng phần trợ cấp hàng năm đã chi trả trước đó.

Thời hiệu
Về tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân trả trước một lần, nếu vượt quá 2 năm kể
từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn chết thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều
này.
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Trường hợp thay đổi người có quyền được nhận trợ cấp (bồi
thường) v.v. người thân hàng năm (chuyển đố tượng cấp)
Trường hợp người có quyền được nhận trợ cấp bồi thường v.v. người thân hàng năm không
được nhận trợ cấp hàng năm vì các lý do sau đây thì người ở vị trí ưu tiên kế tiếp sẽ được
nhận trợ cấp hàng năm đó.
(1) Khi chết.
(2) Khi có quan hệ hôn nhân (bao gồm trường hợp không đáng ký kết hôn nhưng có quan
hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế)
(3) Khi trở thành con nuôi của người không thuộc quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan
hệ huyết thống trực hệ của vợ chồng (bao gồm trường hợp không đăng ký con nuôi
nhưng có quan hệ tương tự quan hệ con nuôi trên thực tế)
(4) Khi ly hôn và kết thúc quan hệ thân tộc với người lao động đã chết
(5) Đối với con, cháu hoặc anh chịem thì khi kết thúc ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đủ
18 tuổi. (Trừ trường hợp vẫn có tình trạng tàn tật nhất định sau thời điểm người lao
ông chết)
(6) Ddooid với chồng, con, cha mẹ, cháu, ông bà hoặc anh chị em có tàn tật nhất định thì
khi không còn tình trạng đó nữa.

Thủ tục yêu cầu
Cần xuất trình Đơn yêu cầu thay đổi chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường người thân –trợ
cấp hàng năm bồi thường nhân thân cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp – trợ cấp người
thân hàng năm mẫu số 13 đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Tiền lương có thẩm
quyền. Việc xin trợ cấp đặc biệt người thân hàng năm về nguyên tắc được thực hiện cùng
lúc và áp dụng chung mẫu đơn xin.
 Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi xin phép
Trường hợp

Hồ sơ đính kèm

Bắt buộc đính kèm

Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa
người lao động đã chết với người làm đơn và người có
tư cách được nhận khác cùng sinh sống với người làm
đơn như bản sao hộ khẩu.

Trường hợp có người trở thành người có tư cách được
nhận vì lý do có tổn hại nhất định trong số người làm
đơn và người có tư cách được nhận khác cùng sinh
sống với người làm đơn.

Giấy tờ chứng nhận việc vẫn có tổn hại sau khi người
lao động chết, giấy khám sức khỏe

Trường hợp trong số những người có tư cách được
nhận có người cùng sinh sống với người làm đơn.

Giấy tờ chứng nhận thật đó.

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết khác.
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Về tiền phúng điếu v.v. (Chi trả mai táng)
Đối tượng được cấp tiền phúng điếu v.v. (chi trả mai táng) không nhất thiết phải là người
thân, tuy nhiên thông thường người thân thích hợp trong việc mai tang sẽ là đối tượng này.
Trường hợp không có người thân tổ chức mai táng v.v. (chi trả mai táng) sẽ được cấp cho
doanh nghiệp đó.

Nội dung yêu cầu
Số tiền mai tang (chi trả mai táng) là số tiền 315.000 yên so với 30 ngày số tiền trợ cấp cơ
bản theo ngày. Nếu số tiền này ít hơn 60 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày thì sẽ được
chi trả bằng 60 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày.

Thủ tục yêu cầu
Cần xuất trình Đơn yêu cầu tiền Phúng điếu hoặc trợ cấp mai táng cho nhân viên làm nhiều
doanh nghiệp (mẫu số 16) hoặc Đơn yêu cầu chi trả mai tang (phần 10 mẫu số 16) đến
trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động.
 Những hồ sơ đính kèm cần thiết khi yêu cầu
Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử vong của ngpừi lao động như Giấy chẩn
đoán tử vong, Giấy xét nghịêm tử thi, Biên ban xét nghiệm tử thi hoặc các giấy tờ có ghi
các nội dung này.
Nhưng trong trường hợp xuất trình Đơn yêu cầu của trợ cấp bồi thườngv.v. người thân
thì không cần hồ sơ đính kèm này.

Thời hạn
Vì tiền phúng điếu v.v. (chi trả mai táng), nếu vượt quá 2 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày
người bị nạn chết thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.
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Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng
Trường hợp tất cả những người thuộc cấp 1 trợ cấp hàng năm (bồi thường)
v.v. tàn tật hoặc trợc cấp hàng năm (bồi thường) bệnh tật và người có tàn và
người có tàn tật 2 về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và
bụng hiện đang được chăm sóc điều dưỡng thì sẽ được chi trả bồi thường
điều dưỡng (trường hợp tai nạn do công việc gây ra), trợ cấp điều dưỡng
(cho tai nạn do nhiều công việc) hoặc chi trả điều dưỡng (trường hợp tai
nạn trên đường đi làm).

Điều kiện chi trả
1 Tình trạng có tàn tật nhất định
Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng được phân loại theo tình trạng tàn tật, gồm tình trạng cần
điều dưỡng thường xuyên và cần điều dưỡng không thường xuyên. Tình trạng tàn tật cần điều
dưỡng thường xuyên hoặc không thường xuyên như dưới đây.
Tình trạng tàn tật cụ thể của đối tượng

Điều dưỡng thường
xuyên

Tình trạng có tàn tật về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và bụng và
cần được điều dưỡng thường xuyên. (Mục 3, 4 thuộc tàn tật cấp 1, mục 1, 2 thuộc
bệnh tật cấp 1)
② • Hai mắt không nhìn thấy và có tàn tật cấp 1, cấp 2 của cấp độ tàn tật và bệnh tật.
• Mất cả hai tay và hai chân, hoặc mất chức năng hai tay và hai chân.v.v…
có tình trạng cần được điều dưỡng thường xuyên tương tự mục ①trên đây.

Điều dưỡng không
thường xuyên

① Tình trạng có tàn tật về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và bụng va
cần được điều dưỡng không thường xuyên. (Mục 2-2, 2-3 tàn tật cấp 2, mục 1 và 2
bênh tật cấp 2)
② Tình trạng cần điều dưỡng không thường xuyên, mà thuộc tàn tật cấp 1 hoặc bệnh tật
cấp 2.

①

2 Đang được điều dưỡng
Cần được điều dưỡng với dịch vụ điều dưỡng có phí của tư nhân hoặc được người thân, bạn vè
chăm sóc.

3 Không nhập viện
4 Không ở tại các cơ sở bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, cơ sở hộ trợ người khuyết tật
(giới hạn trong trường hợp được điều dưỡng sinh hoạt), nhà dưỡng lão đặc biệt
hoặc trung tâm chăm sóc đặc biệt cho nạn nhận bom nguyên tử.
Trường hợp đang ở trong các trung tâm này thì xem như được cung cấp đầy đủ các dịch vụ, vì
vậy không thuộc đối tượng chi trả.
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Nội dung trợ cấp
Mức trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng như sau. (Tại thời điểm năm 2022 tháng 3 ngày
1).
(1) Trường hợp điều dưỡng thường xuyên
① Trường hợp không được sự chăm sóc điều dưỡng từ người thân, bạn bè, người quen thì
sẽ được chi trả chi phí điều dưỡng với mức chi tiêu thực tế. (Không vượt quá 171.650
yên)
② Trường được sự chăm sóc điều dưỡng từ người thân, bạn bè, người quen, đồng thời
1 Không chi trả chi phí điều dưỡng thì sẽ được chi trả cố định 73.090 yên
2. Có chi trả chi phí điều dưỡng, nếu số tiền đó dưới 73.090 yên thì sẽ được chi trả
73.090 yên.
3. Có chi trả chi phí điều dưỡng, nếu số tiền đó trên 73.090 yên thì sẽ được chi trả số
tiền đó. (Không vượt quá 171.650 yên)
(2) Trường hợp điều dưỡng không thường xuyên
① Trường hợp không được sự chăm sóc điều dưỡng từ người thân, bạn bè, người quen thì
sẽ được chi trả chi phí điều dưỡng với mức chi tiêu thực tế. (Không vượt quá 85.780
yên).
② Trường hợp được sự chăm sóc điều dưỡng từ người thân, bạn bè, người quen, đồng
thời…
1 Không trả chi phí điều dưỡng thì sẽ được chi tra cố định 36.500 yên.
2 Có trả chi phí điều dưỡng, nếu số tiền đó dưới 36.500 yên thì sẽ được chi trả
36.500 yên.
3 Có trả chi phí điều dưỡng, nếu số tiền đó trên 36.500 yên thì sẽ được chi trả số tiền
đó. (Không vượt quá 85.780 yên).
 Trường hợp bắt đầu điều dưỡng từ giữa tháng
① Trường hợp trả chi phí điều dưỡng để nhận sự chăm sóc thì sẽ được chi trả chi phí
điều dưỡng trong phạm vị giới gạn tối đa.
② Trường hợp nhận được sự chăm sóc của người thân .v.v... không trả chi phí điều
dưỡng thì tháng đó sẽ không được chi trả
(Ví dụ) Trường hợp bắt đầu nhận được chăm sóc từ người thân vào giữa tháng 10
Thời gian này không phải là đối tượng chi trả
Bắt đầu
điều dưỡng

Tháng 10 năm ….

Chi trả số tiền cố định
Tháng 11 năm …..

※ Trong cột “tháng và năm đối tượng yên cầu” của đơn yêu cầu thì cũng cần điền vào
tháng bắt đầu điều dưỡng (Trong ví dụ trên là tháng 10).
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Thủ tục yêu cầu
Khi yêu cầu trợ cấp bồi thường điều dưỡng, cần xuất trình Đơn yêu cầu chi trả bồi thường
điều dưỡng – Chi trả điều dưỡng (phần 2-2 mẫu số 16) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu
chuẩn Lao động có thẩm quyền.
 Các giấy tờ đính kèm cần thiết khi xin phép
Trường hợp

Tình trạng tàn tật cụ thể của đối tượng

Bắt buộc phải đính kèm

Giấy chẩn đoán của bác sỹ hoặc nha sỹ

Chi tiêu chi phí điều dưỡng

Giấy tờ chứng nhận số ngày được điều dưỡng và mức
chi phí đã tiêu tốn

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Trường hợp người được cấp trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật và thương tật và
đối tượng thuộc mục 3,4 trong tàn tật cấp 1 hoặc mục 2-2, 2-3 trong tàn tật cấp 2 thì không
cần đính kèm giấy chẩn đoán.
Ngoài ra, trong trường hợp yêu cầu trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng từ lần thứ 2 liên
tục trở đi cũng không cần giấy chấn đoán.
Yêu cầu trợ cấp bồi thường v.v. điều dưỡng được thực hiện theo đơn vị 1 tháng, tuy nhiên
điều này không cản trở việc yêu cầu chung cho cả 3 tháng.
Thời hạn
Về Trợ cấp bồi thường v.v. điều dưỡng, nếu vượt quá 2 năm từ ngày mồng một tháng kế tiếp
của tháng được điều dưỡng thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.
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Ví dụ các viết các loại đơn yêu cầu

1. Đơn yêu cầu trợ cấp điều trị (Mẫu số 5)
2. Đơn yêu cầu trợ cấp chi phí điều dưỡng (Mẫu số 7)
3. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường nghỉ làm / trợ cấp bồi
thường nghỉ làm cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 8)
4. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường tàn tật / trợ cấp bồi thường
tàn tật cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 10)
5. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường người thân hàng năm / trợ
cấp bồi thường người thân hàng năm cho nhân viên làm nhiều
doanh nghiệp (Mẫu số 12)
6. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường người thân một lần / trợ
cấp bồi thường người thân một lần cho nhân viên làm nhiều doanh
nghiệp (Mẫu số 15)
7. Đơn yêu cầu tiền phúng điếu hoặc trợ cấp mai táng cho nhân viên
làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 16)
8. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường hí điều dưỡng / trợ cấp bồi
thường chi phí điều dưỡng cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp
(Phần 2-2 mẫu số 16)
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu trợ cấp điều trị (Mẫu số 5)
Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng phần 3
của mẫu số 16.

Viết theo trình tự là niên
hiệu Nhật Bản, năm,
tháng.

Nếu không rõ thì hãy nhờ
cơ quan làm việc ghi vào.

Niên hiệu: Showa là số 5,
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động

Ngày tháng năm sinh

Nam thi ghi số số
“1”, và nữ thì ghi
số “3”

Ngày tháng năm bị thương
hay phát bệnh

Name (Katakana)
Họ tên
Mã số bưu điện

Ghi họ tên bằng chữ
katakana, giữa tên và họ thì
cách một ô.

Tuổi

Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp
của nhân chứng khi xảy ra
Giờ phút bị thowng hoặc phát
tai nạn.
bệnh
Sáng
Chiều

Địa chỉ

Chức vụ

Ngành nghề

Họ tên

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh xảy ra tai nạn

① Ở đâu
② Trong tình trạng như thế nào
③ Trong khi làm việc như thế nào
④ Nguyên nhân do đâu
⑤ Hãy xác nhận tai nạn đã xảy ra
như thế nào?

※ Phần dành cho xác nhận của chủ
sử dụng lao động

Trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu
chuẩn Lao động

Tên bệnh
viện

To be filled out
by claimant

Của người yêu
cầu

Mã số bưu điện

Số điện thoại

Địa chỉ
Họ tên

※Hãy tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý
khi nộp hồ sơ neeys không xin được chứng
nhận từ công ty

To be filled out
by company
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Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.

Vui lòng hoàn thành trong
trường hợp được tuyển dụng ở
nhiều nơi làm việc và đã mua
bảo hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu trợ cấp chi phí điều trị (Mẫu số 7 (1) (Mặt trước))
Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng phần 5
(1) của mẫu số 16.
Nếu không rõ thỉ nhờ cơ quan
làm việc ghi vào.

Ghi vào theo trình tự là
niên hiệu Nhật Bản, năm,
tháng.
Niên hiệu Nhật Bản:
Showa là số 5,
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Số bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động
Ngày tháng bị thương
hoặc phát bệnh

Ngày tháng năm sinh

Nam thi ghi số số
“1”, và nữ thì ghi
số “3”

Họ tên

Tuổi

Ghi họ tên bằng chữ
Katakana, giữa họ và tên thì
cách 1 ô.

Địa chỉ
Mã số bưu điện

Loại thông thường thì
ghi số “1”, và loại tạm
thời thì ghi số ‘3”

Loại hình tài
khoản

Tên cơ quan tài
chính

Mã số tài khoản

Tên chi nhánh

Chủ tài khoản

Phần xác nhận của chủ doanh nghiệp

Các mục ⑯⑰⑱⑲ và mục tên
ngân hàng, tên chủ tài khoản ở bên
trái thì chỉ cần ghi vào trong trường
hợp lần đầu tiên khai báo tài khoản,
hoặc thay đổi tài khoản.

※ Không cần thiết nếu gửi đơn từ lần thứ hai trở đi sau khi nghỉ việc
Chứng nhận của bác sỹ
hoặc nha sỹ

Thời gian: năm
Chi tiết Vị trí và tên của

tháng ngày

–

năm

tháng

ngày

tổng số ngày

số ngày khám

Tôi xác nhận các nội dung (イ), (ロ), (ハ) và (ニ).

chấn thương /
bệnh tật
Vị trí và tên của
chấn thương /
bệnh tật

Ngày

Hãy điền theo tình huốngĐịa chỉ
y tế
Tên

Năm, tháng, ngày, hiện tại / tiếp tục / thay đổi

Chi tiết điều trị và số tiền ??? (chi tiết như mặt sau

Các bệnh
viện hoặc
cơ sở y tế

Mã số bưu điện
Số điện thoại

Bác sỹ phụ trách

Phí chăm sóc
Phí đi lại
Chi phí y tế khác ngoài những khoản nêu
trên
Lý do vì sao không được nhận trợ cấp điều trị

Tổng số tiền cần thiết để điều trị

Mã số bưu điện

Ngày nộp đơn
Địa chỉ

Thông tin người
yêu cầu

Họ tên

Trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu
chuẩn Lao động

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Điện thoại

Phần xác nhận của cơ
quan y tế

Phần xác nhận của
công ty
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※Hãy tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý
khi nộp hồ sơ nếu không xin được chứng
nhận từ công ty

Đơn yêu cầu trợ cấp điều trị (Mẫu số 7 (1) (Mặt sau)) Ví dụ cách viết
Nghề nghiệp

Tên và địa chỉ nơi làm việc

Sáng
Chiều

Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp
của nhận chứng khi xảy ra
tai nạn.

Họ tên

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh xảy ra tai nạn

Khám lần đầu
Tái khám

ngoài giờ / ngày nghỉ / nửa đêm
bệnh nhân ngoại trú
x lần
x lần
theo dõi bổ sung
x lần
bổ sung ngoại trú
x lần
ngoài giờ
x lần
Ngày nghỉ
x lần
Đêm khuya

Hướng dẫn
Chăm sóc ở nhà
Ban đêm
Khẩn cấp/đêm khuya
Đến tham bệnh
nhân điều trị
Khác
Thuốc

Chăm
sóc ở
nhà

Thuốc Thuốc uống Thuốc pha chế
Thuốc giảm đau
Thuốc dùng ngoài
Thuốc pha nhế
Hướng dẫn dùng thuốc
Ma túy, chất độc
Chi phí công nghệ chế thuốc
Tiêm vào cơ dưới da
Trong tĩnh mạch
Khác

Tiêm

Điều trị

Thuốc

Phẫu thuật gây mê
Thuốc
Xét nghiệp

Khác

x lần
x lần
x lần
x lần
x lần
x lần
units
x lần
units
units
x lần

Khám lần đầu
Tái khám
Hướng dẫn
Khác

yên
yên
yên

① Ở đâu
② Trong tình trạng như thế nào
③ Trong khi làm việc như thế nào
④ Nguyên nhân do đâu
⑤ Xin hãy xác nhận tai nạn đã
xảy ra như thế nào.

yên
yên
yên
yên

Bữa ăn (tiêu chuẩn )
yên
ngày
yên
ngày
yên
ngày
yên

Tổng cộng
Tóm tắt

x lần
lần
lần
lần
lần
lần

Hãy điền theo tình huống
y tế
lần
(Chi tiết về phương pháp
lần
điều trị và số tiền)

Thuốc
Hình ảnh chẩn đoán
Thuốc
Đơn thuốc

lần

lần

Thuốc
Housing
stay
Bệnh viện /
cơ sở y tế /
quần áo

Bổ sung viện phí cơ
bản

Chi phí nhập viện đặc biệt / khác
Tổng cộng

Điểm ①

x ngày
x ngày
x ngày
x ngày
x ngày
Số tiền tổng cộng
①+②
yên

Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.
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Hãy hoàn thành trong trường hợp
được tuyển dụng ở nhiều nơi
làm việc và đã mua bảo hiểm
đặc biệt.

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường nghỉ làm / trợ cấp bồi thường nghỉ làm cho nhân viên
làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 8) Ví dụ cách viết

Trường hợp tai nạn
trên đường đi làm thì
dùng phần 6 của mẫu
số 16

Nếu không rõ thì hãy nhờ cơ
quan làm việc ghi vào.

Nam thi ghi số số
“1”, và nữ thì ghi
số “3”

Ngày sinh

Số bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động

Viết họ tên bằng chữ Katakana, giữa
họ và tên thì cách một ô.

Viết theo trình tự là niên
hiệu Nhật Bản, năm,
tháng.

Ngày tháng bị thương
hoặc phát bệnh

Họ tên

Niên hiệu: Showa là số 5,
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Số bưu điện

Khoảng thời gian do điều
trị lao động thì điền vào
mục (⑲), và trong
khoảng thời gian đó số
ngày không nhận được
tiền lương thì điền vào
mục (⑳).

Địa chỉ

Khoảng thời gian không lao động được vì phải điều trị

Loại thông thường thì
ghi số “1”, và loại tạm
thời thì ghi số ‘3”

Loại hình tài
khoản

Số tài khoản

Tên cơ quan tài
chính

Các mục ㉓㉔㉕㉖, và mục tên
ngân hàng, tên chủ tài khoản ở bên
trái thì chỉ cần ghi vào trong trường
hợp lần đầu tiên khai báo tài khoản,
hoặc thay đổi tài khoản.

Tên chi nhánh

Chủ tài khoản

Phần xác nhận của chủ doanh
nghiệp
※ Không cần thiết nếu gửi đơn từ lần thứ hai trở đi sau khi nghỉ việc

Vị trí thương tật và tên bệnh tật
Thời gian điều trị từ Năm tháng

Tiến triển bệnh tật và
thương tật

ngày

–

năm

tháng

ngày

ngày

Thời gian được cho là không lao động được vì phải điều trị /
từ năm tháng ngày / đến năm tháng ngày /

Trong tổng số ngày / có

ngày

Điện thoại

Tôi chứng minh rằng về con người ⑫, thực tế là như phần từ 28 đến 31

Ngày

số ngày khám điều trị

Hiện trạng của điều trị năm tháng ngày bình phục / chết / chuyển viện / ngừng / đang theo dõi

Hãy điền theo
tình huống y tế
Địa chỉ

Bệnh viện
hay cơ sở
y tế

Tên
Họ tên bác sĩ phụ trách

Ngày nộp đơn

Mã số bưu điện

Thông tin người
yêu cầu

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Phần xác nhận của cơ
quan y tế

Họ tên

Phần xác nhận của
công ty
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Điện thoại

Địa chỉ

※Hãy tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý khi
nộp hồ sơ nếu không xin được chứng nhận từ
công ty

Hãy ghi rõ nơi xảy ra tai
nạn, chi tiết công việc của
bạn vào thời điểm đó và
tình hình. Nếu (7), ngày
chăm sóc y tế đầu tiên và
ngày xảy ra tai nạn đều
trong cùng một ngày, hãy
nêu rõ nếu bạn đến bệnh
viện trong giờ làm việc cố
định. Nếu (7) và ngày
chăm sóc y tế đầu tiên
khác nhau, hãy cho biết lý
do.

Chỉ điền vào phần này
nếu bạn nhận được tiền
trợ cấp từ hệ thống bảo
hiểm hưu trí phúc lợi, v.v.
cho cùng một thương tật,
bệnh tật, v.v.

Trong trường hợp được
tuyển dụng ở nhiều nơi
làm việc, hãy khoanh tròn
有 và cho biết số nơi làm
việc.
Cần phải điền các tờ riêng
biệt 1 và 3 của Mẫu số 8
cho mỗi nơi làm việc
(hoặc Mẫu 16-6 cho tai
nạn do làm việc).

Hãy hoàn thành trong
trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc
và đã mua bảo hiểm đặc
biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi trả bồi thường tàn tật / trợ cấp bồi thường tàn tật cho nhân
viên làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 10)
Nam thi ghi số số
“1”, và nữ thì ghi
số “3”
Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng
phần 7 của mẫu số 16.

Họ tên (Katakana)

Họ tên

Nếu không rõ thì hãy nhờ
cơ quan làm việc ghi vào.

Của người lao động

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của
người lao động

Ngày bị thương hoặc
phát bệnh

Tuổi

Ngày tháng năm sinh
(Katakana)

Địa chỉ

Ngày bình phục

Tiền lương trung
bình

Chỉ viết vào trong
trường hợp được chi trả
trợ cấp hàng năm của
bảo hiểm phúc lợiv.v.
đối với cùng thương tật
và bệnh tật.

Tổng số tiền lương đặc biệt trong
năm

Số lương hưu cá nhân

Bảo hiểm hưu trí của nhân viên, v.v.

Hãy xác nhận địa điểm,
nội dung công việc, tình
trạng khi xảy ra tai nạn

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh
xảy ra tai nạn

Loại lương hưu

Cấp độ tàn tật
Khoản tiền được trợ cấp
Ngày được cấp
Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp hàng năm
Văn phòng phúc lợi xã hội có thẩ quyền

Phần dành cho xác nhận của chủ sử
dụng lao động
Vị trí và tình trạng của thương tổn có
sẵn

Tên của hồ sơ đính kèm
Tên cơ quan
tài chính

Tên chi nhánh
Số đăng ký sổ tiết kiệm

Tên bưu điện (Katakana)

Tên bưu điện
Cơ quan tài chính hoặc bưu
điện muốn nhận tiền trợ cấp

Địa chỉ

Số đăng ký sổ tiết kiệm
Số bưu điện
Thông tin người
yêu cầu

Ngày nộp đơn

Điện thoại
Địa chỉ
Họ tên

Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn
nhận tiền tài trợ

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Tên chi nhánh

Phần xác nhận của
công ty
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Số tài khoản
Tên chủ tài khoản

Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.
Cần phải điền các tờ riêng biệt
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6
cho tai nạn do làm việc).
Tuy nhiên, điều đó là không
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu
trợ cấp (bồi thường) nghỉ
làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường
hợp được tuyển dụng ở nhiều
nơi làm việc và đã mua bảo
hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết của đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường người thân hàng năm / trợ cấp bồi
thường người thân hàng năm cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 12)
Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng
phần 8 của mẫu số 16.

Nam thì khoanh
tròn vào “男”, và nữ
thì khoanh tròn vào
“女”.
Họ tên (Katakana)

Họ tên

Nếu không rõ thỉ nhờ
cơ quan làm việc ghi
vào.

Ngày bị thương hoặc
phát bệnh

Tuổi

Worker’s

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động

Ngành nghề
Ngày tử vong
Tiền lương trung
bình

Hãy xác nhận địa điểm, nội
dung công việc, tình trạng
khi xảy ra tai nạn

Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp hàng
năm của người lao động tử vong

Relation with the receipt
of employee pension
insurance etc.

Hãy viết rõ họ
tên, ngày tháng
năm sinh, địa
chỉ của người
yêu cầu, quan
hệ với người vị
nạn, có tổn hại
hay không.

Tổng số tiền lương đặc
biệt trong năm
Ngày mà người lao động tử vong được cấp
tư cách nhận bảo hiểm

Số tiền trợ cấp được cấp

Ngày có quyết định được cấp

yên

Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp
hàng năm

Ngày

Văn phòng phúc lợi xã hội có thẩm quyền

Date to have been provided

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động
Họ tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Họ tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Tên của hồ sơ đính kèm

Tên cơ quan tài chính

Ghi rõ người thân
có thể nhận trợ
cấp bồi thường
người thân hàng
năm, ngoài người
yêu cầu.

Ngày

Loại trợ cấp hàng năm được cấp đối với tử vong

Thông tin của người
yêu cầu

Chỉ viết vào trong
trường hợp được
chi trả trợ cấp hàng
năm của bảo hiểm
phúc lợiv.v. đối với
cùng thương tật và
bệnh tật.

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh
xảy ra tai nạn

Tên của tiết kiệm bưu điện

Quan hệ với
công nhân

Hiện trạng của
tổn hại

Quan hệ với
công nhân

Hiện trạng của
tổn hại

Bạn có phải là
người chi trả phí
sinh hoạt
Branch name không? Nếu
phải thì khoanh
tròn “いる” ,
Số ký hiệu của sổ tiết kiệm
nếu khống phải
thì khoanh tròn
vào “いない”.

Địa chỉ

Cơ quan tài chính hoặc bưu
điện muốn nhận tiền trợ cấp

Số đăng ký sổ tiết kiệm

Mã số bưu điện
Địa chỉ
Họ tên

Ngày nộp đơn

Điện thoại

Thông tin người
yêu cầu

Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn nhận tiền tài trợ

Tên chi nhánh

Tên

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Phần xác nhận của
công ty
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Nếu có tổn hại
thì khoanh tròn
vào “ある”, nếu
không có thì
khoanh vào “な
い”.

Số tài khoản
Tên chủ tài khoản

Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.
Cần phải điền các tờ riêng biệt
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6
cho tai nạn do làm việc).
Tuy nhiên, điều đó là không
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu
trợ cấp (bồi thường) nghỉ
làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường
hợp được tuyển dụng ở nhiều
nơi làm việc và đã mua bảo
hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thườngngười thân một lần / trợ cấp bồi thường
người thân một lần cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp （Mẫu số 15)

Nam thi ghi số số
“1”, và nữ thì ghi
số “3”

Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng
phần 7 của mẫu số 16.
Họ tên (Katakana)

Nếu không rõ thì hãy nhờ
cơ quan làm việc ghi vào.

Họ tên

Của người lao động

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của
người lao động

Ngày bị thương hoặc phát bệnh

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ

Tuổi
Ngành nghề

Ngày tử vong

Tiền lương trung bình

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh
xảy ra tai nạn

Hãy xác nhận địa điểm,
nội dung công việc, tình
trạng khi xảy ra tai nạn

Tổng số tiền lương đặc
biệt trong năm

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động

Họ tên
Địa chỉ

Ngày tháng năm sinh

Người yêu cầu cấp
Người làm đơn

Chỉ viết vào trong
trường hợp được chi trả
trợ cấp hàng năm của
bảo hiểm phúc lợiv.v.
đối với cùng thương tật
và bệnh tật.

Quan hệ với
công nhân

Tên hồ sơ đính kèm

Mã số bưu điện

Điện thoại

Thông tin người
yêu cầu

Ngày nộp đơn

Họ tên
Cơ quan tài chính hoặc bưu điện muốn nhận tiền trợ cấp
Số tài khoản
Tên

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Chi nhánh

Phần xác nhận của
công ty
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Tên chủ tài khoản

Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.
Cần phải điền các tờ riêng biệt
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6
cho tai nạn do làm việc).
Tuy nhiên, điều đó là không
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu
trợ cấp (bồi thường) nghỉ
làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường
hợp được tuyển dụng ở nhiều
nơi làm việc và đã mua bảo
hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu tiền phúng điếu hoặc trợ cấp mai táng cho nhân
viên làm nhiều doanh nghiệp (Mẫu số 16)
Nam thì khoanh
tròn vào “男”, và nữ
thì khoanh tròn vào
“女”.

Trường hợp tai nạn trên
đường đi làm thì dùng
phần 10 của mẫu số 16.

Họ tên (Katakana)
Của người yêu
cầu

Số bảo hiểm tai nạn lao động của
người lao động

Địa chỉ

Quan hệ với công nhận

Của người lao động

Họ tên (Katakana)

Tuổi

Ngày tháng năm sinh

Ngày bị thương hoặc phát
bệnh

Ngành nghề
Địa chỉ
Ngày tử vong

Hãy xác nhận địa điểm,
nội dung công việc, tình
trạng khi xảy ra tai nạn

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh
xảy ra tai nạn
Tiền lương trung bình

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động

Tên hồ sơ đính kèm
Mã số bưu điện

Ngày nộp đơn
Thông tin người
yêu cầu

Điện thoại

Địa chỉ
Họ tên

Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn nhận tiền tài trợ
Số tài khoản

Tên

Tên chi nhánh
Tên chủ tài khoản

Phần người yêu cầu
phải tự viết.

Phần xác nhận của
công ty
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Trong trường hợp được tuyển
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy
khoanh tròn 有 và cho biết số
nơi làm việc.
Cần phải điền các tờ riêng biệt
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6
cho tai nạn do làm việc).
Tuy nhiên, điều đó là không
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu
trợ cấp (bồi thường) nghỉ
làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường
hợp được tuyển dụng ở nhiều
nơi làm việc và đã mua bảo
hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường phí điều dưỡng
(Mẫu số 16-2-2)
Hãy khoanh tròn các khoản thanh toán bảo
hiểm mà bạn đang yêu cầu hoặc gạch bỏ
các khoản thanh toán bảo hiểm mà bạn
không yêu cầu. (Ví dụ) trong trường hợp
tai nạn do làm việc hoặc tai nạn do nhiều
công việc, hãy khoanh tròn介護補償給付
及び複数事業労働者介護給付, hoặc
gạch bỏ 介護給付

Thương tổn thân thể

Số trái phiếu vô thời hạn
Của người lao động

Nếu có giấy chứng
nhận trợ cấp hàng năm
thì hãy ghi rõ số chứng
nhận.

Họ tên

Địa chỉ
Số ngày

Chi phí đã chi làm phí điều
dưỡng

Ghi rõ số ngày chi trả
phí để được điều
dưỡng.

Viết theo trình tự là
niên hiệu Nhật Bản,
năm, tháng.
Niên hiệu:
Showa là số 5, Heisei
là số 7,
Reiwa là số 9,

Tên chi
nhánh

Tên
Loại hình
tài khoản

Tên chủ tài
khoản

Số tai khoản

Tên chủ tài khoản (Katakana)
Tên chủ tài khoản phần tiếp theo
Tên

Địa chỉ
Nhà ở

Hãy ghi rõ họ tên, ngày
tháng năm sinh, quan hệ,
thời gian điều dưỡng,
Ngày đầu tiên bắt đầu
điều dưỡng đến ngày kết
thúc, và số ngày điều
dưỡng. Trong trường hợp
thuộc nhóm “ハ” , “ニ”
thì không cần ghi họ tên,
ngày tháng năm sinh và
quan hệ.

Người tham gia điều dưỡng

Nếu điều dưỡng tại
nhà “イ”, nếu điều
dưỡng tại cơ sở thì
khoanh tròn vào “ロ”.

Hãy kiểm tra loại trợ
cấp hàng năm đang
nhận và ghi cấp bậc
vào.

Ngày tháng
năm sinh

Họ tên (Katakana)

Years of object

Khung bên phải và các
mục ㉚-㉝ là chỉ dành
cho trường hợp khai
báo tài khản mới hoặc
thay đổi tài khoản.

Cấp

Thương tật

Cơ sơv.v.

Họ tên

Ngày tháng
năm sinh

Quan hệ

Hồ sơ đính kèm

Khoảng thời gian điều
dưỡng và số ngày

Mã số bưu điện

Thuộc
nhóm

Điện thoại

Địa chỉ

Họ tên

Trình bày sự thật liên quan đến điều dưỡng
Nhờ người tham gia điều dưỡng viết địa chỉ, họ tên, số điện thoại.

Địa chỉ

Họ tên
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Số điện thoại

Người điều dưỡng là
người thân thì khoanh
tròn “イ”, bạn bè,
người quen thì khoanh
vào “ロ”, nếu là y tá,
người giúp việc thì
khoanh vào “ハ”, nếu
là nhân viên cơ sở thì
“ニ”.

Các loại và nơi gửi
các mẫu đơn yêu cầu của các trợ cấp
Loại trợ cấp

Trợ cấp (bồi
thường)v.v.
điều trị

Trợ cấp (bồi
thường) v.v.
nghỉ làm

Trợ cấp (bồi
thường) v.v.
tàn tật

Trợ cấp (bồi
thường) v.v.
người thân

Tiền húng
điếuv.v. (trợ
cấp mai táng)

Loại tai nạn khi đang
làm việc, do nhiều công việc
hoặc trên đường
đi làm

Tên đơn yêu cầu

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu trợ cấp hí điều trị đủ điều
kiện trợ cấp bồi thường điều trị và bồi
thường điều trị cho nhân viên làm
nhiều nơi

Số 5

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu trợ cấp phí điều trị đủ điều
kiện trợ cấp bồi thường điều trị

Phần 3 số 16

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu chi phí điều trị đủ điều
kiện trợ cấp bồi thường điều trị và bồi
thường điều trị cho nhân viên làm
nhiều nơi

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu chi phí điều trị đủ điều
kiện trợ cấp điều trị

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường
nghỉ làm và trợ cấp nghỉ làm cho nhân
viên làm nhiều nơi

Số 8

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi
thường tàn tật

Phần6 số 16

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi
thường tàn tật và trợ cấp tàn tật cho
nhân viên làm nhiều nơi

Số 10

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường
tàn tật

Phần 7 số 16

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường
người thân hàng năm và trợ cấp người
thân hàng năm cho nhân viên làm
nhiều nơi

Số 12

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp hàng năm

Phần 8 số 16

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi
thường người thân một lần và trợ cấp
người thân một lần cho nhân viên làm
nhiều nơi

Số 15

Tai nạn trên đường đi làm

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp người
thân một lần

Phần 9 số 16

Đơn yêu cầu tiền phúng đíếu và trợ cấp
phúng điếu cho nhân viên làm nhiều nơi

Số 16

Đơn yêu cầu chi trả mai táng

Phần 10 số16

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường
điều dưỡng và trợ cấp điều dưỡng cho
nhân viên làm nhiều nơi, đơn yêu cầu
chi trả trợ cấp điều dưỡng

Mục 2 của
phần 2
số 16

Tai nạn khi đang làm việc,
tai nạn do nhiều công việc

Tai nạn trên đường đi làm
Trợ cấp (bồi
thường) v.v.
điều dưỡng
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Mã số đơn

Số 7

Nơi gửi

Trưởng Bộ
phận Giám sát
Tiêu
chuẩn Lao động
có liên quan,
thông
qua bệnh viện
hay hiệu thuốc
Bộ phận Giám
sát Tiêu chuẩn
Lao
động có liên quan

Phần 5 số 16

(R4.3)

