◆◆◇Thay đổi phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia◇◆◆
Thông báo về việc thay đổi phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia.
Phí bảo hiểm được tính dựa trên số người đăng ký hộ gia đình và thu nhập năm trước của
người đăng ký, vì vậy, khi nội dung này thay đổi thì phí bảo hiểm cũng sẽ thay đổi.

[Ví dụ] Ví dụ về trường hợp thay đổi phí bảo hiểm từ tháng 9
― Ví dụ thu nhập rõ ràng, phí bảo hiểm tăng ―

Đây
là lý do thay đổi phí bảo hiểm.
273-0000

〇〇年度船橋市国民健康保険料納入通知書（変更）

千葉県船橋市湊町○丁目○番○号

Trong ví dụ này, thu nhập (tiền lương) của
năm trước rõ ràng nên phí bảo hiểm sẽ thay
đổi.
船橋 太郎

様

所得の変更があったため、
あなたの世帯の
○○年 4 月から 〇〇年 3 月まで
（ 〇〇年度現年度分）の国民健康保険料を
決定しましたので通知します。
〇〇

年

9 月

14 日

Phí bảo hiểm
ở thời hạn trên đã được thay đổi
○船橋市役所国民健康保険課 保険料係
thành số tiền yêu
cầu thanh toán dưới đây.
047-436-2395

1234567-01
〇〇

Mã số ký hiệu: Vui lòng cho biết mã số này khi
liên hệ.

62900
233960
296860

Số tiền bảo hiểm kể từ tháng này (tháng 9) sẽ được thay đổi.
7100
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
62900

船橋

太郎

7100
6200
6200
39760
39600
39600
39600
39600
39600
39600
296860

○○○○○○○○○○○○

*Phí bảo hiểm có thời hạn nộp từ trước đến nay (tháng 8) sẽ
không thay đổi, tuy nhiên phí bảo hiểm kể từ sau thời hạn nộp,
tính từ thời hạn nộp bây giờ sẽ thay đổi theo tỷ lệ như nhau.
*Đối với người thanh toán bằng phiếu nộp tiền, vui lòng thanh
toán đến phần tháng trước (tháng 8) bằng phiếu nộp tiền đã
được gửi và thanh toán bằng phiếu nộp tiền đã được gửi lần
này kể từ tháng này (tháng 9).

3000000

296860

Ghi lại nội dung từng mục của mỗi một người
tham gia.

Phiếu nộp tiền lại được gửi đến.
Tôi sẽ phải làm gì với phiếu nộp tiền đã gửi đến lần trước?
Vui lòng thanh toán đến phần tháng trước bằng phiếu nộp tiền đã gửi đến lần trước. Bên cạnh đó, kể
từ tháng này, vui lòng thanh toán bằng phiếu nộp tiền đã gửi vào lần này. (Vui lòng hủy bỏ phiếu
nộp tiền đã được gửi kể từ tháng này) Tuy nhiên, trường hợp tất cả các thành viên trong hộ gia đình
là người rút khỏi bảo hiểm sức khỏe quốc gia và được giảm phí bảo hiểm của phần tháng trước, có
số tiền chưa nộp trong năm tài chính này, chúng tôi sẽ gửi phiếu nộp tiền gộp chung một lần cho
tổng số tiền chưa thanh toán, vì vậy vui lòng chỉ thanh toán bằng phiếu nộp tiền mà chúng tôi đã gửi
lần này.

Tìm hiể

Q. Tôi cần phải làm gì khi đã thanh toán phần tháng này bằng phiếu nộp tiền đã được gửi
lần trước?
A. Đối với người giảm phí bảo hiểm kể từ tháng này
⇒ Chúng tôi sẽ gửi riêng “Phiếu thông báo hoàn trả (trích lập)”.
*Chúng tôi sẽ tiến hành trích lập trong trường hợp chưa thanh toán phần vượt quá thời hạn nộp.
Đối với người tăng phí bảo hiểm kể từ tháng này
⇒Vui lòng thanh toán phần chênh lệch đề cập trên thư nhắc nhở sẽ được gửi vào tháng kế tiếp.
(Những người muốn nộp trước thời gian chúng tôi gửi thư nhắc nhở, sẽ nộp bằng phiếu nộp tiền,
vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.)
Q. Tôi cần phải làm gì khi đã nộp tất cả phí bảo hiểm hàng năm cùng một lúc?
A. Đối với người giảm tiền kể từ tháng này ⇒ Chúng tôi sẽ gửi riêng “Phiếu thông báo hoàn trả (trích
lập)”.
Đối với người tăng phí bảo hiểm kể từ tháng này ⇒ Chúng tôi sẽ gửi phiếu nộp tiền đề cập phần
chênh lệch,
vui lòng thanh toán bằng phiếu nộp tiền đã
được gửi vào lần này.

