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'A D(NG CH) '" '#%C B*O '*M KHI GIA NH+P HI!P H"I
S! T"#NG TR$ L%N NHAU T& 110.000 NG"'I B(N – CH) *+ HOÀN CH,NH H#N N-A

CH) '" HOÀN TR* CHI PHÍ Y T) AN TOÀN

「T#$NG TR% NH+P VI!N B*O HI,M 
Y T) QU-C GIA」

H.i viên /01c h2 tr1 khi không th3 làm vi4c do b4nh t5t ho6c ch7n th08ng,  
/01c nh5n ti9n tr1 c7p khi k:t hôn, sinh con ho6c khi có ng0;i trong gia /ình qua /;i.

Khi h.i viên không th3 làm vi4c do b4nh t5t ho6c ch7n th08ng 
s< nh5n /01c ti9n th=m h>i t? “Hi4p h.i t08ng tr1 t@ng h1p”.  
(N.i dung s< khác nhau tuA vào loBi hình). Ngoài ra Hi4p h.i cCng 
chuDn bE cF ti9n m?ng và ti9n phúng vi:ng.

Hi4p h.i t08ng tr1 t@ng h1p áp dGng ch: /. b7t cH ai cCng có th3 
tham gia. TBi th;i /i3m tham gia, nhIng ng0;i d0Ji 60 tu@i /01c 
phân nhóm A, nhIng ng0;i trên 60 tu@i và d0Ji 65 tu@i /01c phân 
nhóm S và nhIng ng0;i trên 65 tu@i /01c phân nhóm B.
MHc phí /óng m2i tháng là 1,005 Yên (nhóm A và nhóm S) và 505 
Yên (nhóm B). Bao gKm trong phí h.i viên chi trF hàng tháng.

Chi phí /Fm nhi4m 1 phLn 
17,500 Yên /01c Hi4p h.i hoàn 
trF nh0 là tr1 c7p nh5p vi4n

● Toàn b. cá nhân /ã tham gia 
b0o hi1m y t2 qu3c gia Tokyo 
Doken /4u có th1 tham gia.

● M5c phí là 250 Yên/tháng/ 
1 h.i viên.

CH6N TH#$NG SMa /@i vào ngày 1 tháng 6 n=m 2016

NHÓM A NHÓM S NHÓM B

TR% C6P
B!NH T+T
M7I NGÀY

Nh5p vi4n 6,000 Yên Sau khi /N 180 
ngày
Th;i gian  
ch; 3 n=m
Nh5n tr1 c7p 
60 ngày

Nh5p vi4n 3,500 Yên Sau khi /N 
180 ngày
Th;i gian  
ch; 3 n=m
Nh5n tr1 c7p 
60 ngày

Nh5p vi4n 1,500 Yên

K:t thúc sau khi /N 180 ngày

NOm vi4n
*i9u trE tBi nhà 4,000 Yên

NOm vi4n
*i9u trE tBi 

nhà
2,000 Yên NOm vi4n 1,000 Yên

TR% C6P 
TH#$NG TÍCH 

CÁ NHÂN
M7I NGÀY

Nh5p vi4n 3,500 Yên

Sau khi /N 180 
ngày
Th;i gian  
ch; 3 n=m
Nh5n tr1 c7p 
60 ngày

Nh5p vi4n 2,500 Yên

Sau khi /N 
180 ngày
Th;i gian  
ch; 3 n=m
Nh5n tr1 c7p 
60 ngày

Nh5p vi4n 1,500 Yên

NOm vi4n 2,000 Yên NOm vi4n 2,000 Yên NOm vi4n

1,000 Yên
DGng cG cP /Enh/ nQp
Th;i gian cP /Enh/ nQp 2,000 Yên

DGng cG cP 
/Enh/ nQp

Th;i gian cP 
/Enh/ nQp

2,000 Yên
DGng cG cP 
/Enh/ nQp

Th;i gian cP 
/Enh/ nQp

TR% C6P KHI 
'AU L#NG

Nh5p vi4n 3,500 Yên/ngày Nh5p vi4n 2,500 Yên/ngày 34 ngày
64 ngày
Trên 94 ngày

30,000 Yên

60,000 Yên

70,000 YênNOm vi4n 2,000 Yên/ngày NOm vi4n 2,000 Yên/ngày

TI8N TH9M 
H:I KHI TAI 

N(N
Trên 34 ngày 10,000 Yên Trên 34 ngày 10,000 Yên Trên 34 ngày 10,000 Yên

※ H.i viên tham dR /01c phân nhóm B và S không th3 chuy3n sang nhóm khác. Nhóm A có th3 chuy3n sang nhóm B vJi lS do nh0 là k:t thúc tr1 c7p.
※ Ti9n th=m h>i trong tr0;ng h1p b4nh t5t, th08ng tích cá nhân, /au l0ng, tai nBn trong lLn thanh toán /Lu tiên s< /01c tr? th;i gian ch; là 4 ngày. Tuy nhiên 

k3 t? tháng 4 n=m 2020, tr0;ng h1p nh5p vi4n t? ngày /Lu tiên thì s< /01c nh5n tr1 c7p t? ngày thH nh7t. Ngoài ra, tr0;ng h1p tình trBng không th3 làm 
vi4c bTt /Lu vào bu@i chi9u hay gi; nghU thì ngày bTt /Lu /01c tính là ngày ti:p theo.

Ph08ng án /9 phòng khi nghU vi4c do b4nh t5t, tM vong, bE th08ng nghiêm
 trVng

M;C PHÍ

H.i viên /01c nh5n ti9n t? ngày 1 cNa tháng k: ti:p sau tháng trW 
thành h.i viên. (Tuy nhiên /Pi vJi “b4nh xác /Enh” là k3 t? ngày 1 
sau 6 tháng trW thành h.i viên)

'I8U KI!N NH+N TI8N TR% C6P

Vui lòng liên h4 vJi v=n phòng chi b., ho6c tr0Wng nhóm, tr0Wng /.i.

※Tr0;ng h1p không n.p /8n xin trong vòng 1 n=m thì s< ti:n 
hành theo lu5t /Enh.

TH< T=C NH+N TI8N TR% C6P

Ti9n tr1 c7p /01c chuy3n khoFn vào tài khoFn ti:t ki4m b0u /i4n 
cNa bFn thân h.i viên /01c nh5n tr1 c7p.
※Ngoài ra cCng có tr0;ng h1p chuy3n thông qua chi b. phG 
thu.c ví dG nh0 khi h.i viên /ó qua /;i.

NH+N TI8N TR% C6P

T#$NG TR% SINH M!NH DOKEN

Là hình thHc /01c th?a h0Wng t? t08ng tr1 sinh m4nh /oàn 
th3 Hi4p h.i t08ng tr1 và /01c bTt /Lu t? tháng 6/2016. 
*Pi t01ng tham gia là h.i viên d0Ji 64 tu@i, và /01c duy 
trì vJi /i9u ki4n ti:p tGc là h.i viên. Phí bFo hi3m 520 Yên 
/01c bao gKm trong phí h.i viên hàng tháng. Vi4c chi trF 
ti9n t08ng tr1 s< bTt /Lu t? ngày /Lu tiên sau 6 tháng k3 t? 
ngày trW thành h.i viên.

L> do chi tr0 Ti4n 
t?@ng trA

Ti4n t?@ng trA tB vong BFn thân h.i viên qua /;i

800,000 
YênTi4n t?@ng trA  

th?@ng tCt nDng

BFn thân h.i viên /01c công nh5n 
là bE th08ng t5t
※T? c7p 1 /:n c7p 3 theo lu5t 
bFo hi3m bKi th0;ng thi4t hBi cho 
ng0;i lao /.ng

※ H.i viên khi thi /2 kA thi sát hBch /01c quy /Enh bWi Liên /oàn công nhân 
xây dRng quPc gia s< /Kng th;i nh5n /01c 2,000Yên~10,000Yên t? chính 
sách t6ng th0Wng khi l7y /01c bOng c7p cNa Liên /oàn công nhân xây 
dRng quPc gia.

□　GIÁO D!C "#C BI$T
*ào tBo kX n=ng hàn khí, /ào tBo /6c bi4t hàn hK quang, /ào tBo /6c 
bi4t cho công nhân ami=ng, /ào tBo /6c bi4t khi làm vi4c nguy hi3m 
thi:u oxy / hydro sunfua, /ào tBo /6c bi4t công nhân xM lS /i4n áp 
th7p, /ào tBo công nhân giàn giáo, /ào tBo công nhân sM dGng dGng 
cG rung ch7n, /ào tBo /6c bi4t cho công nhân dùng máy cTt, /ào tBo 
/6c bi4t khi dùng /á mài cTt, giáo dGc /6c bi4t cho công nhân xM lS c0a 
tròn, giáo dGc phòng chPng say nTng, giáo dGc /6c bi4t cho công nhân 
dùng dây trên cao, giáo dGc /6c bi4t cho c0a máy, giáo dGc /6c bi4t /3 
xM lS an toàn các dGng cG /i4n（※）

※ Tr0;ng h1p /ã hoàn thành khóa hVc giáo dGc /6c bi4t v9 xM lS an toàn 
các dGng cG /i4n, thì cCng /01c coi là /ã hoàn thành khóa giáo dGc 
/6c bi4t khi dùng /á mài cTt, giáo dGc /6c bi4t cho ng0;i sM dGng c0a 
tròn, và giáo dGc phòng chPng say nTng.

□　LIÊN QUAN "%N MÁY MÓC XÂY D&NG
Khóa hVc kX n=ng móc, khóa hVc kX n=ng lái cLn cDu di /.ng nh>.

DANH SÁCH CH) '" (Tham kh0o b0ng d?Ei)

T#$NG TR% HI)U HF-THI!T H(I NHÀ CGA-NH+N '#%C BHNG C6P-'ÀO T(O THANH NIÊN SMa /@i vào ngày 1 tháng 4 n=m 2019

Nhóm A – Nhóm S – Nhóm B

TI8N MING THÀNH NHÂN 20,000 Yên

TI8N MING K)T HÔN 50,000 Yên

TI8N MING SINH CON 20,000 Yên

TI8N MING NH+P HJC 5,000 Yên (ThY th0 vi4n)

TI8N TH9M H:I KHI HI)N T(NG 50,000 Yên

TI8N PHÚNG VI)NG BFn thân h.i viên 100,000 Yên　   V1/ chKng h.i viên 30,000 Yên　     Gia /ình 10,000 Yên

TI8N TH9M H:I KHI THI!T H(I NHÀ CGA H>ng toàn b. 130,000 Yên　　　　H>ng 1 nMa 65,000 Yên　　　H>ng 1 phLn 25,000 Yên

 TI8N MING KHI NH+N '#%C BHNG C6P BOng c7p quPc gia – ChEu trách nhi4m chính trong công vi4c　10,000 Yên

 H7 TR% 'ÀO T(O THANH NIÊN Leica 34 – Step up 3 (*:n h:t tháng 3/2020)　5,000 Yên

※Chi ti:t ti9n m?ng khi nh5n /01c bOng c7p và h2 tr1 /ào tBo thanh niên vui lòng tham khFo trang ti:p theo

 DANH SÁCH BHNG C6P '< 'I8U KI!N NH+N 
TI8N MING KHI NH+N '#%C BHNG C6P

H'i viên nh(n )*+c ti,n m-ng 10,000 Yên trong tr*.ng h+p )/t )*+c 
các b0ng c1p sau )ây.
□　 Ki2n trúc s* c1p 1, ki2n trúc s* c1p 2, ki2n trúc s* liên quan )2n g3,  

ki2n trúc s* c1p 1 v, thi2t k2 thi2t b4, ki2n trúc s* c1p 1 v, thi2t k2 k2t c1u
□　 K5 thu(t viên c1p )6n nh1t, k5 thu(t viên )7c bi8t, k5 thu(t viên c1p 1, 

k5 thu(t viên c1p 2
*Pi t01ng: xây dRng cFnh quan, khoan gi:ng. làm /á, m.c, l1p ngói, /6t 
/0;ng Png, lTp /6t thi:t bE b:p, lTp cPp pha panen, xây dRng cPt thép, 
C7p li4u bê tông bOng áp lRc, thi công chPng th7m, lTp rèm, lTp cMa tR 
/.ng, lTp kính, v< h4 thPng /i4n, s8n t0;ng, làm kim loBi t7m cho xây 
dRng, làm /K gia dGng, làm /K cP /Enh trong xây dRng, dRng giàn giáo, 
trát vIa, xây lò, xây dRng bOng gBch khPi, lát gBch, làm chi:u, hoàn thi4n 
n.i th7t, cách nhi4t, lTp khung nhôm, dán t0;ng, gia công kim loBi, lTp 
/i9u hòa không khí và máy /ông lBnh, làm t0;ng khung, lTp bFng /i9u 
khi3n LC, thi công phun ch7t k:t dính nhRa, thi công ban công, thi công 
b. lVc Png kim, v< chU dZn trên /0;ng, hoàn thi4n bi3n quFng cáo, quFn lS 
thi:t bE tòa nhà, lTp /6t h4 thPng thông tin, v4 sinh tòa nhà, dVn dQp nhà, 
thi công [lm dành cho kính (thao tác [lm xây dRng).

□　 K5 s* qu9n l: xây d;ng c1p 1, k5 s* qu9n l: xây d;ng c1p 2
*Pi t01ng: xây dRng dân dGng, thi công /0;ng Png, xây dRng cFnh quan, 
ki:n trúc, thi công /i4n, máy móc xây dRng (kX s0 xây dRng), thi công h4 
thPng vi\n thông.

□　 K5 s* )i8n (1 lLn cho m.t trong 2 loBi 1 ho6c loBi 2)
□　 C1p qu9n l: xây d;ng h8 th<ng vi=n thông
□　 K5 s* tr*>ng thi công )i8n (1 lLn cho m.t trong 3 loBi t? loBi 1 /:n loBi 3)
□　 K5 s* tr*>ng xây d;ng h8 th<ng vi=n thông (1 lLn cho m.t trong 2 loBi 

thi:t bE chuy3n mBch ho6c /0;ng truy9n)
□　 K5 s* tr*>ng thi công thi2t b4 c1p n*?c 
□　 K5 s* thi2t b4 c@u hAa (1 lLn cho m.t trong 2 loBi bên A ho6c bên B)
□　 K5 s* cán b' )Bng k:

Thi công /i4n, cLu, xây dRng cFnh quan, b8m bê tông, chPng th7m, /0;ng 
hLm, s8n xây dRng, trát vIa, c8 khí xây dRng, hB thNy, thi công bê tông dR 
Hng lRc, cPt thép, hàn áp lRc, lTp cPp pha, /6t /0;ng Png, /ào xJi, khoan 
cTt, hoàn thi4n n.i th7t, lTp rèm khung nhôm, thi công ngoBi th7t, làm kim 
loBi mi:ng dành cho xây dRng, thi công t0;ng ngoài, lTp Png dZn, cách 
nhi4t và làm mát, lJp /4m, /i4n lBnh và /i9u hòa không khí, c8 sW th3 ch7t, 
n9n móng, lát gBch, hi3n thE bi3n hi4u và v< /0;ng, thi:t bE chIa cháy, m.c 
xây dRng, lTp kính.

□　 Gi1y phép chC )/o viên hu1n luy8n
Khoa ki:n trúc, khoa dRng giàn giáo, khoa xây dRng, khoa kim loBi mi:ng 
dành cho xây dRng, khoa trát vIa – lát gBch, khoa /6t /0;ng Png, khoa 
m.c, khoa s8n, khoa chi:u, khoa dán t0;ng, khoa gia công nhRa.

□　 Ch4u trách nhi8m thi công
※ Máy nghi9n bê tông, /ào xJi nh0 là lót – /ào xJi hLm, khai thác /á, 
xây dRng cLu thép, xây dRng cLu bê tông, chì, hóa ch7t quy /Enh và 
tetraalkyl chì, máy móc dùng cho gia công g2, /ào xJi và giI /7t, lTp 
giá /] cPp pha, lTp giàn giáo, lTp khung thép cho tòa nhà, lTp nhà g2, 
tháo d] công trình bê tông, Hydrogen sunfua /.c hBi, dung môi hIu c8, 
ami=ng.

※ Ng0;i chEu trách nhi4m chính thao tác hàn khí /01c nh5n bOng c7p sau khi 
thi /2 kA thi sát hBch.

 T#$NG TR% 'ÀO T(O THANH NIÊN

●LEICA 34
Tr0;ng h1p h.i viên d0Ji 34 tu@i hoàn thành khóa hVc do Trung tâm /ào 
tBo kX thu5t dân dGng Tokyo t@ chHc s< nh5n /01c 5,000 Yên.

HOÀN TR* TIÊU DÙNG

Nhi9u ch: /. khác nhau /ang /01c thRc hi4n do sR gia 
t=ng nhà thLu trong T08ng tr1 thi4t hBi do cháy n@ và 
T08ng tr1 ô tô.

'3i t?Ang là h.i viên trên 75 tuKi

Tr1 c7p chi phí du 
lEch qua /êm

M2i n=m 1 lLn 5,000 Yên
(tr0;ng h1p v1 chKng cùng W lBi thì v1/
chKng cCng là /Pi t01ng /01c tr1 c7p)

Tr1 c7p tiêm 
phòng cúm M2i n=m 1 lLn 2,000 Yên

M?ng thV
TDng quy1n catalogue trong tháng 
sinh nhCt nLm 80 tuKi

Th;i hBn yêu cLu là trong vòng 6 tháng k3 t? th;i /i3m h.i viên qua /;i  
(Tr0;ng h1p bE th08ng t5t mà vZn ti:p tGc tham gia Hi4p h.i là trong vòng 1 n=m).

▲Ví dG Leica

Vì 
s!c kh"e

SMa /@i tháng 4 n=m 2021

SAMPLE
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Hoàn tr0 chi phí y t2 khi 
nhCp viQn 
(Ch: /. hoàn trF m.t phLn)

M2i tháng d08ng lEch khi h.i viên ho6c gia /ình nh5p vi4n – *Pi vJi bFn kê khai chi phí y t:
SP ti9n sau khi tr? 17,500 Yên t? khoFn /óng 1 phLn (phLn áp dGng bFo hi3m) s< 
/01c hoàn trF.
※KhoFn /óng góp 1 phLn lên /:n 17,500Yên s< /01c Hi4p h.i t08ng tr1 Doken hoàn trF.

Chi phí y t2 ngoRi trú cSng 
/?Ac chi tr0

M2i tháng d08ng lEch cho h.i viên– *Pi vJi bFn kê khai chi phí y t:

SP ti9n sau khi tr? 17,500 Yên t? khoFn /óng 1 phLn (phLn áp dGng bFo hi3m) 
s< /01c hoàn trF.

TLng c?Tng b0o /0m khi 
nhCp viQn
(Ch: /. tr1 c7p khi nh5p vi4n)

Khi h.i viên nh5p vi4n (Nh5p vi4n sau 6 tháng k3 t? khi tham gia bFo hi3m y t: 
quPc gia Tokyo Doken), m2i ngày /01c tr1 c7p t? 3,400 Yên /:n 5,400 Yên 
(K3 t? ngày /Lu tiên vJi th;i gian nh5p vi4n kéo dài trên 5 ngày)

Gi0m gánh nDng chi tr0 
cho bQnh viQn Ch: /. cho vay ti9n chi phí sinh /Y, chi phí y t: /Tt, ti9n hoàn trF m.t phLn

Phí b0o hi1m là m5c c3 
/Unh cho tVng danh mWc 8,550 Yên ~ 36,850 Yên (H.i viên – hàng tháng)

Khám s5c khXe miYn phí mZi 
nLm 1 l[n (TV ngày 1 tháng 4 /2n 
ngày 31 tháng 3 nLm sau)

Có th3 khám sHc kh>e c8 bFn dành cho công nhân xây dRng mà không phFi  
tR chEu chi phí.

Tiêm phòng cúm
H2 tr1 1 lLn 2,000 Yên (M2i n=m 1 lLn).
【Chú S】 GiJi hBn trong tr0;ng h1p phát sinh vi4c tR 

thanh toán

Khám rLng miYn phí
Khám mi\n phí m2i n=m 2 lLn tBi gLn nhà ho6c n8i  
làm vi4c.
【Chú S】GiJi hBn /Pi vJi các phòng khám /Pi tác cNa Trung tâm ki3m tra y t: nha khoa.

Khám /Dc biQt 
(Ningen dock)

H2 tr1 1 lLn 25,000 Yên (tr0;ng h1p k:t h1p vJi dock não là 50,000 Yên)

[Khám /6c bi4t có th3 áp dGng trong n=m h.i viên /01c 40- 45 – 50 – 55 – 65 – 70 tu@i  
(T? ngày 1 tháng 4 /:n ngày 31 tháng 3 n=m sau). Có th3 khám tr0Jc ngày sinh nh5t]

【Chú S】 "U *I^M 1, 2 là sP ti9n không bao gKm chi phí y t: /Tt. 【Chú S】 Khám /6c bi4t "U *I^M 6, 9 (Ningen dock) chU giJi hBn tBi các c8 quan /Pi tác.

CHÚ _: (1) Phân loBi phí bFo hi3m theo /. tu@i, ngoBi tr? bFo hi3m di9u d0]ng, /01c áp dGng vJi tu@i /N W th;i /i3m hi4n tBi là ngày 1/4/2021 (N=m Reiwa 3).
            (2) C0 dân ngoài Tokyo là nhIng ng0;i sPng W tUnh Ibaraki, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi, Tochigi (m.t phLn) và Gunma (m.t phLn) và /ang làm  
              vi4c liên quan /:n xây dRng tBi các v=n phòng W Tokyo.
              (3) Phí bFo hi3m gia /ình /01c tính /:n ng0;i thH 4, theo thH tR ①「Nam giJi tr0Wng thành」, ②「Nói chung」, ③「T08ng /08ng hVc sinh ph@ thông」 ④「T08ng /08ng  
                hVc sinh trung hVc」 ⑤「T08ng /08ng hVc sinh ti3u hVc」 ⑥「TrY nh>」 ⑦「TrY s8 sinh」.

Phí bFo hi3m cNa h.i viên /01c tính toán dRa trên loBi hình công vi4c, /. tu@i và n8i c0 trú, phí bFo hi3m cNa gia /ình /01c tính toán dRa trên  
/. tu@i, theo bFng d0Ji /ây.

Phí bFo hi3m

PHÍ B*O HI,M NIÊN '" 2021 (/óng hàng tháng)

PHÍ B*O HI,M 'I8U D#\NG
（1） H.i viên và gia /ình là ng0;i /01c bFo hi3m loBi 2 theo bFo hi3m /i9u d0]ng, có /. tu@i t? 40 /:n 64 tu@i, m2i ng0;i /01c tính thêm 3,400 Yên nh0 là chi phí 

bFo hi3m /i9u d0]ng. Tuy nhiên, trong cùng 1 h. gia /ình thì ng0;i thH 5 trW lên s< không /01c tính.
（2）Chi phí bFo hi3m /i9u d0]ng cNa gia /ình trong tr0;ng h1p có t=ng giFm sP l01ng thành viên có /. tu@i t? 40 /:n 64 tu@i, s< /01c tính t=ng thêm ho6c 

       giFm /i k3 t? tháng có sR thay /@i. 
※Phí bFo hi3m /i9u d0]ng cNa ng0;i trên 65 tu@i, /ang /01c bFo hi3m loBi 1 s< do /Ea ph08ng thu.

※Phí bFo hi3m cNa bFn thân h.i viên và gia /ình (nam giJi tr0Wng thành) là t@ng phG phí c8 bFn và  
phG phí h2 tr1 ng0;i cao tu@i.

Phí bFo hi3m t08ng tr1 BFo hi3m Y t: QuPc gia (250 yên) s< /01c n.p riêng.

Phí bFo hi3m y t: cho gia /ình /01c giJi hBn cho /:n 4 ng0;i cùng chung sPng. T? ng0;i thH 5 s< không /01c tính. Tháng có t=ng ho6c giFm thành viên gia /ình
 thì t=ng ho6c giFm phí.

Ng?Ti /?Ac b0o hi1m loRi 2 Theo b0o hi1m /i4u d?]ng TV 40 /2n 64 tuKi Phí b0o hi1m /i4u d?]ng 3,400 Yên

10 M;C PHÍ B*O HI,M TÙY THU"C VÀO LO(I HÌNH CÔNG VI!C VÀ '" TU&I
"U *I^M

T&NG QUAN TR% C6P 'NC BI!T C<A B*O HI,M Y T) QU-C 
GIA TOKYO DOKEN (TR% C6P TO NGUY!N)

B0n thân h.i viên Gia /ình

NhCp 

viQn

① Ti4n hoàn tr0 1 ph[n
　 ◆ Hàng tháng
　 ◆  Tính cho m2i bFng kê khai phí 

y t: (hóa /8n), phLn v01t quá 
17.500 Yên s< /01c hoàn trF.

② Ti4n trA c^p nhCp viQn
Nh5p vi4n sau 6 tháng k3 t? khi 
tham gia, /01c tr1 c7p k3 t? ngày 
/Lu tiên vJi th;i gian nh5p vi4n 
kéo dài trên 5 ngày (CLn /9 xu7t).

① Ti4n hoàn tr0 1 ph[n
　 ◆ Hàng tháng
　 ◆ Tính cho m2i bFng kê 

khai phí y t: (hóa /8n), 
phLn v01t quá 17.500 
Yên s< /01c hoàn trF.

※ *Pi t01ng áp dGng là 
nh5p vi4n sau 6 tháng k3 
t? khi tham gia, không k3 
sinh /Y.

N_m 

viQn

① Ti4n hoàn tr0 1 ph[n
　 ◆ Hàng tháng
　 ◆ Tính cho m2i bFng kê khai phí 

y t: (hóa /8n), phLn v01t quá 
17.500 Yên s< /01c hoàn trF.

Không có

“Ti9n hoàn trF 1 phLn" /01c BFo hi3m Y t: QuPc gia Tokyo Doken tính toán dRa 
trên bFng kê khai phí /i9u trE y t: (Hóa /8n) t? t@ chHc y t: và /01c chuy3n vào 
tài khoFn Ngân hàng B0u /i4n Nh5t BFn (Tr0;ng h1p t08ng Hng vJi chi phí y t: 
/Tt thì cLn có /8n /9 nghE riêng). Tuy nhiên, h4 thPng tr1 c7p công c.ng /01c 0u 
tiên trong sP ti9n không bao gKm chi phí y t: /Tt. 

● Ti4n 1 l[n cho sinh con và chLm sóc con

      Tr0;ng h1p h.i viên và gia /ình sinh con 420,000 Yên 
● TrA c^p thai s0n

H.i viên nI sinh con sau 1 n=m k3 t? khi tham gia bFo hi3m y t: quPc gia 
Tokyo Doken s< nh5n /01c tr1 c7p trong thòi gian nghU sinh con (tr0Jc 
sinh 42 ngày (tr0;ng h1p sinh nhi9u con là 98 ngày), sau sinh 56 ngày) tPi 
/a 98 ngày (tr0;ng h1p sinh nhi9u con là 154 ngày) (sP ti9n m2i ngày 
bOng ti9n tr1 c7p nh5p vi4n khi Pm).

● Ti4n phúng vi2ng H.i viên – gia /ình 70,000 Yên

● Chi phí y t2 /`t

● Chi phí /i4u trU y t2 (thi2t bU y t2, /i4u trU a n?Ec ngoài…)

● Chi phí vCn chuy1n

● Ch2 /. cho vay chi phí /i4u trU y t2 cao c^p  Ngoài ra…

Vui lòng tham khFo "H0Jng dZn bFo hi3m y t: quPc gia Doken" ho6c 
trang web /3 bi:t chi ti:t v9 quy9n l1i, tr1 c7p và hoBt /.ng kinh 
doanh cNa bFo hi3m y t: quPc gia Tokyo Doken. 

NHbNG KHO*N TR% C6P KHÁC
(m2i bé)

Phân loRi H.i viên
Phí b0o hi1m

S3ng tRi Tokyo S3ng ngoài Tokyo
Pháp nhân A *Bi di4n v=n phòng pháp nhân 34,350 Yên 36,850 Yên
Pháp nhân B Là /Bi di4n v=n phòng pháp nhân, l1i nhu5n trên 2,000,000 Yên /:n d0Ji 2,500,000 Yên 32,250 Yên 34,750 Yên
Pháp nhân C Là /Bi di4n v=n phòng pháp nhân, l1i nhu5n d0Ji 2,000,000 Yên 28,050 Yên 30,550 Yên

LoBi 1 ChN v=n phòng cá nhân 29,150 Yên 31,650 Yên

LoBi 2
Doanh nghi4p gia /ình mà bình th0;ng không thuê nhân viên, cán b. không phFi là /Bi di4n v=n phòng 
pháp nhân, và thành viên công /oàn c7p 1 có l1i nhu5n d0Ji 2,000,000 Yên 23,650 Yên 26,150 Yên

LoBi 3 Ng0;i /01c tuy3n dGng làm tBi v=n phòng th0;ng xuyên ho6c hàng ngày, làm thLu phG nh0 là thuê ngoài 19,250 Yên 21,750 Yên
LoBi 4 Ng0;i thu.c nhóm 3, /. tu@i t? trên 30 tu@i /:n d0Ji 35 tu@i
LoBi 5 Ng0;i thu.c nhóm 3, /. tu@i t? trên 25 tu@i /:n d0Ji 30 tu@i 14,150 Yên 16,650 Yên
LoBi 6 Ng0;i thu.c nhóm 3, /. tu@i t? trên 20 tu@i /:n d0Ji 25 tu@i 11,050 Yên 12,250 Yên
LoBi 7 Ng0;i thu.c nhóm 3, d0Ji 20 tu@i 8,550 Yên 9,750 Yên

Phân loRi Gia /ình S3ng trong/ngoài Tokyo
Nam giJi tr0Wng 

thành
Nam giJi, là ng0;i /01c bFo hi3m, t? 23 /:n 60 tu@i và là thành viên gia /ình h.i viên (Không bao gKm 
hVc sinh, ng0;i khuy:t t5t và nhIng ng0;i không th3 làm vi4c do /ang /i9u trE y t:) 11,700 Yên

Nói chung Là ng0;i /01c bFo hi3m, trên 18 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên, tr? nam giJi tr0Wng thành. 4,200 Yên
T08ng /08ng hVc 

sinh ph@ thông
Là ng0;i /01c bFo hi3m, trên 15 /:n d0Ji 18 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên

3,800 Yên
T08ng /08ng hVc 

sinh trung hVc
Là ng0;i /01c bFo hi3m, trên 12 /:n d0Ji 15 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên

T08ng /08ng hVc 
sinh ti3u hVc

Là ng0;i /01c bFo hi3m, trên 7 /:n d0Ji 12 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên 3,000 Yên

TrY nh> Là ng0;i /01c bFo hi3m, trên 3 /:n d0Ji 7 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên 1,800 Yên
TrY s8 sinh Là ng0;i /01c bFo hi3m, d0Ji 3 tu@i, là thành viên gia /ình h.i viên

● TR% C6P 'I8U TRc Y T) (CHI PHÍ Y T)) 
   Tr+ c1p 70% cho h'i viên và c9 gia )ình, tuy nhiên
    ■ Tr*?c khi vào tiDu hEc tr+ c1p 80%
    ■ Ng*.i t- 70-74 tuFi tr+ c1p 80% (Ng0;i có thu nh5p tích cRc /01c tr1 
          c7p 70%)

● TI8N TR% C6P NH+P VI!N KHI -M
H.i viên nh5p vi4n trên 5 ngày liên 
ti:p, sP ti9n hàng ngày hi3n thE bên 
trái s< /01c thanh toán tPi /a 180 
ngày k3 t? ngày /Lu tiên trong t@ng 
c.ng 5 n=m. Tuy nhiên, /i9u ki4n 
/01c thanh toán là nh5p vi4n sau 
sáu tháng k3 t? tháng gia nh5p BFo 
hi3m y t: quPc gia Tokyo Doken.

【Chú S】 Nh5p vi4n do tai nBn lao 
/.ng (ch7n th08ng ho6c mTc b4nh 
trong khi làm vi4c ho6c trong quá 
trình /i /:n n8i làm vi4c và v9 nhà) 
không /N /i9u ki4n nh5n tr1 c7p 
nh5p vi4n khi Pm.

N"I DUNG BdI TH#eNG CHÍNH

Phân loBi phí bFo hi3m SP ti9n hàng ngày

Pháp nhân A 5,400 Yên
Pháp nhân B 5,200 Yên
Pháp nhân C 4,800 Yên

LoBi 1 5,000 Yên
LoBi 2 4,700 Yên
LoBi 3

4,400 Yên
LoBi 4

LoBi 5 4,100 Yên
LoBi 6 3,700 Yên
LoBi 7 3,400 Yên

● MIfN TRI B*O HI,M TR#PC VÀ SAU KHI SINH CON
*Pi vJi h.i viên nI sinh con sau 1 n=m k3 t? khi gia nh5p BFo hi3m y t: 
quPc gia Tokyo Doken mà có n.p /8n /9 nghE thì phí bFo hi3m /01c 
mi\n trong 42 ngày tr0Jc khi sinh (98 ngày cho tr0;ng h1p sinh nhi9u 
con 1 lLn) và 56 ngày sau khi sinh. H.i viên có th3 n.p /8n t? 6 tháng 
tr0Jc ngày dR ki:n sinh con.

● MIfN TRI B*O HI,M KHI NGHg CH9M CON
H.i viên nI thu.c t? loBi 3 /:n loBi 7 trong phân nhóm phí bFo hi3m, 
trong th;i gian nghU ch=m con nh> d0Ji 1 tu@i (ho6c 2 tu@i trong tr0;ng 
h1p /6c bi4t), sau khi h:t 1 n=m k3 t? ngày tham gia bFo hi3m y t: quPc 
gia Tokyo Doken, mà làm /8n /9 nghE thì /01c mi\n tr? bFo hi3m.

MIfN GI*M PHÍ B*O HI,M 

"U

"U

"U

"U

"U

"U

"U

"U

*I^M

*I^M

*I^M

*I^M

*I^M

*I^M

*I^M

*I^M

Vì 
s!c kh"e

※Mi\n tr? phí bFo hi3m nghU ch=m sóc con nh> t? 1 tu@i 7 tháng /:n 2 tu@i. *Pi t01ng 
     áp dGng là t? phí bFo hi3m tháng 4/2021.



5年に一度はチェック！ 
25,000円の補助があります
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土建国保では、建設従事者に対応した
健診を実施しています

　東京土建国保では、建設従事者の健康を守る視点で健診を実施しています。2008年度からメタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）対策として、東京土建国保などの医療保険者に40歳から74歳の方に特定
健康診査（特定健診）の実施が義務付けられました。しかし、国が定めた特定健診では検査項目が少なく、
建設従事者に対応する健診とは言えません。そのため、東京土建国保では項目を追加し、さらに家族の対
象年齢は19歳以上にして、充実した内容の健診を実施しています。東京土建国保の健診でみんなの健康
を守りましょう。

建設従事者のための健診を
各支部で年1～2回開催

　東京土建の各支部では「支部集団健診」を実施して
います。集団健診を受けられなかった方は、個別に契約
機関へ申し込んで受診することもできます。また、アスベ
ストによる健康被害を早期に発見できるシステムを、専
門医と提携して確立しています。通常の健診では発見
しづらい疾患でも、専門医による診断なら安心です。

契約外の医療機関で受けた
健診費用の一部が戻ります

　かかりつけ医など、契約外の医療機関で受けた健診
でも、特定健診の項目を受診している場合には、年度内
（4月1日～翌年3月31日）に１回5千円（胸部レントゲ
ン検査を含む場合には7千円）を申請により補助します。

家族も組合員と同じ内容！
以下の項目が年度内（4月1日～翌年3月31日）に1回、
自己負担なく受診できます。

東京土建健診と特定健診の比較表

検査項目 東京土建健診 特定健診

身
体
計
測

身長 ○ ○
体重 ○ ○
BMI（肥満度） ○ ○
腹囲 ○ ○
理学的検査（身体診察） ○ ○

生
理

血圧 ○ ○
心電図 ○ ▲
眼底検査 ▲ ▲
視力 ○
聴力（1000Hz・4000Hz） ○

Ｘ
線
胸部レントゲン（直接） ○
胸部レントゲンの再読影※1 ○

生
化
学

総蛋白 ○
アルブミン ○
クレアチニン ○
eGFR（慢性腎臓病） ○
尿酸 ○
尿素窒素 ○
総コレステロール ○
HDLコレステロール ○ ○
LDLコレステロール ○ ○
中性脂肪 ○ ○
AST（GOT） ○ ○
ALT（GPT） ○ ○
γ-GTP ○ ○
血糖 ○ □
HbA1c ○ □

血
液
学

赤血球 ○ △
白血球 ○
血色素 ○ △
ヘマトクリット ○ △
血小板 ○

尿
蛋白 ○ ○
糖 ○ ○
潜血 ○

便 潜血（2回法）※2 ○
情報提供 ○ ○
 ※1　 40歳以上の方に実施しています。胸部レントゲンの再読影と

は、東京土建健診・節目健診で撮影したレントゲンフィルムか
ら、じん肺の所見の有無を判定するため、専門医を含む複数
の医師で、より正確な判断を行うためのものです。

※2　 40歳以上の方に実施しています。
（一部実施できない健診機関があります。）

□…保険者によって選択する項目
△…医師の判断に基づき実施する項目
▲…医師の判断に基づき（翌年度健診で）実施する項目

Khi /i du lEch, b7t k3 bBn W tBi /âu trên /7t n0Jc Nh5t BFn (lI quán, khách sBn, nhà nghU, nhà 
khách, nhà trV công c.ng), chU cLn là H.i viên cNa Hi4p h.i bFo hi3m y t: quPc gia Tokyo 
Doken thì cF h.i viên và gia /ình, m2i ng0;i 1 n=m 1 lLn (1 /êm), ng0;i trên 65 tu@i /01c h2 
tr1 5,000Yên, ng0;i d0Ji 64 tu@i /01c h2 tr1 3,000Yên.

BFo hi3m y t: quPc gia Tokyo Doken /ã kS h1p /Kng giFm 
giá /6c bi4t vJi 4 c8 sW nghU d0]ng , bao gKm Tokyo Disney 
Resort® (Tokyo Disneyland® / Tokyo Disney Sea®) và 3 c8 
sW suPi n0Jc nóng /i v9 trong ngày, bao gKm Oedo Onsen 
Monogatari (Aomi, Koto-ku).

全国の提携歯科医院で無料の歯科健診が受けられます。

■対象者…… 東京土建国保に加入する組合員および家族
■受診費用… 無料　年に2回（6カ月に１回受診可能です）
■受診場所… 歯科健診センターと提携する全国の歯科医院

提携歯科医院情報をご覧いただけます

●WEBからのお申し込みは
  http://www.ee-kenshin.com/

●携帯電話からのお申し込みはコチラからも

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

  http://www.ee-kenshin.com/i/

Oedo Onsen Monogatari

Trang chi HiQp h.i b0o 
hi1m y t2 qu3c gia

Có /=ng tFi thông tin 
khuy:n mãi cNa các 
c8 quan khám chIa 
b4nh /Pi tác và các c8 
sW nghU d0]ng /Pi tác.
Kính m;i quS khách 
vui lòng ghé th=m.

Danh sách c@ sa 
Tên c@ sa

Tokyo Disney Resort Oedo Onsen Monogatari

Sanrio Puroland SuPi n0Jc nóng Tsurutsuru Onsen

Thiên /0;ng bi3n Yokohama / Hakkeijima SuPi n0Jc nóng Kosuge no Yu

R?ng th0 giãn Resort hK Sagami

Tên
 cô

n
g

 ty lj
 h

àn
h

Công ty c@ phLn JTB
Phòng kinh doanh 
sP 2 Shinjuku

Look JTB 03-5909-8114

Công ty c@ phLn Nihon Ryoko
Pháp nhân Tokyo –  
Phòng kinh doanh h.i nghE

Bong bóng />, 
Mach, best

03-5369-3921

Bàn l1i ích Công ty 
c@ phLn HIS

Ciao、
impresso

Du lEch trong n0Jc

050-5894-3823
Du lEch n0Jc ngoài

050-5894-3824
※ GiFm giá chU áp dGng khi khách hàng truy c5p vào trang web chuyên bi4t 

t? trang chN cNa BFo hi3m y t: quPc gia Tokyo Doken, ho6c /=ng kS theo 
sP /i4n thoBi bFng trên.

'?Ac gi0m giá khi /i du lUch theo tour

歯科健診センター 検 索

TRi sao /ôi khi bRn không quên /i công viQc cia mình và có m.t hành trình du lUch nhàn nhã?

　東京土建国保に加入した組合員および家族の方で、節目の方（4月から翌年3月末までの期間で40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方）は節目健診（人間ドック）を受診することができます（誕生日
前でも受けられます）。受診券の受診可能コースを確認のうえ、契約ドック機関に予約し、保険証と受診券
を提示すると検査料金から25,000円（脳ドック併用の場合は50,000円）を差し引いた金額で受診できます。
※詳しくは、東京土建国保・健康増進課へ問い合わせるか、「土建国保ガイド」や東京土建国保ホームページをご覧ください。

無料歯科健診

VEi gia /ình 4 ng?Ti /?Ac hZ trA 12,000 Yên (D0Ji 64 tu@i)

C@ sa nghk d?]ng /3i tác – c@ sa su3i 
n?Ec nóng /i v4 trong ngày /3i tác

'a dRng
'Dc quy4n

節
目
健
診（  

）・
特
定
保
健
指
導

職
業
病
対
策
・
無
料
歯
科
健
診

人  間
ドック

特定保健指導

職業病対策（じん肺検診）
専門医によるじん肺検診を行います。

■受診費用… 2,000円
■申し込み … 直接、指定医療機関へ

保健師・管理栄養士などの専門家が生活習慣を見直す為
のサポートを行います。

■対象者……  40歳～74歳（健診の結果から生活習慣病
になる可能性の高い方）

  対象となる方には、東京土建国保から通
知させていただきます。

■受診費用… 無料

がん対策
　東京土建健診と同時に行うオプション検査のうち、
取り扱いが可能な健診契約機関で、下表に定めるが
ん検査を対象年齢の方が受ける場合、国保組合補助
額を差し引いた金額で受けることができます。

※ 翌年3月31日までに対象年齢に該当する方が対象になります（誕
生日前でも受けられます）。
※ この扱いを実施できる健診契約機関は順次契約を進めています。
実施可能な健診契約機関は、東京土建国保ホームページまたは
東京土建国保・健康増進課（03-5348-2982）、または所属の支部
へお問い合わせください。
※対象年齢以外の方は従来通り、全額自己負担となります。

検査名 対象年齢 検査方法 利用者負担

胃がん 50歳以上
胃レントゲン（間接） 2,000円
胃レントゲン（直接） 3,000円
胃カメラ（内視鏡） 5,000円

乳がん 40歳以上 マンモグラフィ 1,000円視触診＋マンモグラフィ
子宮がん 20歳以上 内診＋子宮頚部細胞診 500円
前立腺がん 50歳以上 PSA（腫瘍マーカー） 500円

※CLn /i9n thông tin cLn thi:t và n.p /8n /=ng kS có chHng minh v9 ch2 W.
※T? n=m 2020 khám sHc kh>e (có th3 dR /Enh) /01c b@ sung vào /i9u ki4n cLn thi:t /3 /01c thanh toán.

健 康
のこと

健 康
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