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TALAAN NG MGA BENEPISYO AT BAYAD SA SEGURO (Ika-1 ng Abril, 2021)
A Benepisyo
A1 Halaga ng bayad ng isang tao

A2 Proporsiyon ng pansariling pagbabayad sa malaking gastos sa paggamot (Buwanang
Bayad)

① hanggang 70 taong gulang

※ Maaaring mabawasan o programa para sa mga taong may kinalaman sa apat na bes
es ng higit pa sa mataas na gastos medikal na pangangalaga sa isang taon.

② 70-75 taong gulang

SAKLAW (Naaayon sa nakaraang taong kita)
Kabuuan ng bilang ng pamilyang
kasapi sa Pambansang seguro

sa kalusugan

Mataas na
kita

Ang may buong kita na higit sa 9,010,000

JPY may pangunahing bawas

252,600 JPY ＋

(Gastos sa paggamot－842,000) ×
1％

Ang may buong kita na higit sa 6,000,000

JPY at kulang sa 9,010,000JPY may pangunahin

g bawas

167,400 JPY ＋

(Gastos sa paggamot－558,000) ×
1％

Panlahat
Ang may buong kita na higit sa 2,100,000

JPY at kulang sa 6,000,000JPY may pangunahin

g bawas

80,100 JPY ＋

(Gastos sa paggamot－267,000) ×
1％

Ang may buong kita na kulang sa 2,100,000 J

PY may pangunahing bawas
57,600 JPY

Mababang
kita

Ang hindi na magbabayad ng buwis ng mamam

ayan
35,400 JPY

SAKLAW
Isang tao

(Hindi naospital)
Pamilya

(kabilang ang pagpapaospital)

Aktibong
Antas

Kitang may buwis na higit

sa 6.9 milyon yen
252,600 yen + (gastos sa medikal - 842,000) × 1%

Kitang may buwis na higit

sa 3.8 milyon yen
167,400 yen + (gastos sa medikal - 558,000) × 1%

Kitang may buwis na higit

sa 1.45 milyon yen
80,100 yen + (gastos sa medikal－267,000) × 1%

SAKLAW Halaga

Kulang sa 6 taong gulang 20%

6-70 taong gulang 30%

70-75 taong gulang
20% -- hindi sakop ng 30%
30% -- Ang nasa ② saklaw ng Table A2 .
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A3 Buong halagang panggastos sa panganganak
404,000 JPY

(Nanganak sa pagamutang kasapi sa Sistema ng Obstetric Medical Compensation 420,000 JPY)
A4 Panggastos sa pagpapalibing

50,000 JPY

B Bayad sa seguro
B1 Halagang bayad sa seguro ng kalusugan (Taunang bayad)

B2 Halaga ng bawas

○Sistema ng Bawas

※ Kung 2 o higit pa ang bilang ng mga taong tumatanggap ng sweldo/pensyon, 430,000 JPY +
100,000 JPY x (Bilang mga taong tumatanggap ng sweldo/pensyon - 1)

Pangkaran
iwan

Kitang may buwis na mas ma

baba sa 1.45 milyon yen
18,000 yen 57,600 yen

Mababa
ang kita

ⅡSambahayang di kasama sa

pangmunisipal na buwis
8,000 yen 24,600 yen

ⅠSambahayang di kasama sa

pangmunisipal na buwis ※１
8,000 yen 15,000 yen

① Halaga ng kakayahang
magbayad

② Halaga ng benepisyo

Halaga ng kita
Halaga ng
ari-arian

Halaga ng isang
nakaseguro

Pantay na
halaga ng
pamilya

Seguro sa kalusugan ％ ％ JPY JPY

Suporta sa matatanda
％ ％ JPY JPY

Seguro sa
pagpapa-alaga

％ ％ JPY JPY

% % %

Halaga ng bawas Batayan ng bawas (Ayon sa nakaraang taong kita)

70% bawas Buong kita (Pamuno ng pamilya + nakaseguro) ≦ 430,000 JPY※

50% bawas
Buong kita (Pamuno ng pamilya + nakaseguro) ≦ 430,000 JPY※ + 285,000

JPY x Bilang ng nakaseguro

20% bawas
Buong kita (Pamuno ng pamilya + nakaseguro) ≦ 430,000 JPY※ + 520,000

JPY x bilang ng nakaseguro
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B3 Bayad ng mismong sarili sa partikular na check-up sa kalusugan

JPY


