HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM DÀNH CHO DU HỌC SINH
Chế độ bảo hiểm này được thực hiện dựa trên Hệ thống hỗ trợ du học sinh dành cho các trường thuộc Hiệp hội
trường tiếng Nhật.
Các điểm chính của chế độ bảo hiểm (hỗ trợ):
1. Bảo hiểm trong sinh hoạt của du học sinh.
Trường hợp du học sinh bị bệnh hoặc bị chấn thương do tai nạn trong sinh hoạt sẽ được chi trả tiền bảo hiềm.
2. Bảo hiểm bồi thường tai nạn cho bên thứ ba.
Trường hợp du học sinh bất cẩn làm bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản đối với người khác và phải chịu trách
nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật, sẽ được chi trả tiền bảo hiểm.
Hạn mức bảo hiểm:
Nội dung bảo hiểm
Tử vong do chấn thương
Di chứng do tai nạn
Tử vong do bệnh tật
Chi phí điều trị
Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân
Chi phí người chăm sóc

Trường hợp áp dụng

Tai nạn (1 lần); bệnh tật (1 lần)
Tai nạn (1 lần)
1 lần trong thời hạn bảo hiểm

Số tiền bồi thường
2,000,000 yên
Không quá 2,000,000 yên
2,000,000 yên
Không quá 500,000 yên
Không quá 30,000,000 yên
Không quá 1,000,000 yên

Nội dung bảo hiểm:
Tử vong do
Trường hợp tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn gây chấn thương trong thời hạn
chấn thương
bảo hiểm, du học sinh sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Di chứng do tai Trường hợp phát sinh di chứng trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn gây chấn thương
nạn
trong thời hạn bảo hiểm, du học sinh sẽ được được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Tử vong do
Trường hợp tử vong do bệnh tật trên lãnh thổ Nhật Bản trong thời hạn bảo hiểm, du học sinh sẽ
bệnh tật
được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Chi phí điều trị
Trường hợp bị chấn thương hoặc bị mắc bệnh trong thời hạn bảo hiểm mà phải nhận sự điều trị
(*)
của bác sỹ, du học sinh sẽ được chi trả các chi phí mà mình đã bỏ ra để chữa bệnh như dưới đây
sau khi đã trừ đi số tiền được miễn giảm (3,000 yên cho mỗi lần tai nạn hoặc bệnh tật) đối với
những người tham gia chế độ bảo hiểm của nhà nước như Bảo hiểm sức khỏe quốc dân, v.v…
Các chi phí này chỉ được tính trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn gây chấn thương hoặc
ngày bác sỹ bắt đầu điều trị.
① Chi phí khám bệnh, chi phí xử trí, chi phí phẫu thuật của bác sỹ.
② Tiền thuốc mà bác sỹ sử dụng khi xử trí hoặc tiền thuốc theo đơn, phí điều trị và phí sử dụng
trang thiết bị y tế.
③ Phí chụp X-quang, phí xét nghiệm, phí sử dụng phòng phẫu thuật.
④ Phí nhập viện khi vào viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh.
Bảo hiểm trách
Trường hợp gây ra thiệt hại về thân thể hay tài sản đối với người khác tại Nhật Bản do bất cẩn
nhiệm bồi
trong thời hạn bảo hiểm và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật, du học sinh
thường cá nhân sẽ được chi trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên sẽ được miễn giảm 3,000 yên cho mỗi lần tai nạn hoặc
bệnh tật.
Chi phí người
Du học sinh sẽ được chi trả các chi phí mà trường tiếng Nhật, du học sinh hoặc người thân du học
chăm sóc
sinh đã bỏ ra áp dụng cho một số trường hợp sau:
① Trường hợp lý do chi trả bảo hiểm là bồi thường tử vong do chấn thương, tử vong do bệnh tật.
② Trường hợp du học sinh thực hiện hành vi tự sát trong thời hạn bảo hiểm và tử vong trong thời
hạn bảo hiểm.
③ Trường hợp lý do chi trả bảo hiểm là thanh toán chi phí điều trị, chi phí chữa bệnh đối với
bênh nhân nằm viện liên tục trên 5 ngày.
④ Trường hợp máy bay hoặc tàu thuyền chở du học sinh mất tích hoặc gặp nạn trong thời hạn
bảo hiểm.
⑤ Trường hợp không thể xác định tình trạng sống/chết của du học sinh do những tai nạn bất ngờ
hoặc các yếu tố khách quan, hoặc trường hợp các cơ quan Chính phủ như cơ quan Cảnh sát
xác nhận cần tổ chức tìm kiếm khẩn cấp hoặc tiến hành các công tác cứu hộ cứu nạn trong
thời hạn bảo hiểm.
(*) Trường hợp du học sinh đang học tại trường tiếng Nhật không phải với tư cách lưu trú ngắn hạn, khi yêu cầu bồi
thường chi phí chữa trị phải thỏa mã điều kiện là đã tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân và bảo hiểm đó đang có
hiệu lực.

Những trường hợp không được thanh toán tiền bảo hiểm (yêu cầu đọc kỹ):
(1) Đối với bảo hiểm tử vong do chấn thương, bảo hiểm di chứng do tai nạn, bảo hiểm chi phí điều trị (chấn
thương)
① Trường hợp xác định du học sinh hoặc đối tượng nhận tiền bảo hiểm cố ý hoặc có sai phạm nghiêm trọng.
② Du học sinh tự sát, phạm tội hoặc có hành vi tranh chấp.
③ Du học sinh bị tai nạn giao thông do lái xe không giấy phép hoặc lái xe trong tình trạng say rượu.
④ Tai nạn xảy ra do du học sinh có bệnh về trí óc, bệnh về thần kinh.
⑤ Du học sinh mang thai, sinh con, đẻ non hoặc sẩy thai.
⑥ Phẫu thuật ngoại khoa và thiết bị y tế nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm.
⑦ Du học sinh đang trong thời gian chấp hành án phạt.
⑧ Tổn hại do chiến tranh, tranh chấp vũ lực với các thế lực nước ngoài, cách mạng, chuyển giao quyền lực, nội
chiến, bạo động vũ trang hoặc do các sự cố tương tự.
⑨ Tổn hại do chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ.
⑩ Tổn hại do động đất, núi lửa, sóng thần.
⑪ Các chứng đau không có kết luận của bác sỹ về nguyên nhân (như đau cổ, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, sai
khớp cổ, v.v...).
⑫ Tai nạn xảy ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
(2) Bảo hiểm tử vong do bệnh tật, bảo hiểm chi phí điều trị (bệnh tật)
① Bệnh tật do chấn thương đã được trả tiền bồi thường.
② Bệnh tật do mang thai, sinh con, đẻ non hoặc sẩy thai.
③ Bệnh răng miệng.
④ Bệnh say độ cao do leo núi.
⑤ Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS).
⑥ Bệnh được chẩn đoán bị mắc phải trước khi tham gia bảo hiểm, hoặc bệnh do nguyên nhân xảy ra trước khi
tham gia bảo hiểm.
⑦ Bệnh do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tuyên bố là bệnh nan y, thuộc đối tượng cần sự hỗ trợ của
nhà nước.
⑧ Các chứng đau không có kết luận của bác sỹ về nguyên nhân (như đau cổ, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, sai
khớp cổ, v.v...).
(3) Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân
① Trách nhiệm bồi thường thiệt hai được xác định phát sinh do chủ ý của du học sinh.
② Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định phát sinh do hành động tự sát, phạm tội hoặc tranh chấp.
③ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra do nguyên nhân liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc làm
thêm của du học sinh.
④ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra do nguyên nhân liên quan đến việc sở hữu, sử dụng, quản lý động
sản của du học sinh.
⑤ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra do nguyên nhân liên quan đến việc sở hữu, sử dụng, quản lý bất
động sản của du học sinh.
⑥ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người thân trong gia đình của du học sinh.
⑦ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có quyền lợi chính đáng đối với các tài sản mà du học sinh sở
hữu, sử dụng hoặc quản lý bị tổn hại.
⑧ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguyên nhân du học sinh có bệnh về trí óc, thương tật về thần kinh.
⑨ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra do nguyên nhân liên quan đến việc sở hữu, sử dụng, quản lý xe ô tô,
xe cơ giới hai bánh.
⑩ Trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về thân thể của người mà du học sinh thuê làm việc trong quá trình
du học sinh hoạt động kinh doanh, hoặc trong lúc làm thuê cho du học sinh một công việc cụ thể nào đó.
⑪ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tiền phạt, tiền vi phạm cam kết hoặc tiền bồi thường thiệt hại.
⑫ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
(4) Bảo hiểm chi phí người chăm sóc
① Du học sinh hoặc đối tượng nhận tiền bảo hiểm có chủ ý hoặc gây ra sai phạm nghiêm trọng.
② Du học sinh có hành vi phạm pháp hoặc có hành vi tranh chấp.
③ Do chiến tranh, tranh chấp vũ lực với các thế lực nước ngoài, cách mạng, chuyển giao quyền lực, nội chiến,
bạo động vũ trang hoặc do các sự cố tương tự.
④ Du học sinh gây ra tai nạn giao thông do lái xe không giấy phép hoặc lái xe trong tình trạng say rượu.
⑤ Do động đất, núi lửa, sóng thần.
⑥ Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

