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Sağlık Sigortası ve
Kaza/Mülk Sigortası
Sağlık sigortası (Ulusal Sağlık Sigortası)
Japonya'da tıbbi maliyetleri düşüren bir ulusal sağlık sigortası sistemi mevcuttur.
Japonya'da üç ay veya daha uzun süreyle kalacak olan yabancı sakinler, Ulusal Sağlık Sigortası (NHI; "Kokuho" olarak da
bilinir) programına kayıt olmak zorundadır.
Not: Japonya'da üç aydan daha kısa bir süre kalacak olan öğrenciler, eğitim görecekleri okulla iletişime geçmelidir.

■ Kayıt prosedürleri

Yerel belediye ofisinizde bölge sakini olarak kaydınızı yaptırdıktan sonra, Ulusal Sağlık Sigortası kaydınızı da yine belediye ofisinizde yaptırın.
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■ Sağlık sigortası primi

Yıllık prim, çoğu durumda 20.000 Yen civarındadır. Ödenecek prim, belediyeye ve gelirinize göre değişiklik gösterir. Öğrencilere yönelik bir prim kesintisi planı veya destek sistemi bulunabileceği için belediye ofisiyle iletişime geçmek faydalı
olacaktır.

■ Kapsam

Sağlık Sigortası ve Kaza/Mülk Sigortası

Yaralanma ve hastalık gibi nedenlerle tedavi olurken, indirimli ödeme yapabilmek için sigorta kartınızı ibraz etmeniz gerekir. Toplam sağlık giderlerinin %70'inin Ulusal Sağlık Sigortası tarafından karşılandığı düşünüldüğünde, siz sağlık faturası
toplamının sadece %30'luk kısmını ödemek zorunda kalacaksınız. Sigorta planının karşılamadığı tedavilerin tıbbi giderlerinin sizin tarafınızdan eksiksiz olarak ödenmesi gerektiğini unutmayın.
Belirli bir ay içindeki sağlık giderlerinizin yüksek olması durumunda, Ulusal Sağlık Sigortası programının bireysel limitinizi
aşan sağlık giderlerinin geri ödenmesine yönelik bir sistemi mevcuttur. Buna ek olarak, hastaneye yatırılma gibi durumlarda, size tavan tutarı peşin alma hakkı veren bir uygunluk belgesi için başvuruda bulunup bu belgeyi alabilirsiniz. Bu şekilde, hastanede ödediğiniz tutarı bireysel limitiniz dahilinde tutabilirsiniz.

Kaza/mülk sigortası
Beklenmeyen bir kaza veya benzeri durumlarda ortaya çıkan ve Ulusal Sağlık Sigortası kapsamına girmeyen masrafları karşılamak için yabancı öğrencilerin kayıt olabilecekleri kaza sigortası planları ve kişisel sorumluluk sigortası planları mevcuttur.
Sigorta kapsamına giren durumlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

・ Yiyecekleri kızartmak için kullandığınız yağın alev alıp mutfağınızda yangın çıkarması sonucunda duvarların onarılması gerekliliği.
・ Bisiklet sürerken bir başkasını yaralamanız ve bunun sonucunda bu kişinin sağlık giderlerini karşılamanız
gerekliliği.
・ Siz içinde değilken odanıza hırsız girmesi ve kişisel bilgisayar veya fotoğraf makinesi gibi eşyalarınızın
çalınması.
Farklı sigorta türleri hakkında bilgiler size okulunuz tarafından sağlanacaktır. Bu bilgileri dikkate almanız faydanıza olur.
Eğitim Alan ve Araştırma Yapan Öğrencilere yönelik Kişisel Kaza Sigortası (“Gakkensai”)
Bu sigorta, Japonya Eğitim Değişim Programları ve Hizmetleri (JEES) tarafından sunulur ve Japonya'daki üniversitelerin
%96'sı bu sigortayı tanır. JEES ayrıca "Yurt Dışından Gelen Öğrencilere yönelik Futai-Gakuso" adı verilen ek bir sigorta kapsam planı da sunar.

http://www.jees.or.jp/gakkensai/
Üniversite Kooperatifi Kyosai
Üniversitede eğitim alırken kayıt olabileceğiniz kooperatif usulü işleyen bir üniversite sigorta sistemidir.

http://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html
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