
Японы эрүүл мэндийн даатгалын систем 

  Системийн агуулга Даатгуулагчид Даатгалын хамрах хүрээ Хувь хүнээс 
гарах зардал 

Даатгагч байгууллага 
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Эрүүл мэндийн  
даатгал 

Компаний ажилчид болон   
тэдгээрийн халамжинд  
байгаа хүмүүс 

Ажил, мэргэжлээс үл хамаарах    
ѳвчин эмгэг,  гэмтэл бэртэл 

Эмнэлгийн 
үйлчилгээ, 
эмчилгээ 
хийлгэсэн 
тохиолдолд 
үүссэн нийт  
зардлын 
30%-ийг, 
70-аас дээш  
75-аас доош  
настай хүн бол   
20%-ийг, 
гэхдээ өндөр  
орлоготой бол  
30%-ийг тус  
тус тѳлнѳ. 

Томоохон аж ахуйн нэгж,    
компаниуд бол эрүүл мэндийн    
даатгалын холбоо 

Хѳлѳг онгоцны  
ажилтны даатгал 

Хѳлѳг онгоцны ажилчид   
болон тэдгээрийн  
халамжинд байгаа хүмүүс 

Ажил, мэргэжилтэй холбоотой   
болон түүнээс үл хамаарах    
ѳвчин эмгэг,  гэмтэл бэртэл 

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгж     
байгууллагууд бол Орон даяарх    
эрүүл мэндийг хамгаалах нэгдсэн    
хамтын холбоо 

Төрийн захиргааны  
албан хаагчдад  
зориулсан харилцан  
туслах нэгдсэн  
холбооны даатгал 

Тѳрийн захиргааны албан   
хаагчид болон тэдгээрийн   
халамжинд байгаа хүмүүс 

Ѳвчин эмгэг болон гэмтэл    
бэртэл* 

Тѳрѳл бүрийн харилцан туслан    
дэмжих холбоонууд 

Орон нутгийн  
захиргааны албан  
хаагчдад зориулсан  
харилцан туслах  
нэгдсэн холбооны  
даатгал 

Орон нутгийн захиргааны   
албан хаагчид болон   
тэдгээрийн халамжинд  
байгаа хүмүүс 

Хувийн сургуулийн  
багш, ажилчдад  
зориулсан харилцан  
туслах нэгдсэн  
холбооны даатгал 

Хувийн сургуулийн багш   
ажилчид болон тэдгээрийн   
халамжинд байгаа хүмүүс 



Харилцан туслах  
нэгдсэн холбооны  
даатгал 

Тѳрийн албан хаагчид,   
хувийн сургуулийн багш   
ажилчид болон тэдгээрийн   
халамжинд байгаа хүмүүс 
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Иргэний эрүүл  
мэндийн даатгал 

Хувиараа бизнес эрхлэгчид   
болон тэдгээрийн  
халамжинд байгаа хүмүүс   
гэх мэт ажиллагсдын эрүүл    
мэндийн даатгалд  
хамаарагдахгүй хүмүүс. 

65-аас доош насны хувиараа    
эрхлэх аж ахуйтай хүмүүс бол     
“Иргэний эрүүл мэндийн   
даатгалын холбоо”,  
65-аас доош насны ажиллагсдын    
эрүүл мэндийн даатгалд   
хамрагдаагүй хүмүүс  
65-74 настай ажиллагсдын эрүүл    
мэндийн даатгалд хамрагдаагүй   
хүмүүс бол өөрсдийн амьдарч    
буй газрын эрүүл мэндийн    
даатгалын холбоод  

Нэн ѳндѳр  
настангуудад 
зориулсан эмчилгээ,  
эмнэлгийн 
үйлчилгээний систем 

75-аас дээш настай ѳндѳр    
настан, 65-аас дээш настай    
бѳгѳѳд тахир дутуу,   
хөгжлийн бэрхшээлтэй  
ѳндѳр настангууд 

Эмнэлгийн 
үйлчилгээ 
эмчилгээ 
хийлгэсэн 
тохиолдолд 
нийт зардлын  
10%-ийг, 
өндөр 
орлоготой бол  
30%-ийг тус  
тус тѳлнѳ. 

Нэн ѳндѳр настны эмнэлгийн    
үйлчилгээ, эмчилгээ хариуцсан   
ерѳнхий нэгдэл 

* Тайлбар: Компанийн ажилчдын хувьд ажлын байрандаа болон ажилдаа ирэх, буцах замд тохиолдсон ѳвчин эмгэг, гэмтэл бэртлийн хувьд тусдаа хѳдѳлмѳрийн ослын 
даатгалд хамрагдана. Мѳн түүнчлэн тѳрийн албан хаагчид ажлаа хийж байхдаа тохиолдсон ѳвчин эмгэг болон гэмтэл бэртлийн хувьд тѳрийн албан хаагчийн аваарь 
ослын тэтгэмжийн тухай хуулиар зохицуулагдана. 
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