
Ang Pambansang Insurance sa Kalusugan ay Nagbibigay ng Proteksyon sa 

Kalusugan para sa Mga Banyagang Mangingisda  

Malugod naming kayong tinatanggap sa pagsama sa industriya ng pangingisda sa 

Taiwan. Ayon sa Batas ng Pambansang Insurance sa Kalusugan ng Taiwan, upang 

maprotektahan ang iyong karapatan sa pangangalaga sa kalusugan sa panahon ng iyong 

pagtatrabaho sa Taiwan at masiguro na makakapagtrabaho ka nang walang pag-alala, 

ang iyong taga-empleyo, ang may-ari ng barko, ay kinakailangan na i-enroll ka sa 

Pambansang Insurance sa Kalusugan (National Health Insurance) at i-apply ka ng card 

para sa Insurance sa Kalusugan. 

Sa ilalim ng kasalukuyang Batas ng Pambansang Insurance sa Kalusugan, 

kinakailangan ka na magbayad para sa 30% ng iyong buwanang bayaran sa insurance, 

habang ang iyong taga-empleyo ay magbabayad ng 60% at ang 10% na matira ay 

babayaran ng gobyerno. 

Upang makuha ang sapat na pangangalaga sa kalusugan mula sa programa sa 

Insurance sa Kalusugan, kailangan mo na ipakita ang natanggap mo na card sa Insurance 

sa Kalusugan tuwing bumisita ka sa klinika o ospital. Kapag kailangan mo ng kaagarang 

pagpapagamot sa panahon na nasa overseas ka, una ay maaari kang magamot sa mga 

kalapit na bansa at i-claim ang mga nagastos sa pagpapagamot mula sa Opisina ng 

Pambansang Insurance sa Kalusugan para mabayaran ka sa loob ng anim na buwan 

pagkatapos mong makalabas mula sa pagamutan na institusyon. (Ito ay mai-apply sa 

mga nagtatrabaho sa operasyon ng pangingisda para mabayaran ka sa nagastos sa loob 

ng anim na buwan mula sa petsa ng kanilang pagbalik galing sa pananagat.) 

Muli, pakisiguro na ang may-ari ng iyong barko ay na-enroll ka sa programa ng 

Pambansang Insurance sa Kalusugan upang mapangalagaan ang iyong karapatan at mga 

benepisyo sa Insurance sa Kalusugan, Ang Opisina ng Pambansang Insurance sa 

Kalusugan ay palaging nandyan para sa iyo. 
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全民健康保險提供外籍漁工醫療保障 

歡迎您應聘來臺灣受僱從事漁撈工作，為了保障您

在臺灣工作期間的健康權，使您能安心工作，依我國健

保法規定，聘請您來臺工作的漁船主應主動為您辦理健

保投保及申請健保卡。 

依現行健保法規定您每個月應負擔全額保險費的

30%，其餘60%由漁船主負擔，另外10%由我國政府補助。 

當您取得健保卡後，如發生疾病或傷害時，可獲得

健保適切醫療照護。如果於海上作業發生緊急傷病時，

亦可緊急於臨近國家醫療院所先行自墊醫療費用治療，

您出院後6個月內（如為出海作業之船員，得自出海作業

返國之日起6個月內）可向健保署申請醫療費用核退。 

健保署關心您，為了您健保權益，請提醒漁船主為

您辦理健保投保。 
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