
Bảo hiểm Sức khỏe Toàn dân cung cấp bảo đảm y tế cho lao động 

thuyền viên tàu cá người nước ngoài 

Chào mừng bạn được tuyển dụng đến Đài Loan thực hiện công việc 

đánh bắt cá, để đảm bảo quyền lợi sức khỏe của bạn trong thời gian làm 

việc tại Đài Loan, giúp bạn có thể yên tâm công tác, theo quy định tại Luật 

Bảo hiểm Sức khỏe Đài Loan, chủ tàu đánh cá tuyển dụng bạn đến Đài 

Loan cần phải chủ động mua Bảo hiểm Sức khỏe và đăng ký thẻ Bảo hiểm 

Sức khỏe cho bạn. 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Sức khỏe hiện hành, bạn hàng 

tháng phải tự gánh vác 30% phí bảo hiểm, 60% còn lại sẽ do chủ tàu đánh 

cá gánh vác, ngoài ra 10% sẽ do Chính phủ Đài Loan hỗ trợ. 

Sau khi bạn được cấp thẻ Bảo hiểm Sức khỏe, nếu bị bệnh hoặc bị 

thương, thì sẽ được chăm sóc Y tế theo Bảo hiểm Sức khỏe. Nếu bị bệnh 

hoặc bị thương trong trường hợp khẩn cấp khi công tác trên biển, thì cũng 

có thể tới bệnh viện, phòng khám tại các quốc gia lân cận để điều trị và tự 

bỏ tiền ra đóng viện phí trước, trong vòng 6 tháng sau khi bạn xuất viện 

(nếu là thuyền viên công tác ngoài khơi, thì có thể đăng ký trong vòng 6 

tháng kể từ ngày ngoài khơi trở về), có thể đăng ký thanh toán chi phí Y tế 

với Sở Bảo hiểm Sức khỏe. 

Sở Bảo hiểm Sức khỏe quan tâm bạn, vì quyền lợi Bảo hiểm Sức 

khỏe của bạn, xin vui lòng nhắc nhở chủ tàu đánh cá đóng tiền Bảo hiểm 

Sức khỏe cho bạn. 

 諮詢專線 0800-030-598 

手機請撥 02-4128-678 

網址 https：//www.nhi.gov.tw  廣告 



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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