
베트남어

Hướng dẫn gia nhập WeFriends Aid và hỗ trợ y tế

1. WeFriends Aid là gì?

Là hệ thống tương trợ lẫn nhau nhằm giảm thiểu những khó khăn y tế giữa các hội 
viên là người di trú không được tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân.

2. Đối tượng và cách gia nhập

1) Đối tượng gia nhập
Là những người di trú và con cái nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên mà 
không được tham gia bảo hiểm y tế quốc dân, người đăng ký tị nạn, người không 
có quốc tịch.

2) Người di trú nếu muốn gia nhập vào WeFriends Aid thì phải làm sao?
(1) Hãy tìm Trung tâm tư vấn hợp tác với WeFriends Aid (sau đây sẽ gọi là Trung tâm 

tư vấn) gần nhất và chuẩn bị những thứ sau
① Bản sao hộ chiếu
② Ảnh làm hộ chiếu x 2 tấm
③ Phí gia nhập 10.000won + phí hội viên tháng đầu tiên 10,000 won = 20,000won

(Hội phí sau đó là mỗi tháng 10,000won)
(2) Con cái của hội viên

Cả hai vợ chồng đều phải gia nhập WeFriends Aid, một người lớn được chỉ định 
tối đa 2 trẻ em dưới 13 tuổi làm người hưởng thụ theo chế độ của mình. Hội phí 
tháng: trường hợp có 01 trẻ em là 10,000won, trường hợp có 2 trẻ em là 
15,000won.

3. Hướng dẫn sử dụng WeFriends Aid

1) Nạp hội phí
Nạp hội phí tại Trung tâm tư vấn mà mình đã gia nhập, sau đó lấy con dấu xác 
nhận đã đóng hội phí vào "Thẻ điều trị dành cho người di trú".
Nếu không nạp hội phí từ 3 tháng trở lên thì sẽ không được hỗ trợ y tế nữa.

2) Hướng dẫn sử dụng cơ sở y tế
"Thẻ điều trị của người di trú" mà các hội viên được chỉ có thể sử dụng tại các cơ 
sở y tế có hợp tác với WeFriends Aid. Hãy liên hệ với Trung tâm tư vấn để biết có 
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thể sử dụng cơ sở y tế nào.

3) Cách đăng kí xin hỗ trợ viện phí
Hội viên phải nạp tiền viện phí cho bệnh viện trước, sau đó mới thông qua Trung 
tâm tư vấn để nộp Đơn xin hỗ trợ tiền viện phí. Hãy chuẩn bị hồ sơ gồm: 01 hóa 
đơn gốc thanh toán tiền viện phí, 01 giấy khám bệnh, "Thẻ hội viên WeFriends Aid" 
hoặc hộ chiếu, rồi đến Trung tâm tư vấn nơi mình gia nhập để xin đăng ký.
Tuy nhiên, trường hợp xin đăng ký xin hỗ trợ tiền điều trị cấp cứu thì có thể đăng 
ký qua Trung tâm tư vấn nơi mình đã gia nhập trong thời gian điều trị hoặc 
Phòng phúc lợi xã hội của bệnh viện nơi mình đang điều trị.

 
4) Gia nhập WeFriends Aid thì được lợi ích gì?
(1) Ngay sau khi gia nhập WeFriends Aid
① Khi thăm khám tại các cơ sở y tế hợp tác, tiền viện phí sẽ được tính theo mức 

tính của bảo hiểm y tế quốc dân. Tuy nhiên, những hạng mục khám chữa không 
được bảo hiểm y tế chi trả thì cũng không được áp dụng miễn giảm.

(2) Sau khi gia nhập WeFriends Aid 03 tháng
① Khi điều trị ngoại trú tại các cơ sở y tế hợp tác, nếu chi phí điều trị (bao gồm cả 

tiền thuốc) một ngày vượt quá 100 nghìn won thì sẽ được giảm 40% tổng chi phí 
ngày đó. (Một năm tối đa nhận được 700 nghìn won).

② Nếu nhập viện và phẫu thuật tại cơ sở y tế hợp tác thì sẽ được giảm 50% viện 
phí, số tiền được giảm tối đa không vượt quá 01 triệu won, mỗi năm được giảm 2 
lần. (không tính chi phí phải trả thêm khi nằm phòng bệnh cao cấp hơn qui định 
và các khoản không được bảo hiểm y tế chi trả)

③ Trường hợp hội viên bị tử vong khi đang điều trị tại cơ sở y tế hợp tác thì 
WeFriends Aid sẽ hỗ trợ tiền viện phí ở mức cao nhất có thể. Trong trường hợp 
này, người đại diện làm đơn xin hỗ trợ phải là Trung tâm tư vấn nơi người hội 
viên WeFriends Aid quá cố đã tham gia sinh hoạt lần cuối và trong đơn đơn xin 
hỗ trợ tiền viện phí buộc phải có con dấu của Trung tâm tư vấn đó.

(3) Trường hợp hỗ trợ ưu tiên tiền điều trị cấp cứu
① Bệnh nhân cần điều trị nội khoa cấp tính (cấp cứu)
② Bệnh nhân cần phẫu thuật cấp cứu
③ Bệnh nhân cần phẫu thuật và điều trị trong vòng 72 giờ
(4) Giới hạn hỗ trợ tiền viện phí trong một năm

Mức hỗ trợ tối đa cho tiền viện phí của hội viên là 1 triệu won 1 lần, mỗi năm 
được 2 lần. Tuy nhiên, khi có thêm khoản tài trợ từ bên ngoài thì sẽ linh động hỗ 
trợ thêm.

5) Những trường hợp không hỗ trợ tiền viện phí.
(1) Trường hợp điều trị 6 tháng trước ngày xin hỗ trợ.
(2) Tai nạn công nghiệp
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(3) Bị thương (gồm cả do bạo hành và tự hại) và tai nạn giao thông.
(4) Phẫu thuật chỉnh hình, điều trị da liễu và nha khoa không thuộc mục đích điều trị 

bệnh.
(5) Trường hợp bệnh nhân bị bệnh mãn tính cần điều trị liên tục như phẫu thuật ung 

thư, điều trị ung thư, chạy thận, ghép tạng, hiếm muộn.v.v..
(6) Bệnh truyền nhiễm theo luật định như bệnh lao, bệnh phong, bệnh Aids
(7) Chi phí sinh con
(8) Người di trú nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đich điều trị bệnh.
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