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không được tính. Tuy nhiên nếu thôi việc vào ngày cuối 
tháng thì tháng mất tư cách là tháng sau nên tiền nhận 
một lần vẫn được trả đến tháng thôi việc. 

 Muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với Văn phòng 
Bảo hiểm Xã hội gần nhất, hoặc với Trung tâm Nghiệp vụ
Bảo hiểm Xã hội được ghi ở trên. 
  
Sau đây là cách tính tiền nhận một lần khi thôi bảo hiểm. 

Trường hợp tham gia bảo hiểm từ tháng 4 năm 2005 trở đi 
thì tiền nhận một lần khi thôi bảo hiểm được tính như bên 
dưới dựa trên tỉ lệ phí bảo hiểm của Bảo hiểm An sinh Hưu 
trí ở thời điểm tháng 10 của năm trước năm có tháng cuối 
cùng (tháng trước của tháng có ngày mất tư cách) tham gia 
bảo hiểm (nếu tháng cuối cùng là từ tháng 1 đến tháng 8 thì 
thời điểm là tháng 10 của hai năm trước). 
    
Tiền nhận một lần khi thôi bảo hiểm = Ngạch lương tiêu 
chuẩn trung bình trong thời gian tham gia bảo hiểm (không 
điều chỉnh) × tỉ lệ chi trả 
 
*Tỉ lệ chi trả = Tỉ lệ tiền bảo hiểm × 1/2 × Số tháng tính 
trên thời gian tham gia bảo hiểm được ghi trong bảng bên 
dưới. 
*Tỉ lệ chi trả có số lẻ nhỏ hơn 1 thì áp dụng nguyên tắc tứ xả
ngũ nhập (4 bỏ 5 lấy). 

Thời gian tham gia bảo hiểm Số tháng 
Từ 6 tháng đến 11 tháng 6 tháng 
Từ 12 tháng đến 17 tháng 12 tháng
Từ 18 tháng đến 23 tháng 18 tháng
Từ 24 tháng đến 29 tháng 24 tháng
Từ 30 tháng đến 35 tháng 30 tháng
Từ 36 tháng trở lên 36 tháng

       
 

     Tin vắn tháng ４  
 
<Sức khỏe>  - Hanabie – 
 Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 trời ấm dần, nhiều nơi hoa 
anh đào bắt đầu nở, nhưng vẫn có những hôm trời khá lạnh. 
Khoảng thời gian nóng lạnh bất thường này được người Nhật 
đúc kết qua câu “Trời không đẹp quá 3 ngày vào mùa xuân”. 
Cái lạnh se da vào khoảng hoa anh đào nở được gọi là 
“Hanabie”, có nơi còn rắc nhẹ mưa xuân hoặc mưa đá. Trời 
nóng lạnh bất thường, khi đi xem hoa bạn nhớ mặc áo cho ấm.
 
 
 <Tiếng Nhật > - Lễ nhập học, lễ nhập hãng – 

Tháng 4 là tháng bắt đầu niên khóa mới tại trường học cũng 
như tại công ty. 

Trường học tổ chức lễ nhập học để đón mừng học sinh mới 
vào trường. Hầu hết các trường tiểu học tại Nhật năm nay đều 
tổ chức lễ nhập học vào ngày 6 tháng 4. Hoa anh đào nở vào 
mùa nhập học mang thêm sự tươi sáng cho ngày khởi đầu. 
  Công ty tổ chức lễ nhập hãng với lời động viên của giám 
đốc để nhân viên thấy trách nhiệm của mình đối với công ty. 
Tuyển dụng một lúc toàn người mới tốt nghiệp là đặc điểm 
tuyển dụng của các công ty Nhật. 
 

末退職の場合には、翌月が資格喪失月となるため退

職月までの保険料が徴収されます。 

問い合わせは、最寄りの社会保険事務所か上記の社

会保険業務センターまでお願いします。 

 

 

脱退一時金の受給額の計算方法は次の通りです。 

2005年４月以降の被保険者期間を有する場合には、

厚生年金保険の被保険者期間の最後の月（最終月）の

前年の10月（最終月が１月から８月の場合には前々年

の10月）における厚生年金保険の保険料率をもとに、

つぎのように計算される。 

 

脱退一時金＝被保険者期間の平均標準報酬額（再評

価なし）×支給率 

 

＊支給率＝厚生年金保険の保険料率×1/2×下表の

被保険者期間に応じた月数 

＊支給率に小数点以下１位未満の端数がある場合に

は四捨五入。 

厚生年金保険の被保険者期間 月数 

６月以上11月 ６月 

12月以上17月 12月 

18月以上23月 18月 

24月以上29月 24月 

30月以上35月 30月 

36月以上 36月 

 

 

 

 

 

 

 ４月のミニ情報  

 
＜健康＞   ―花冷え― 
３月下旬から４月中旬は、春らしい暖かい日があり、

多くの地域でサクラが見頃になるのですが、意外に肌寒

い日もあります。この頃は天気が不安定で、『春に三日の

晴れなし』と言われています。一般にはこの肌寒さを花

冷えと言って、ところによっては春時雨（はるしぐれ）

やみぞれになることもあります。夜桜見物に出かけると

きには、暖かい服装でお出かけください。 
 
 
＜日本のことば＞ ―入学式・入社式― 
日本では４月が、学校や会社等の一年間の区切りの始

まりとなります。 
学校では、新一年生の「入学式」が行われます。全国

のほとんどの小学校の入学式は今年は４月６日に行われ

ます。ちょうどサクラの花も満開になり、門出に希望を

添えてくれる演出は最高です。 
会社でもその年の「新入社員」に入社を許可し、会社

の一員としての自覚を持たせるために、社長等が激励を

行う「入社式」を行います。新卒一括採用を基本とする、

日本企業独特の風習です。 
 

 

 


