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VIII - 5 Pensyon

Ang mga tao na nasa mahigit 20 taong gulang hanggang 60 taong gulang na naninirahan sa bansang Hapon, maging
mga dayuhan man, ay kailangang maging kasapi ng National Pension Fund at Insyurans. May dalawang uri ang
National Pension Fund tulad ng pensiyon para sa mga empleyado (Kousei nenkin) at pensiyon para sa mamamayan
(Kokumin nenkin).

1. Pensiyon para sa mga Empleyado
Para sa isang kumpanyang na may mahigit sa limang manggagawa na 20 taong gulang pataas, kailangang maging

kasapi ng Pensiyon para sa mga Empleyado (Kousei nenkin). Maging ang mga part-timer ay maaaring maging kasapi
nito kung nagtatrabaho ng mahigit sa 75 na porsyento ng oras ng regular na manggawa (Ang mga manggagawa na
nagtatrabaho ng mas mababa sa 75 na porsento ng oras ng regular na manggawa ay maaring maging kasapi ng
pensiyon kung matutugonan ang mga kailangan para maging short-term worker*.). Ang premium o bayad sa insyurans
ay pinaghahatian 50 porsyento ng kumpanya at ng empleyado, subalit maaaring magkaiba ang halaga nito dahil
depende ito sa tinatanggap na buwanang sahod at bonus ng manggagawa. Dumaraan sa kumpanya ang pagbabayad
ng premium o buwanang bayad sa insyurans.
(*) 1. Nagtatrabaho ng mahigit sa 20 na oras sa loob ng isang linggo.

2. Inaasahang magtatrabaho ng mahigit sa isang taon.
3. Kumikita ng 88,000 Yen kada buwan.
4. Hindi estudyante.
5. Nagtatrabaho sa isang kompanya na may mahigit sa 501 na empleyado.

2. Pensiyon para sa Mamamayan (Kokumin nenkin)
Para sa mga hindi kasapi ng Pensiyon para sa mga Manggagawa, maaaring sumapi sa Pensiyon para sa

Mamamayan. Ang halaga ng premium o buwanang bayad sa insyurans ay walang kinalaman sa kinkita ng indibidwal at
dapat lamang mag bayad ng 16,590 yen (taong 2022) kada buwan. Kung ang kinikita ay maliit o kaya’y nahihirapang
magbayad ng premium, maaaring malibre sa pagbabayad ng buo o bahaging halaga kung hihilingin ito. Para sa higit na
kaalaman hinggil dito, magsadya sa tanggapan ng Pension Section ng munisipyong inyong kinabibilangan.

3. Lump-sum Withdrawal Payments
Mayroong withdrawal refund system sa Pensiyon para sa mga Mamamayan (Kokumin nenkin) at Pensiyon para sa

mga Manggagawa (Kousei nenkin). Ito ang sistema kung saan maaaring makuha ang Lump-sum Withdrawal Payments
na kalahati ng ibinayad kung siya ay nagbayad ng mahigit sa anim (6) na buwan habang siya ay nasa bansang Hapon,
at kung mag a-aplay ng Lump-sum Withdrawal Payments sa loob ng dalawang taon simula ng umuwi siya sa sariling
bansa. Subalit ang may kwalipikasyong makatanggap ng pensyon ng 10 taon o mahigit ay hindi makakatanggap
ngLump-sum Withdrawal Payments. Para sa higit na kaalaman tungkol dito ay mangyari lamang na magsadya sa
Pension Section sa munisipyong inyong kinabibilangan, sa Pension Office o sa Pension Consultation Center na malapit
sa inyo. (Apendise Ⅸ-1)


