ポルトガル語版

Acidente de Trabalho
(Rousai)
・ A empresa diz que os estrangeiros e os trabalhadores de tempo parcial (part-timers) não podem
utilizar o Seguro contra Acidente de Trabalho (Rousai).
・ Solicitei o Seguro de Acidente de Trabalho, mas a empresa não apresenta o certificado.
１

Primeiro, verifique
O seguro de acidente de trabalho é um sistema que garante o salário e os gastos de tratamento
médico de doenças causadas pelo trabalho. Correspondem a esse grupo acidentes ou doenças
relacionadas por causa ou efeito do trabalho.
Todos os proprietários de empresas que possuem trabalhadores são obrigados a participar deste
seguro. Mesmo que a empresa não tenha feito a inscrição ou não tenha pagado o seguro, o
trabalhador pode solicitá-lo. Estão assegurados neste sistema os trabalhadores de tempo parcial
(part-timer), temporários (arubaito), provisórios (rinjiyatoi), diaristas (hiyatoi), e qualquer
estrangeiro não importando a forma de contrato.

２

Se a empresa diz que não pode utilizar (ou reconhecer) o seguro
Muitas pessoas se enganam pensando que o seguro deve ser solicitado pela empresa. Deve ser feito
pelo mesmo assegurado ou familiar, e apresentado na Inspetoria de Normas Trabalhistas da
jurisdição da empresa onde trabalha.
O trajeto e o trabalho estão em perfeita relação, de maneira que o acidente no trajeto do trabalho
também está assegurado.
Será necessário o boletim de ocorrência do acidente e o comprovante do último salário para solicitar
o seguro. Há casos em que o empregador se nega a entregar o comprovante. Neste caso, o
trabalhador pode solicitar o seguro na Inspetoria de Normas Trabalhistas (Kijun Kantokusho)
entregando o comprovante (poderá obter o formulário diretamente na Inspetoria), e anexando por
escrito o fato da empresa se negar a entregar o comprovante.

３

Procedimentos para cobertura dos gastos médicos e indenização
Quando se tratar de hospital credenciado para tratamento de acidente de trabalho, entregar no
guichê do hospital o requerimento do seguro para tratamento médico. Se não for hospital
credenciado, será necessário pagar e reembolsá-lo na inspetoria. O procedimento pode demorar um
pouco.

４

Quando não consegue realizar bem o procedimento
Esclareça suas dúvidas por telefone ou visite os Centros Trabalhistas de Kanagawa para
Estrangeiros.
Você será orientado através de intérpretes, sobre como solucionar e, conforme o caso, entramos em
contato com a empresa para confirmar as circunstâncias e auxiliar na solução entre ambos.

Verificar
□ Por que não se pode solicitar o seguro?
□ Por que a empresa não entrega o comprovante do seguro?
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