
               Гадаад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах төв
             Гүйцэтгэх үүрэг /хүрэлцэн ирвэл/ танилцуулга

     Сөүл хот дахь Гадаад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн
авах төв үйл ажиллагааны танилцуулга

Сөүл хотод оршин суудаг гадаад иргэд болон хилийн чанадад оршин сууж 
буй солонгос иргэд
Орон нутгын татварт бүртгэлтэй боlон ажлын байрны хамааралтай 
буюу ажил хийдэг бол татвартай холбоотойгоор биечлэн ирж 
өргөдөл хүсэлт гаргасан бичиг баримт зохицуулах
97, Saemal-ro, Guro-gu, Seoul, Синдорим TECHNO MART Офисс 
төвлөрсөн төв 3-н давхар(Худалдааны төв ×)

☎ 033-811-2000 ☜ Англи, Хятад, Виетнам, Узбек улсын иргэдэд 
                                                       зөвөлгөө өгөх 
☎ 1577-1000 ☜ аад хэлээр 7 номер зөвөлгөө өгнө

※ Зөвөлгөө авч болох цаг: Ажлын өдрүүдээр 09:00-18:00 цагийн хооронд

         Гадаад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах төв Гүйцэтгэх үүрэг болон зорилго

◎ Доорхи зорилогуудад ороогүй ч биечлэн ирж өгсөн өргөдөл хүсэлтийг хариуцсан байгуулгын салбараас 
     зохицуулах
◎ Биечлэн ирэхээс гадна утас, факс болон бусад өргөдөл хүсэлтийг хариуцсан байгуулгын салбараас 
     зохицуулах
※ Үйлчлүүлэгчийн төв: Уг төвийн гүйцэтгэх үүргийн жагсаалт(хүлээн авсан өргөдөл санал хүсэлтийг 
     шийлжүүлэх), ба нөхцөл байдалаас шалтгаалан нэмэлт үйлчилгээнүүд нь хязгээртай ч(аль болох хариуцсан 
     салбартай холбож өгөх)

Ангилал Гүйцэтгэх үүргийн нэрс Төв байгуулгын 
салбар

эрх

•Орон нутагтаа бүртгэлтэй татвар төлөгч·эрхээ 
    алдах ба·бүртгэлийн талаар асуудал үүсэх � ×

•Асран хамгаалагчаар бүртгэлэй татвар төлөгч·эрхээ 
    алдах ба·бүртгэлийн талаар асуудал үүсэх � ×

•Сайн дураар буюу өөрийн хүсэлтээр бүртгүүлэн 
    татвар төлөгч � ×

•Өрх толгойлогчид нийлэх, оршин суугаа хаяг солигдох,
    болон бүртгэлд өөрчлөлт орох � ×

•Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ авах � �

Оногдуулах
•Гадаад иргэний даатгалын төлбөрийг даруй тооцох � ×

•Орон нутгийн даатгалын төлбөрийг зохицуулах � ×

Татвар

•Эрүүл мэндийн даатгал тушаах � �

•Орон нутгийн даатгалын төлбөр автомат дансаар 
    шилжүүлэг хийгдэх, цахим мэдэгдэл илгээх � �

•Орон нутгийн даатгалын төлбөр буцаан олгох � �

•Байнгын төлбөр нэхэмжлэлийн хуудас гаргах, орон 
    нутгийн орлох данс илгээх � �

Даатгалын
хэмжээ

•Бусад татвартай холбоотой төлбөрийг тушаах � �

•Өөрийн оногдол хувийг буцаан олгох маягтыг бүртгүүлэх △ �

•Өөрийн оногдол хувийн дээд хэмжээнээс хэтэрсэн 
    төлбөрийг буцаан олгох маягтыг бүртгүүлэх △ �

Эрүүл мэндийн 
хяналт

•Энгийн-Хорт хавдар-Нярай хүүхдийн оношилгооны
    хуудас гарган авах � �

•Өнгөрсөн онд бүртгэгдээгүй –Шинээр шинжилгээнд
    хамаарах хүнийг нэмж бүртгэх � �

Нэмэлт
баталгаа

•Чадвартай эсэхийг нотолсон баримт болон Төлбөрийн
    чадварын нотолгоо � �

•Эрүүл мэндийн даатгалын тооцоо � �

•Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр төлсөн баримт � �

Зөвөлгөө өгөх •Гадаад иргэний эрүүл мэндийн даатгалын 
    тогтолцоо энгийн � �

Х
айж

 ирэх хаяг

1,2 дугаар шугам Синдорим өртөө 3-р гарц
 Синдорим TECHNO MART подвалын 1 давхартай холбогдсон 

      (Офиссын төвлөрсөн төв байрны чиглэлд, Худалдааны төв ×)

Синдорим өртөөн дээр буух
 Автобус: 5619,6411,6511,6611,   ЁндонПу(01,08,09,12,13)

Авто зогсоолын бүс- В6F/ Зөвхөн B3F - B4F хэсэг нь 10цаг 30минутаас 
хойш нээлттэй болнов

 Авто зогсоолын төлбөр : 1 цаг үнэгүй ба(давхарын кассанд 
      шалгуулан 2 цагаар нэмж болно)

            

A global leader in healthcare and security
Your lifetime health and happiness with NHIS

Хамрагдах эрх

Хурдны галт тэрэг

Автобус

Авто машин

Гүйцэтгэх үүрэг

Байршил

Эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн төв нь гадаад иргэдийн мэндийн даатгалтай 
холбоотой үйл ажиллагааг илүү шуурхай мэргэжилийн Эрүүл төвшинд гүйцэтгэхийн тулд 

Гадаад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах төвийг ажиллуулж байгаа болно.

Синдорим
DeCube City

Гүрү Өндөр настны 
асрах Төв

3-р гарц

Posville

Сөүл хот дахь Гадаад иргэдийн өргөдөл 
хүсэлтийг хүлээн авах төв

           (Офисс төвлөрсөн төв 3-н давхар)

Синдорим өртөө
（1-р шугам,2-р шугам）

Синдорим
TECHNO MART 

Синдорим
SK VIEW

[ Гадаад иргэдэд
зөвлөх төв]

[Биечлэн өдрийн цаг 
урьдчилан авах]

Мирэ Бага 
Сургууль

С
идорим подваль

       Мирэ бага Сургуулийн урд 4-н замын уулзвар

Эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн төв
Сөүл Ганвон Бүсийн Удирдах Газар

※ ‘△’ … (Төв) Бүртгэлийн маягт бүртгэх болон хариуцсан салбар луу шилжүүлэх, (хариуцсан салбар)
      т нь хэвийн бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах болон бүртгэгдсэнээс хойш бүх л мэдээлэлээр хангах



             Эрүүл мэндийн даатгалыг ашиглах аргачилал
6 Сараас дээш дотодод оршин сууж буй гадаад иргэн болон 
хилийн чанадад сууж буй дотоодын иргэд эрүүл мэндийн 

даатгалд хамрагдах талаар мэдээлэл
 Эрүүл тэндийн даатгалын ашиг нь БНСУ-ын иргэдтэй адил болно.

    Амбулторийн эмчилгээний төлбөрийн яг 40-70%, хэвтэж эмчлүүлсэн эмчилгээний төлбөрийн яг
        80%ийг даатгалын байгуулгаас хариуцна.
    Хорт хавдар, Тархины цусан хангамжтай холобоотой өвчин, Зүрхний өвчин зэрэг өвчиний эмчилгээний 
          төлбөрийн 95%, Ховор буюу онцгой хүнд эдгэрэшгүй өвчиний эмчилгээний төлбөрийн 90% ийг 
          даатгалын байгуулгаас хариуцна.
    Эрүүл мэндийн шинжилгээ: Энгийн эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг, Нярай хүүхдийн ерөнхий үзлэг, Сав 
          умайн хүзүүний хорт хавдар- Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын шижилгээ, … хувиараа төлөх төлбөргүй болно. 
     ※ Ходоодны хорт хавдар, Элэгний хорт хавдар, Хөхний хорт хавдар, Уушигны хорт хавдарны шинжилгээний 
               төлбөрийн 90%ийг даатгалын байгуулгаас хариуцна. … Улсын хорт хавдал судлалын төвийн шинжилгээнд 
               хамрагдсан тохиолдолд үнэ төлбөргүй

       ❖   Эмнэлэг- Жижиг амбултори（эрж очиж эмчлүүлэх）ашиглах арга

     
Эмчлүүлэхээр  

бүртгүүлэх     эмчид үзүүлэх     
эмчилгээний 
төлбөр төлөх     

эмийн сан орох буюу эмний 
төлбөр төлөх

   ·Гадаад иргэний үнмлэхээ өгөх                        ·Төлбөрөө төлөөд эмний         ·Эмнэлэгээс авсан эмийн 
                                                                                                       бичгээ авах                                  бичгээ эмийн санчдаа өгөх

       ❖   Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдах дэс дараалал

     
Эрүүл мэндийн шинжилгээнд 

хамрагдар эрхтэй эсэхийг шалгах     
Шинжилгээ хийлгэх байгуулгадаа 

урьдчилан цаг авч үзлэгт хамрагдах     
Шинжилгээний хариу

хүлээн авах
   ·Даатгалын байгуулгаас эрүүл мэндийн     ·Шинжилгээ хийх боломжтой бүх          ·Шинжилгээний хариу нь гэрийн  
        үзлэг хийлгэх талаар баримт хуулас илгээнэ  байгуулгууд хамрагдана.                хаягаар     
   ·Утсаар шалгаж болно Дугаар(☎1577-1000) · Гадаад иргэний үнэмлэхээ авч очих

 Оршин суух эрхийн хугацаа дууссан болон 1сараар хоцорч хилээр гарах тохиолдолд 
       эрх хасагдах болно.
   Зөвхөн: Оршин суух эрхтэй ч хилээр зорчих явцдаа эрхээ алдсан бол 6-н сарын дотор дахин хилээр
        орж ирээд хилээр зорчих хугацаанд тусдаа нэг өрхөөр тооцоолон даатгалын хураамжаа төлвөл 
         хилээр нэвтэрсэн өдрөөс эхилэн даатгалдаа хамрагдах боломжтой.

 Даатгалын хураамжыг төлөхгүй байх дохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно.
   Хураамжыг бүрэн гүйцэд төлж дуустал 5%ийн торгуулын хүү нэмэгдэж тооцогдоно.
   Хураамжаа төлхийг шаардсан хуудас хаягаар илгээсэн ч хураамжаа төлөхгүй байх тохиолдолд эд 
         хөрөнгө-цалин, орлого- хадгаламж зэргийг хурааж авах
   Шимтгэл хураамж төлөх хугацаа дууссанаас хойшхи дараа сарын 1-ээс төлөгдөөгүй хураамжийг бүрэн
          төлж дуустал цалингийн хэмжээг хязгаарлана.
     ※ Даатгалын тэтгэмж хөнгөлөлт нь эмчилгээний үе шатанд хязгаарлагдах ба хугацаа хэтэрсэн 
           тохиолдолд эмчилгээний зардлыг буцаан олгох боломжгүй болно.
   Төлбөрөө төлөлгүй хугацааг удаанаар хэтэрүүлсэн хураамж төлөгчийн мэдээлэлийг Хуул Зүйн Яаманд 
           дамжуулан өгөх ба гадаад иргэний хувьд оршин суух эрхийг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг авна.

 хэрэглэгчийн тав тухын үүдэнд гадаад иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв нв биечлэн 
       ирэх цаг авах хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа болно. 
   Биечлэн ирэхийн өмнөх 1 өдрийн өмнө хүртэл(оройтохдоо)хугацаанд тааруулан (www.nhis.or.kr/) 
         сайтаар орж бүртгүүлнэ үү.
      ※ Урьдчилан захиалга авах арга зам: Сайт ▶ Минвонёгиёо(энд иргэний өргөдөл хүсэлт хүлээн авах)
                ▶ Хувийн өргөдөл хүсэлт хүлээн авах ▶ гадаад иргэний өргөдөл хүсэлт хүлээн авах төв

 Дотоодод хамгийн анх орж ирсэн өдрөөс эхилэн 6 сарын дараах өдөрөөс эхилэн зүй ёсоор
      Бүртгэгдэх болно. 
    6 Сарын дотор 2-оос дээш удаа гадаадад зорчин 30 хоногоос хэтэрвэл сар бүрийн нэгнээс эхилүүлэн
        дахин тооцоолох болно.
    1 Удаа 1сараас дээш хугацаа хэтэрүүлэн дотоодод оршин суусан тохиолдолд дахин улсын хэлээр
         нэвтэрсэн өдрийг орж ирсэн хамгийн анхны өдрөөр тооцоолон онцгойлон тооцоолох болно.
    ※ Оршин суух （F-5），Мэргэжилийн бус ажлын байр（E-9），Гэр бүл болох цагаачлалын（F-6），Гадаадад сурах
       （D-2, D-4-3） … гадаад иргэний бүртгэгдсэн өдөр нь（анх орж ирсэн өдөр）， улсын хэлээр зорчсон өдөр
    ※ Дотоодод төрсөн нярай хүүхэд … төрсөн өдөр （эцэг эсвэл эх =даатгалд бүртгэгдсэн） 

 Гадаад иргэн болон хилийн чанадад оршин сууж буй дотоодын иргэнээр бүрдсэн гэр бүл
      ч гэсэн хоорондоо нэгдэж гэр бүл болвол 1 өрх болж болно.
    Гэрийн хаяг（оршин суудаг газар）нь адилхан Өрхийн толгойлогч болон эхнэр нөхрийн аль нэг нь болон
        19-н наснаас доош хүүхэд нь（эхнэр эсвэл нөхрийн хүүхэд ч бас хамрагадана） 

           ❖   Гадаад гэр бүлийн холбоо харилцааг баталсан стандарт лавлагаа бичгийг баталгаажуулах 
                            шалгуур
             Баримт бичгийг олгосон тус улсын гадаад харилцааны яам（эсвэл Апостильээр батаогаажуулсан баримт
                               бичиг）шалгуулсан алйан ёсны баримт бичиг （Солонгос хэлээр орчуулга хийлгэсэн хувьтай хамт）
                  Солонгос улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газар（нотриатаар баталгаажуулсан орчуулгын бримтыг 
                               хавсаргаад），Төрсөний гэрчилгээ（дотоодод төрсөн），гадаад иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ
            ❖   Бичиг баримт хүчинтэй байх хугацаа
                  Иргэний харъяалалын баримт бичиг … баримт бигийг олгосон эсвэл баталгаажуулсан өдрөөс эхилэн
                                9 сарын хугацаанд хүчинтэй болно.（Дотоод дахь баримт бичгийн хугацаа нь 3 сар хүчинтэй）

 БНСУ-ын иргэнтэй адилханаар эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг тооцдог боловч
       дундаж хэмжээнээс доогуур байвал даатгалын төлбөрийг дундаж хэмжээнд тохируулан оногдуулна.
    Өнгөрсөн жилийн 11 сарын түвшинээр нийт даатгалд хамрагдагчдын дундаж даатгалын шимтгэлийг
         сар бүр 1 сараас-12 сар  хүртэл оногдуулна.
    ※  Хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрвэгсэд （F-2-4）болон тэдний гэр бүл （F-1-16），19-н наснаас доош өрх толгойлсон
            өрх … хамгийн доод түвшиний даатгалын шимтгэлээс дээш оногдуулах
    ※ Оршин суух（F-5），Гэр бүл болох цагаачлалын (F-6) … БНСУ-ын иргэнтэй адилханААР эрүүл мэндиЙН 
            ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ оногдуулах буюу мэдэгдэх
    Даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт

    ※ Өрхийн орлого（3,6 сая↓）болон нийт хөрөнгийн дүн(13сая,500мянга-аас доош↓)зэрэг шаардлагуудыг хангасан 
           тохиолдолд 50%(хүртэл бууруулах)
    ※  70% … （2022 оны 3-р сараас –2023 оны 2 сар хүртэл 60%, 2022 оны 3-р сараас 50% буурна.）

 Урьдчилсан төлбөрт даатгалын төлбөр нь сар бүрийн 25-ийг хүртэл төлсөн байх
    Хариуцсан албан байгуулга болон Гадаад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах төв нь зөвхөн 
         картаар тооцоо хийдэг.（Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийх боломжгүй）
    ※ Карт ашигласны өөрөөс гарах хураамжын хэмжээ … Лизин буюу дараа төлбөрт тооцооны карт 0,8%, 
           Дэбит буюу чек карт 0,5%
    Авто дансаар төлбөрөө төлөх тохиолдолд дараа сараас нь эхилэн 200 воны хөнгөлөлт эдлэх ба, мөн Имэйл 
         төлбөрийн баримт хүлээн авах бол 200 воны хөнгөлөлт авна.
    төлбөрийн баримт байхгүй ч гэсэн утсаар зөвөлгөө(☎1577-1000) дугаараас орлуулсан дансны дугаар аваад
          тооцоогоо хийж болно.

Гадаадад сурах（D-2），Энгийн сургалт（D-4），Хилийн чанадад сурч буй дотоодын оюутан（C-9），Хилийн 
чанад дахь үндэс нэгт оюутан（C-10）  70%*

Шашин шүтлэг（D-6），бусад（G-1） … Хүмүүнлэгийн оршин суух зөвшөөрөл（G-1-6）болон тэдний гэр бүл（G-1-12） 30%
Арал- Алслагдсан бүс нутагт оршин суугч 50% Газар тариалан-загас агнуурын бүс нутагт оршин суугч 22%

Анхаарах зүйлс


