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Sinh hoạt ngoài trường học
Part.Ⅵ

Thông báo liên quan tới Bảo hiểm

•�Điều trị nha khoa, điều trị Đông Y, Mang thai - Sinh để & Da liễu, Khoa tâm thần, Bệnh 
trước khi gia nhập bảo hiểm, Tai nạn do rượu bia, Bạo hành, Tai nạn giao thông là những 
trường hợp có thể không được bồi thường..

A. Tính cần thiết của bảo hiểm du học sinh

•�Hỗ trợ điều trị an toàn trong trường hợp phát sinh các bệnh hoặc thương tích bất  ngờ 
trong khi du học

•�Có thể tự gia nhập bảo hiểm “Tự đăng ký gia nhập” hoặc “Đăng ký gia nhập cùng với 
nhà trường”

※  Trường hợp tự đăng ký gia nhập bảo hiểm phải nộp giấy chứng nhận đã gia nhập bảo hiểm cho Viện Giao lưu Quốc tế.

B. Bảo hiểm du học sinh trường Đại học Jeonju

•  Công ty bảo hiểm: HyunDai Haesang(현대해상)

•��Thời gian: Gia nhập bảo mỗi học kỳ(Học kỳ 1: Tháng 3~8, Học kỳ 2: Tháng 9~2)

•Phí bảo hiểm: Mỗi học kỳ 60,000won 

•�Phương pháp gia nhập: Khi nộp học phí sẽ tự động được gia nhập bảo hiểm(Phí bảo 
hiểm được gồm trong hóa đơn tiền học) 

•��Phạm vi hỗ trợ

Thành phần Nội dung bảo hiểm Bản thân sinh viên phải nộp

Tử vong do tai nạn / Để 
lại di chứng sau này

Tối đa 50.000.000won -

Tử vong vì bệnh tật Tối đa 10.000.000won -

Chi phí điều trị nhập viện 
khi tai nạn/ bệnh tật

Tối đa 30.000.000won 20% trên tổng chi phí

Chi phí điều trị ngoại trú 
khi tai nạn/ bệnh tật

 Mỗi lần đi viện tối đa 
250.000won

Ít nhất là 10,000 won ~ 
20% trên tổng chi phí

Chi phí thuốc chữa trị 
khi tai nạn/ bệnh tật

Mỗi đơn thuốc hỗ trợ 
tối đa 50.000won

Ít nhất là 8,000 won ~ 
20% trên tổng chi phí

Trách nhiệm bồi thường 
sinh hoạt thường nhật

Tối đa 10.000.000won 20,000 won

Chi phí nhập viện ở 
nước ngoài 

Tối đa 30.000.000won
“Chẩn đoán tại Hàn Quốc và trị 

bệnh tại nước ngoài”

Chi phí đặc biệt cho 
người ngoại quốc

Tối đa 30.000.000won
“Chi phí vận chuyển trong trường hợp tử 

vong vì bệnh tật hay tai nạn”

Tối đa 30.000.000won
Trường hợp nhập viên trên 14 ngày cần người 
chăm sóc như bố & mẹ thì phải tự lo chi phí 

máy bay và chỗ ở cho người chăm sóc
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D. Phương pháp yêu cầu(ChunganginsKorea/Công ty bảo hiểm

•�Trang chủ của Viện Giao lưu quốc tế Trường Đại học Jeonju → Phòng 

tài liệu → Bản tin số 1 hoăc quét mã QR bên phải để tải biểu mẫu [Giấy 

yêu cầu bảo hiểm & Giấy đồng ý thu thập thông tin cá nhân]

• Tham khảo bảng [Hồ sơ giấy yêu cầu bảo hiểm] và  

 ① Chuẩn bị các hồ sơ chung(cần thiết) và ② ~ ④ sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên 

quan, chụp ảnh bằng điện thoại và gửi qua Kakao Talk của công ty bảo hiểm. Yêu cầu có 

hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ khi điều trị

  KakaoTalk ID công ty bảo hiểm

•�Tiếng Trung KakaoTalk ID: CLAIMS

•�Tiếng Anh KakaoTalk ID: INSCLAIM

•�Tiếng Việt KakaoTalk ID: INSVIETNAM

 ※ Để biết thêm thông tin chi tiết liên lạc với ID Kakaotalk phía trên

E. Hoàn cấp chi phí trị liệu(70%~80%)

•�Sẽ được trợ cấp trong vòng 1 tuần kể từ ngày gửi đơn đăng ký yêu cầu bảo hiểm. Tùy 

theo bệnh viện thì số tiền trợ cấp có thể sẽ khác nhau

C. Hồ sơ yêu cầu hỗ trợ tiền bảo hiểm

Thành phần Hồ sơ cần chuẩn bị Nơi cấp

① Hồ sơ chung

Giấy yêu cầu bảo hiểm & Giấy đồng ý thu 
thập thông tin cá nhân Bản thân 

sinh viênBản sao thẻ ngoại quốc

Sổ ngân hàng

Chi phí

điều trị

② Điều trị nhập 

viện(Bao gồm 

phẫu thuật

Giấy xác nhận xuất nhập viện

Bệnh viện 

trị liệu

Hóa đơn chi phí điều trị

Giấy chi tiết chi phí điều trị

Nếu phẫu thuật 

③ Điều trị 

ngoại trú

Cần giấy xác nhận phẫu thuật
Bệnh viện 

trị liệu
Giấy chẩn đoán hoặc y bạ

Hóa đơn chi phí điều trị

④ Chi phí 

thuốc thang
Giấy chi tiết chi phí điều trị Hiệu thuốc

•�Du học sinh nhất đinh phải gia nhập bảo hiểm và phía nhà trường không thể giúp đỡ khi 
phát sinh vấn đề chi phí điều trị cho người chưa gia nhập. Trường hợp cần giấy chứng nhận 
gia nhập bảo hiểm có thể nhận tại Trung tâm hỗ trợ du học sinh.

※ Hỏi & đáp liên lạc: ChunganginsKorea/Công ty bảo hiểm(Hỗ trợ ngoại ngữ)  02-722-3200 

                                  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju 063-220-4750
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Để hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt du học sinh khỏe mạnh, phía nhà trường đã hợp tác với 

nhiều bệnh viện trong khu vực và hỗ trợ các dịch vụ y tế bao gồm những dịch vụ không 

được trợ cấp trong bảo hiểm y tế du học sinh

  Tình hình các bệnh viện hợp tác

No. Tên bệnh viện Lĩnh vực tri liệu Nộp dung hợp tác

1 위사랑연합내과
Trị liệu thường. Nội soi 

đại tràng, dạ dày
• Giảm 20~30% khi nội soi đại tràng, dạ dày

2 소피아여성의원
Các bệnh nữ giới và 

tiêm chủng phòng bệnh

•�Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế(Bảo hiểm 100% áp dụng 

bảo hiểm y tế)

3 맑은얼굴피부과 Các bệnh lý da liễu •Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế

4 전주시티병원
Gãy xương, Bị thương, 

Bệnh sinh hoạt
Điều trị tối và cả thứ 7

• Khi phí trị liệu > 250.000 sẽ nhập viện trị liệu

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế(bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

5 미소심는치과 Trị liệu bệnh về răng
•�Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế (Bảo hiểm 100% áp 

dụng bảo hiểm y tế)

6 우리들항외과 Bệnh hẫu môn
•Giảm 30% phí trị liệu

•Giảm 40% khi phẫu thuật

7
예수병원
(종합병원)

Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế(bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

8 수병원
Bệnh sinh hoạt, 

Ngoại khoa, Chỉnh hình, 
Nhập viện trị liệu

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 

lớn

9 삼성안과·이비이후과 Mắt , tai , miệng
• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) 

•Miễn phí cấp giấy chứng nhận

10 명가한의원 Bệnh viện đông y

•Giảm 30% tiền thuốc 

•Phí trị liệu lần 1 Giảm 10.000won
                    lần 2 giảm 8.000won

11 전주병원
Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ

•Điều trị xoay quanh cấp cứu

•Giảm 20~30% phí trị liệu 

12
대자인병원
(종합병원) 

Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ
(Điều trị ban ngày hỗ trợ 

thông dịch viên)

• Áp dụng 150% bảo hiểm thông thường 

•�Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

•Giảm 30% phí trị liệu

•�Hỗ trợ tiếng Việt, Trung, Mông Cổ và tiếng Anh

•  Mức bồi thường tối đa 1 ngày là 250,000won, điều trị khi nhập viện lên tới 30,000,000won. 

Duy chỉ khoa răng, trị liệu Đông y, khoa da liễu mang thai - sinh đẻ , khoa thần kinh, bệnh có 

sẵn có thể không được bảo hiểm bồi thường. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

Văn phòng Đạo tạo Quốc tế 063-220-2344 hoặc 010-8633-1604.
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  Vị trí các bệnh viện hợp tác

효자교

삼
천

전
주
천

이동교 서원로

삼천교

우림교

천
잠
로

홍
산
로

백
제
로

다가교

완산교

전라북도청

박물관

롯데마트

근영여중고

효자4동
주민센터

상산
고등학교

전라북도
교육청

우전
초등학교

스타
벅스

홈플러스
효자점

완산
소방서

효천
더퍼스트

APT

효천
우미린 APT

완산구청

전주우체국

신흥고

시내
(객사)

구정문

신정문

삼성안과
이비인후과 소피아

여성의원

맑은얼굴
피부과

전주
시티병원

전주
병원

예수
병원

명가
한의원

우리들
항외과

미소심는
치과

수병원

위사랑
연합내과

전
주
대
학
교

1

2 3

4

5

6

10

대자인
병원

12

11

7

9

8

No. Tên bệnh viện Địa chỉ & Số điện thoại Thông tin Ghi chú 

1 위사랑연합내과
전북 전주시 완산구 서원로 62

☎ 063-283-6300

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

2 소피아여성의원
전북 전주시 완산구 홍산로 245

☎ 063-221-0002

trường Đại học Jeonju  

→ 1.5km(   20분)

3 맑은얼굴피부과
전북 전주시 완산구 홍산중앙로 22

☎ 063-221-5566

trường Đại học Jeonju 

→ 1.5km(   20분)

4 전주시티병원
전북 전주시 완산구 세내로 277

☎ 063-239-0114

trường Đại học Jeonju 

→ 2km(  15분)

5 미소심는치과
전북 전주시 완산구 세내로 257

☎ 063-241-2804

trường Đại học Jeonju 

→ 2km(  15분)

6 우리들항외과
전북 전주시 완산구 용리로 57

☎ 063-225-0770

trường Đại học Jeonju 

→ 3km(  26분)

7
예수병원

(종합병원)

전북 전주시 완산구 서원로 365

☎ 063-230-8114

trường Đại học Jeonju 

→ 4km(  35분)

8 수병원
전북 전주시 완산구 서원로 63

☎ 063-251-7200

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

9 삼성안과이비이후과
전북 전주시 완산구 우전로 225

☎ 063-220-0114

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

10 명가한의원
전북 전주시 완산구 서원로 318

☎ 063-231-7582

trường Đại học Jeonju 

→ 3km(  28분)

11 전주병원
전북 전주시 완산구 한두평3길 13

☎ 063-220-7200

trường Đại học Jeonju 

→ 4km(  30분)

12
대자인병원

(종합병원) 

전북 전주시 덕진구 견훤로 390

☎ 063-240-2000

trường Đại học Jeonju 

→ 10km(  50분)

※ Quét mã QR để biết thêm thông tin về bệnh viên như vị trí bệnh viện, thời gian trị liệu, các khoa trị liệu 



72  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn(Test of Proficiency in Korean, TOPIK) là bài kiểm tra năng lực 

tiếng Hàn do Viện Giáo dục Quốc gia tổ chức

Trường Đại học Jeonju đánh giá tốt nghiệp và nhập học Đại học của du học sinh thông 

qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK. Phía dưới là cách đăng ký TOPIK.

  Cách đăng ký

① Truy cập www.topik.go.kr   

② Đăng ký thành viên(tham khảo phần giải thích bên dưới)  ※ Rút ngắn từng người gia nhập

③ Tích vào ô đồng ý quy định sử dụng(4 hạng mục)

④  nhập thông tin thành viên   ※ Hạng mục tích * đều phải điền không sót một mục nào. 

⑤ Hãy đăng nhập

⑥ Hãy click vào mục đăng ký người dự thi Hàn Quốc(한국응시자 접수)

⑦ Hãy tìm và chọn địa điểm thi

⑧ Hãy đăng ký ảnh thẻ của bản thân   ※ Hãy kiểm tra lại từng hạng mục �  sau đó đăng ký.

⑨ Xác nhận lại một lần nữa thông tin đã nhập

⑩ Sau đó click vào phần thanh toán phí dự thi(응시료 결제)

1
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2

• Tạo ID sau đó 

kiểm tra tính khả 

dụng

•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

• Tích vào ô đồng 

ý quy định sử 

dụng(4 hạng mục)

Cách 
đăng ký

Cách 
đăng ký

3

사용 가능한 
아이디입니다

200823011

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

대한민국(Rep. of Korea)
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•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

Cách 
đăng ký

•Hãy đăng nhập

Cách 
đăng ký

• Hãy click vào mục 

đăng ký người dự 

thi Hàn Quốc (한국

응시자 접수)

Cách 
đăng ký

휴대폰 번호 필수

55069

전라북도 전주시 완산구 천잠로 303

국제교류원

4

5

6

Z4XSOCDQ
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• Hãy tìm và chọn 

địa điểm thi. 

Cách 
đăng ký

• Hãy đăng ký 

ảnh thẻ của bản 

thân.

(Phải có sẵn ảnh 
thẻ trong máy tính)

Cách 
đăng ký

•Chọn 전라, 제주 •ChọnTOPIK Ⅱ

Chọn địa điểm thi

•전주대학교

•전북대학교

•원광대학교

•  Số người đã đăng 

ký/ Số lượng người 

tối đa

7

8
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•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

•�Hãy kiểm tra lại 

từng hạng mục

�  sau đó đăng ký

Cách 
đăng ký

•�Xác nhận lại một 

lần nữa thông tin 

đã nhập sau đó 

click vào phần 

thanh toán phí dự 

thi (응시료결제).

Cách 
đăng ký

71903

8

9



Sổ tay Du học sinh  77

Part Ⅵ. Sinh hoạt ngoài học đường

•�Sau khi tích vào 

‘가상계좌’ thì hãy 

nhấn ‘결제하기’ 

thanh toán

Cách 
đăng ký

10

Cách 
đăng ký

Cách 
đăng ký

•�Kiểm tra lại từng hạng 

mục  sau đó nhấn [다음]

Điền tên ngân hàng Điền tên

   Video hướng dẫn 

đăng ký TOPIK

•�� Sau khi xác nhận tên ngân hàng, chủ tài khoản thì 

chuyển tiền vào số 가상계좌 trước 18:00 cùng ngày 

đăng ký

•�sau khi xác nhận hãy nhấn  [닫기].
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A. Chuyển đến(Ngày đầu)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà 

(Ngày đầu)

① Kiểm tra đồng hồ •Có thể xác nhận đồng hồ tại tầng 1

②  Đăng ký người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Cách liên lạc với cục quản lý theo từng khu vực:

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 5 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

•Phải liên lạc với ai?

   ① 전주시 완산구 효자동 1가 또는 2가 거주자는  TEL. 063)225-7992

   ② 전주시 완산구 효자동 3가 거주자는  TEL. 063)251-8884

Xác nhận

 sử dụng

•Phí sử dụng tháng trước: Phí sử dụng từ ngày 1~ ngày 30

•Hóa đơn: Thông báo vào ngày 20~25 tháng sau

•Thời hạn nộp:Ngày 30 tháng đó

Cách nộp 

tiền ga

•Tham khảo ảnh dưới

   ① Phí sử dụng tháng trước

   ② Số tài khoản

  �Cách A. Bắn tiền vào số tài khoản của ‘전북은행 & 농협’

�Cách  B. Cầm qua ngân hàng nộp

�Cách  C. Đăng ký nộp tiền tự động tại Ngân hàng 

                  (Cần chuẩn bị: Hóa đơn, Thẻ ngoại quốc, Sổ ngân hàng)

1

2
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A. Khi chuyển nhà(Ngày đầu)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà

(Ngày đầu)

①  Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ có ở dưới tầng 1

②  Đăng ký người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Tập đoàn điện lực Hàn Quốc ☎ 123 

    (Hoạt động 24 giờ)

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 6 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

Kiểm tra chi 

phí sử dụng

• Tiêu chuẩn thanh toán phí sử dụng: chi phí sử dụng từ ngày 2 ~ ngày 1 

tháng sau

•�Giấy thông báo nộp tiền: Sẽ được gửi tới hòm thư tại tầng 1 trong từ 

ngày 15~20 hàng tháng

•Thời hạn nộp: Tới ngày 25 hàng tháng

B. Khi chuyển nhà(Ngày cuối cùng)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà

(Ngày cuối cùng)

① Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ có ở dưới tầng 1

②  Hủy bỏ người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Cách liên lạc với cục quản lý theo từng khu vực:

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 5 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

•Phải liên lạc với ai?

    ① 전주시 완산구 효자동 1가 또는 2가 거주자는  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 거주자는  TEL. 063)251-8884

Kiểm tra phí 

sử dụng 

•Kiểm tra chi phí sử dụng cho tới trước ngày chuyển đi

•�Liên lạc với trung tâm chăm sóc khách hàng và nhận số tài khoản sau  

đó bắng tiền được
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B. Khi chuyển nhà(Ngày cuối cùng)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Chuyển nhà

(Ngày cuối cùng)

① Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ ở dưới tầng 1 nhà trọ

②  Hủy bỏ người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Tập đoàn điện lực Hàn Quốc ☎ 123 

    (Hoạt động 24 giờ)

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 6 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

Kiểm tra phí đã 

sử dụng 

•Kiểm tra chi phí sử dụng cho tới trước ngày chuyển đi

•�☎ 123 ←  Liên lạc với trung tâm chăm sóc khách hàng và nhận số tài 

khoản sau đó chuyển tiền

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Cách nộp

tiền điện

•Tham khảo hình phía dưới

   ① Số tiền

   ② Số tài khoảnh(우리은행, 국민은행, 하나은행 ) 

  �Cách  A. Chuyển tiền vào tài khoản ‘전북은행 & 농협’ của hóa đơn tiền điện

�Cách  B.  Cầm hóa đơn tới ngân hàng nhờ nộp tiền hộ

�Cách  C.  Tự động chuyển tiền hàng tháng(ngày 25 hàng tháng) 

                   Chuẩn bị: Sổ ngân hàng, thẻ ngoại quốc, hóa đơn 

1

2
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•Đối tượng: Du học sinh Trung Quốc (Sinh viên Đại học, Cao học)

•Đăng ký sau khi tốt nghiệp

 Thủ tục đăng ký

① 

Đăng ký 

trên trang chủ

•Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

http://gwangju.china-consulate.org/chn/

•Đơn đăng ký: ứng dụng quét mã QR. 

②

Tài liệu 

chuẩn bị 

•Bản sao hộ chiếu 

•Chứng minh thư ngoại quốc (Bản sao mặt trước và sau )

•Bản sao bằng tốt nghiệp

     ※ Bằng tốt nghiệp được cấp sau lễ tốt nghiệp

•Giấy chứng nhận tốt nghiệp bản gốc 

•Giấy chứng nhận thành tích bản gốc 

③

Phương

pháp tiếp

nhận 

Tiếp nhận

trực tiếp

•Bạn hoặc bạn của bạn có khả năng tiếp nhận 

•Lượt tiếp nhận vào mỗi thứ 4 từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều 

Tiếp nhận

qua thư từ

• Tổng lãnh sự quán Trung Quốc - 광주 남구 대남대로 413  

     Phía trước là người phụ trách giấy chứng nhận trở về nước của 

du học sinh

※  Khi gửi qua thư ( thư đã đăng ký), bạn phải gửi kèm theo các tài 

liệu cần thiết như số điện thoại, địa chỉ được trả lại và tem đăng ký 

trong phòng bì thư gửi

④

Trực tiếp đến lãnh sự 

quán Trung Quốc 

•�전주대 → 전주시외버스터미널 또는 전주고속버스터미널 → 광주종합버스

터미널 → 주광주중국영사관

    (Một chiều đi 1 tiếng 30 phút mất khoảng 10,000won)

  Thắc mắc   Tổng lãnh sự quán Trung Quốc   ☎ 062-351-8857
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