
PHIẾU CHẤN HƯNG 

KINH TẾ GẤP 5 LẦN



ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LÃNH
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Công dân Đài Loan Hôn phối người nước 

ngoài (Hongkong, 

Macao, Trung Quốc) có 

thẻ cư trú

Người có thẻ cư trú 

vĩnh viễn

Người có thẻ nhân viên 

ngoại giao



MỌI NGƯỜI CHỌN 1 CÁCH LÃNH, KHÔNG NHẬN LẶP LẠI

PHIẾU CHẤN HƯNG GẤP 5 LẦN

THANH TOÁ N 

DI ĐỘNG
VÉ ĐIỆN TỬ

• Đăng ký tên thật

• Quét thẻ 

• Hoàn tiền qua thẻ

CHI TIÊU BẰNG THẺ ĐA 

NĂNG

THẺ TÍN DỤNG

• Đăng ký

• Quét thẻ tiêu dùng

• Hoàn tiền định kỳ

QUẸT THẺ TÍN DỤNGDÙNG ĐIỆN THOẠI CŨNG 

CÓ THỂ MUA SẮM

• Liên kết APP

• Quét mã QR Code

• Hoàn tiền qua APP
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PHIẾU GIẤY

• Đặt trước

• Nhận phiếu thuận 

tiện

• Chi tiêu ở bất cứ đâu

LĨNH PHIẾU GIẤY



LIÊN KẾT KỸ THUẬT SỐ (CẦN CÓ THẺ BHYT)

Sau khi đăng ký không 

thể sửa lại thông tin

Cho phép đăng ký cùng 

nhau

Tổng số người đăng ký 

là 5 người

Hiện ra logo kỹ thuật số

Cửa hàng cung cấp ưu 

đãi 
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Rút ngắn chu kỳ hoàn trả 

ít nhất 1 tháng 1 lần

Giới hạn hoàn trả mỗi 

người 5,000 tệ
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22/9/2021~30/4/2022

行動支付

電子票證

信用卡

CÙNG ĐĂNG KÝ TIẾP (1 THÊM 4)

Có máy đọc thẻ

Không có máy đọc thẻ

• Đến các website kỹ thuật số hoặc APP

• Đến trang web chính thức 5000

4 cửa hàng tiện lợi lớn

Thao tác ở máy

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TRƯỚC (3 CHỌN 1)

Thanh toán di động

Vé điện tử

Thẻ tín dụng

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TRƯỚC RỒI ĐẾN  

CÙNG NHAU ĐĂNG KÝ 
22/9/2021~1/10 chỉ cho phép cùng đăng ký thêm mới hoặc thoát ra

2/10/2021~6/10 chỉ cho phép thoát khỏi đăng ký trước 12h trưa



CẦM ĐẶT LĨNH DÙ NG

Cầm athẻ BHYT Đặt trước Lĩnh phiếu thuận tiện Chi tiêu ở bất cứ đâu

• Từ 8/10/2021nhận ở 

cửa hàng tiện lợi(siêu 

thị)

• Từ 12/10/2021 nhận ở 

bưu điện

1 2 3 4
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LÃNH PHIẾU GIẤY

•Người có thẻ BHYT,

cầm theo thẻ BHYT

•Người chưa có thẻ 

BHYT, cầm thẻ cư trú

• Từ 25/9/2021 

mở 2 lần đặt trước ở 

cửa hàng tiện lợi, 

website

• Từ 4/10/2021 đặt trước 

ở website bưu điện 

hoặc điện thoại

Từ 8/10/2021 có thể sử 

dụng phiếu chấn hưng 

gấp 5 lần chi tiêu tại cửa 

hàng ở bất kỳ địa điểm 

nào



 Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến ”Phiếu chấn hưng gấp 5 lần” thì có thể gọi 

đến đường dây Cứu trợ chấn hưng 1988. Thời gian phục vụ từ 08:30~18:30, 

suốt năm không nghỉ, dịch vụ trả lời tự động 24 giờ。

 Người nước ngoài, người Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông và Macao xin gọi 

đến đường dây nóng dịch vụ tư vấn 0800-024-111, phục vụ 7 ngôn ngữ (Trung, 

Anh, Nhật, Việt, Ấn Độ, Thái và Campuchia).

 Đối chiếu thông tin thân phận người Đài Loan có vấn đề, có thể gọi đến hotline 

dịch vụ 1996 của Sở hộ tịch Bộ Nội vụ, nếu người ở nước ngoài gọi thì xin gọi 

đến 886-2-8195-8151.

 Liên quan đến vấn đề làm thẻ BHYT và sử dụng APP kuaiyitong, có thể gọi đến 

hotline tư vấn của Sở Bảo hiểm Y tế 0800-030-598, hoặc 4128-678 (không thêm 

mã vùng), điện thoại di động, vui lòng gọi (02) 4128-678.

NẾU CÓ VẤN ĐỀ HÃY GỌI
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