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Peraturan Tabungan Reguler 

 

Pasal 1 (Lingkup penanganan) 

Terkait dengan tabungan ini, setiap penyetoran, penarikan, dan pengecekan saldo dapat dilakukan 

melalui anjungan tunai mandiri (selanjutnya disebut "ATM") dari Bank Lawson (selanjutnya disebut 

"Bank"). 

 

Pasal 2 (Penerimaan berbagai sekuritas) 

Secara prinsip, tabungan hanya menerima uang tunai untuk penyetoran. Adapun surat perintah 

pembayaran, cek, dividen dan sekuritas lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Berbagai Sekuritas") 

tidak dapat diterima kecuali terdapat permintaan sebelumnya dan disetujui oleh Bank. Dalam hal 

ini, prosedurnya berdasarkanmetode yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal ini, Bank akan 

menerima biaya yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 3 (Penerimaan uang transfer) 

1． Bank akan menerima uang transfer dalam mata uang asing ke tabungan ini. 

2． Sehubungan dengan transfer ke tabungan ini, uang transfer akan dibatalkan jika ada 

pemberitahuan pembatalan karena kesalahan transmisi seperti transmisi duplikat, dll. dari 

lembaga keuangan yang mengirimkan notifikasi transfer. 

 

Pasal 4 (Pencairan dan Pengembalian Karena Dana Tidak Cukup Berbagai Sekuritas yang diterima) 

1． Terkait dengan Berbagai Sekuritas, deposit uang Berbagai Sekuritas yang diterima tidak dapat 

dikembalikan kecuali pencairan itu dikonfirmasi setelah periode pengembalian karena dana 

tidak cukup telah berlalu. 

2． Jika Berbagai Sekuritas yang diterima itu dananya tidak cukup, maka tidak akan menjadi 

simpanan. Dalam hal ini, pemberitahuan akan segera dikirim ke alamat yang terdaftar, 

jumlahnya akan dipotong dari rekening tabungan reguler, dan Berbagai Sekuritas itu akan 

dikembalikan dengan metode yang ditentukan oleh Bank. 

3． Dalam kasus ayat sebelumnya, Bank akan menjalankan prosedur untuk melindungi hak-hak 

Berbagai Sekuritas tersebut hanya jika Bank telah menerima permintaan tertulis sebelumnya. 

 

Pasal 5 (Pengembalian uang tabungan) 

1． Saat ingin melakukan pembayaran otomatis untuk berbagai tagihan dari tabungan ini, terlebih 

dahulu mohon ikuti prosedur yang ditentukan oleh Bank. 

2． Jika beberapa transaksi pengembalian dana (termasuk pengembalian ATM, transfer, dll.) 

dilakukan pada hari yang sama dan jumlah totalnya melebihi saldo tabungan, maka Bank dapat 
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dengan wewenangnya memutuskan mana yang dapat dikembalikan. 

 

Pasal 6 (Bunga) 

Bunga tabungan ditetapkan pada hari kerja bank setelah hari Sabtu ketiga bulan Februari dan 

Agustus setiap tahun (hari kerja bank ditetapkan dalam "Peraturan Transaksi Bank Lawson"), 

dengan denominasi minimal atas perhitungan bunga adalah 1 yen untuk saldo akhir harian dengan 

nilai 1.000 yen atau lebih.Bank. Suku bunga akan berubah sesuai dengan kondisi keuangan. 

 

Pasal 7 (Verifikasi inkan, dll.) 

Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh pemalsuan, perubahan 

atau insiden lainnya tersebut sehubungan dengan permintaan penarikan dana, pemberitahuan atau 

berbagai dokumen lainnya apabila inkan yang digunakan telah diverifikasi dan dicocokkan dengan 

hati-hati terhadap inkan terdaftar (atau tanda tangan terdaftar) dan inkan tersebut dianggap sama 

pada saat penanganan dokumen tersebut. 

 

Pasal 8 (Biaya pengelolaan rekening yang tidak digunakan) 

1. Jika tabungan ini masuk kategori rekening yang tidak digunakan yang ditentukan secara 

terpisah oleh Bank dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, Bank akan 

menetapkan suatu biaya pengelolaan rekening yang tidak digunakan Banksetelah BankBank 

menetapkan prosedur. Dalam hal ini, Bank dapat mulai menarik biaya pengelolaan rekening 

yang tidak digunakan dari tabungan ini terlepas ada tidaknya permintaan penarikan dana, dll. 

2. Sehubungan dengan rekening yang tidak digunakan pada manabiaya pengelolaan rekening 

yang tidak digunakan tidak dapat ditarik, maka saldo yang tersisa akan dibayarkan sebagai 

biaya pengelolaan rekening yang tidak digunakan. Dalam hal ini, Bank dapat menutup rekening 

ini tanpa pemberitahuan lebih lanjut setelah menarik saldo dari tabungan ini. 

3. Bank tidak akan mengembalikan biaya pengelolaan rekening yang tidak digunakan setelah 

ditarik dan dibayarkan. 

 

Pasal 9 (Mutatis mutandis dari peraturan) 

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh peraturan, regulasi, dll. dari Bank. 

Peraturan, regulasi, dll. dari Bank akan diumumkan dengan mencantumkannya di situs web Bank 

atau dengan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 10 (Perubahan peraturan) 

1. Ketentuan dan syarat-syarat lainnya dalam Perjanjian ini dapat diubah dengan 

mencantumkannya di situs web Bank atau dengan cara lain yang patut Jika dianggap ada 
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perubahan dalam kondisi keuangan atau alasan patut lainnya. Bank 

2. Perubahan dalam ayat sebelumnya diterapkan berlaku mulai dari tanggal pemberlakuan yang 

ditentukan pada saat publikasi, dll. 

Selesai 

(1 April 2020) 

 

* Terjemahan Peraturan ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Jika ada perbedaan, 

ketidakkonsistenan atau ketidakcocokan antara versi terjemahan ini dan versi bahasa Jepang, maka versi 

bahasa Jepang yang akan berlaku. 


