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Peraturan Penggunaan Kartu ATM 

 

Pasal 1 (Penggunaan kartu) 

1． Kartu ATM (selanjutnya disebut sebagai "kartu") yang diterbitkan dan dipinjamkan oleh Bank 

Lawson (selanjutnya disebut sebagai "Bank") kepada Anda yang menggunakan tabungan 

reguler dapat digunakan dalam hal sebagai berikut. 

(1) Saat menyetorkan, menarik, mentransfer uang, dan memeriksa saldo menggunakan 

anjungan tunai mandiri (selanjutnya disebut "ATM") dari Bank. 

(2) Saat melakukan transaksi lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 2 (Penyetoran melalui ATM) 

1. Penyetoran melalui ATM dilakukan dengan memasukkan kartu ke dalam ATM dan 

memasukkan uang tunai sesuai dengan prosedur pengoperasian seperti ditunjukkan tampilan 

layar ATM dan cara lain yang ditentukan oleh Bank. 

2. Penyetoran melalui ATM terbatas pada jenis uang kertas yang ditentukan oleh Bank. Kemudian 

setiap penyetoran harus sesuai dengan limit jumlah uang yang ditentukan oleh Bank. Ada 

risiko pengoperasian ATM dapat terhambat jika penyetoran dalam jumlah besar yang melebihi 

kapasitas ATM, dan Bank dapat menangguhkan sementara penyetoran oleh ATM tersebut. 

 

Pasal 3 (Penarikan melalui ATM) 

1． Penarikan melalui ATM dilakukan dengan memasukkan kartu ke dalam ATM dan memasukkan 

nomor PIN yang terdaftar dengan seksama sesuai dengan prosedur operasi yang ditunjukkan 

tampilan layar ATM dan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

2． Bank mengonfirmasikan dengan metode yang ditentukan oleh Bank bahwa kartu yang 

digunakan saat mengoperasikan ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank kepada Anda, 

dan bahwa PIN yang dimasukkan dan PIN yang terdaftar sudah cocok. 

3． Batas transaksi harian untuk penarikan ATM harus dalam limit yang ditentukan oleh Bank. 

Namun jika Anda mengajukan limit transaksinya sendiri dalam kisaran jumlah yang ditentukan 

oleh Bank, maka limit tersebut menjadi batasannya. DI samping itu, Bank dapat mengubah limit 

transaksi harian tanpa memberitahu Anda terlebih dahulu. Selain itu, jika terdapat risiko 

pengoperasian ATM bisa terganggu karena penarikan uang dalam jumlah besar, maka Bank 

dapat menangguhkan sementara penarikan melalui ATM tersebut. 

4． Penarikan melalui ATM dilakukan dalam unit jumlah yang ditentukan oleh Bank, dan setiap kali 

penarikan harus dalam limit jumlah yang ditentukan oleh Bank. 

5． Apabila jumlah penarikan dan biaya penggunaan ATM yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 

melebihi saldo tabungan, maka penarikan tidak dapat dilakukan. 
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6． Saat penarikan melalui ATM dilakukan, Bankbiaya pengunaan ATM sebagaimana diatur dalam 

Pasal 13 ayat 1 wajib dibayarkan pada saat penarikan. 

 

Pasal 4 (Transfer melalui ATM) 

1． Transfer melalui ATM dilakukan dengan memasukkan kartu ke dalam ATM dan memasukkan 

nomor PIN, jumlah transfer, nomor rekening transfer dan item lain yang ditentukan oleh Bank 

sesuai dengan tampilan layar ATM dan prosedur operasional lainnya yang ditentukan oleh Bank. 

Dalam hal ini, dana transfer akan ditarik dari rekening tabungan Anda. 

2． Batas transfer harian melalui ATM harus sesuai dengan limit yang ditentukan oleh Bank. 

Sehubungan dengan limit transfer harian, apabila Anda mengajukan limit transfer sendiri dalam 

kisaran yang ditentukan oleh Bank, maka limitnya akan sesuai dengan jumlah tersebut. Selain 

itu, Bank dapat mengubah limit transfer harian tanpa memberitahu Anda sebelumnya. 

3． Ketika transfer melalui ATM dilakukan, Anda diharuskan membayar biaya transfer yang 

ditentukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 pada saat penarikan dana 

transfer. Dalam hal transfer melalui ATM, jika jumlah total transfer dan biaya penggunaan ATM 

yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 melebihi saldo tabungan, maka transfer tidak dapat 

dilakukan. 

4． Jika permintaan transfer yang diterima oleh Bank gagal disetorkan ke rekening tujuan transfer 

dan dana transfer dikembalikan dari lembaga keuangan yang menangani rekening tujuan 

transfer, maka dana transfer akan disetorkan kembali ke rekening Anda tetapi biaya transfer 

tidak dikembalikan. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hal ini. 

Saat dana transfer dikembalikan, Bank akan memberi tahu Anda ke alamat email terdaftar. 

Untuk hasil transfer, silahkan meminta rincian transaksi, dll. untuk konfirmasi. 

 

Pasal 5 (Penanganan jika ATM rusak, dll.) 

1． Ketika transaksi melalui ATM tidak memungkinkan karena adanya bencana, pemadaman listrik, 

kerusakan, dll., atau ketika ada keadaan yang tidak dapat dihindari, maka penyetoran, 

penarikan, atau transfer dapat dilakukan di kantor pusat atau operational center Bank hanya 

selama jam kerja yang ditentukan. Dalam hal ini, Anda sendiri yang harus mengajukan 

permintaan kepada Bank dengan cara yang ditentukan oleh Bank. 

2． Penarikan atau transfer sesuai dengan ketentuan pada ayat sebelumnya dibatasi pada limit 

yang ditentukan oleh Bank yang berlaku pada saat ATM tidak dapat digunakan. 

 

Pasal 6 (Pengelolaan kartu, PIN, dll.) 

1． Pengelolaan kartu 

(1) Mohon simpan kartu dengan hati-hati agar tidak digunakan oleh orang lain atau tercecer 
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atau hilang dicuri. Selain itu, nomor Anda dan informasi lainnya (selanjutnya disebut 

sebagai "informasi sisi belakang") yang tercetak di bagian belakang kartu adalah informasi 

penting, jadi mohon dijaga dengan ketat. Informasi sisi belakang tidak boleh diberitahu 

kepada orang lain, disalin, difotocopy, atau direkam pada komputer pribadi, ponsel atau 

media lainnya. 

(2) Jika terdapat kekhawatiran bahwa kartu tersebut digunakan oleh orang lain karena 

pemalsuan, pencurian, kehilangan, dll., Anda harus segera memberi tahu Bank. Setelah 

menerima pemberitahuan ini, Bank akan segera mengambil tindakan seperti 

menangguhkan penarikan tabungan melalui kartu, dll. Bank tidak akan bertanggung 

jawab atas segala kerugian yang disebabkan sebelum prosedur ini, kecuali ditentukan lain 

dalam Peraturan ini. 

2． Pengelolaan nomor PIN 

(1) Mengelola nomor PIN secara ketat sehingga tidak diketahui pihak ketiga merupakan 

tanggung jawab Anda. Jika ada kemungkinan PIN Anda telah diungkapkan kepada pihak 

ketiga, mohon segera mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Bank. Bank tidak akan 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan sebelum prosedur ini, kecuali 

ditentukan lain dalam Peraturan ini. 

(2) Mohon hindari penggunaan nomor PIN yang mudah ditebak oleh orang lain, seperti 

nomor yang sama dengan tanggal lahir, nomor telepon, dll. serta mengubahnya sesuai 

prosedur yang ditentukan oleh Bank agar tidak diketahui orang lain. Mohon diperhatikan 

bahwa petugas dan karyawan Bank tidak akan pernah menanyakan nomor PIN kepada 

nasabah. 

(3) Dalam hal salah memasukkan nomor PIN melebihi jumlah yang ditentukan oleh Bank, 

maka Bank akan membatasi atau menangguhkan transaksi pada rekening tersebut. Dalam 

hal ini, mohon ikuti prosedur untuk memulai penggunaan kembali dengan metode yang 

ditentukan oleh Bank. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 

disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan terkait hal ini (termasuk keterlambatan 

pemberitahuan). 

(4) Jika Anda lupa nomor PIN Anda, mohon segera lakukan registrasi ulang atau ubah dengan 

cara yang telah ditentukan oleh Bank. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang terjadi sebelum prosedur ini. 

3． Konfirmasi nomor PIN 

Bank menggunakan metode yang ditentukan oleh Bank untuk memastikan bahwa kartu yang 

digunakan pada saat mengoperasikan ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank kepada 

Anda dan nomor PIN yang dimasukkan sesuai dengan nomor PIN yang didaftar. Hal ini melalui 

proses konfirmasi sebelum diperlakukan sebagai milik Anda dalam penggunaan untuk prosedur 
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seperti penarikan tabungan, transfer dll. Terkait hal ini, Bank tidak bertanggung jawab kecuali 

ditentukan lain dalam Peraturan ini. 

 

Pasal 7 (Penarikan dengan kartu palsu, dll.) 

Kecuali jika penarikan dilakukan dengan sengaja oleh Anda atau Bank membuktikan bahwa 

penarikan terjadi karena Anda telah melakukan kelalaian besar, bukan karena kelalaian pada Bank 

yang beritikad baik, maka penarikan yang dilakukan dengan kartu palsu atau yang telah dimodifikasi 

dianggap tidak berlaku. Agar penarikan dianggap tidak berlaku maka Anda harus menyerahkan 

dokumen yang ditentukan oleh Bank dan bekerja sama dalam investigasi dengan Bank mengenai 

kondisi pengelolaan kartu dan nomor PIN, kondisi kerugian, pemberitahuan kepada polisi, dll. 

Ketentuan pada pasal ini tidak berlaku untuk transaksi selain melalui ATM. 

 

Pasal 8 (Penarikan dengan kartu curian, dll.) 

1． Terkait dengan penarikan yang disebabkan oleh penggunaan kartu yang tidak sah oleh orang 

lain karena pencurian kartu, jika semua poin-poin di bawah ini berlaku, maka Anda bisa 

membebankan kepada Bank atas kerugian (termasuk biaya dan bunga) terkait dengan 

penarikan dan dapat meminta kompensasi untuk jumlah yang setara dengan jumlah tersebut. 

(1) Menghubungi Bank segera setelah mengetahui adanya pencurian kartu. 

(2) Anda telah memberikan penjelasan yang cukup atas penyelidikan Bank. 

(3) Menunjukkan kepada Bank bahwa laporan kerugian telah diserahkan ke kantor polisi dan 

hal-hal yang dapat mengonfirmasi fakta dugaan terkait pencurian. 

2． Apabila permintaan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dibuat, jumlah kerugian 

(termasuk biaya penarikan dan bunga) (selanjutnya disebut sebagai "jumlah pertanggungan") 

terkait dengan penarikan yang dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sebelum pemberitahuan 

ke Bank (namun, jika ada kondisi yang tidak dapat dihindari di mana pemberitahuan tidak 

dapat dilakukan ke Bank dan Anda dapat membuktikan hal itu, maka jumlah 30 hari bisa 

ditambah selama kondisi yang tidak bisa dihindari berlanjut.) kecuali hal tersebut terjadi 

karena kesengajaan Anda. Namun, jika Bank bisa membuktikan bahwa penarikan dilakukan 

dengan itikad baik dan tanpa kelalaian dari Bank, dan bahwa pihak Anda yang lalai, maka Bank 

hanya menanggung 3/4 dari jumlah pertanggungan. 

3． Ketentuan dari 2 ayat sebelumnya terkait pemberitahuan ke Bank pada ayat 1 tentang tanggal 

pencurian (jika tanggal pencurian tidak jelas, maka tanggal pertama penarikan tidak sah 

tabungan yang dilakukan dengan menggunakan kartu yang dicuri, dll.), tidak berlaku jika 

tanggal pencurian tersebut telah lewat 2 tahun.   

4． Terkait dari ketentuan pada ayat 2 ayat, jika Bank membuktikan bahwa poin-poin berikut ini 

berlaku, maka Bank tidak menanggung kompensasi. 
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(1) Jika Bank beritikad baik dan tanpa kelalaian dalam kejadian penarikan tersebut, dan 

termasuk dalam salah satu hal berikut ini: 

 Jika Bank membuktikan bahwa Anda melakukan kelalaian besar 

 Jika penarikan dilakukan oleh pasangan Anda, kerabat dalam level kekerabatan kedua, 

kerabat yang tinggal bersama, sesama penghuni rumah, atau asisten rumah tangga 

(asisten rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga umum, dll.) 

 Ketika Anda memberikan penjelasan yang tidak benar tentang hal-hal penting dalam 

penjelasan kepada Bank terkait kondisi kerugian. 

(2) Ketika kartu dicuri sehubungan dengan atau memanfaatkan gangguan tatanan sosial yang 

signifikan yang disebabkan oleh perang, kerusuhan, dll. 

5． Ketentuan pada pasal ini tidak berlaku untuk transaksi selain melalui ATM. 

 

Pasal 9 (Perubahan, kehilangan/penerbitan ulang kartu, dll.) 

1． Jika kartu Anda dicuri atau hilang, atau jika informasi di sisi belakang dicuri, dll. mohon segera 

beri tahu Bank dengan metode yang ditentukan. Setelah menerima pemberitahuan, kartu akan 

segera dibatalkan dan Bank menangguhkan transaksi yang ditentukan. Bank tidak akan 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan 

(termasuk keterlambatan pemberitahuan). 

2． Jika kartu hilang atau dicuri dan Anda perlu menerbitkan kembali kartu tersebut, mohon ikuti 

prosedur yang ditentukan oleh Bank untuk menerbitkan kembali kartu tersebut. Dalam hal ini, 

mungkin dibutuhkan penjamin dan penyisihan waktu yang cukup. 

3． Saat menerbitkan kembali kartu, Anda akan diminta untuk membayar biaya penerbitan ulang 

yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 10 (Penerbitan kartu tambahan) 

1． Jika ada keluarga Anda tersendiri yang ingin menyetor, menarik, memeriksa saldo, dan 

mentransfer uang di ATM (terbatas pada 1 orang keluarga tanggungan Anda), maka Anda harus 

melapor nama lengkapnya dan mendaftar nomor PIN-nya untuk kartu tambahan. Dalam hal ini, 

Bank akan mengeluarkan kartu tambahan hanya jika Bank menyetujuinya. 

2． Saat menerbitkan atau menerbitkan kembali kartu tambahan, Anda akan diminta untuk 

membayar biaya yang ditentukan oleh Bank. 

3． Keluarga Anda tersebut memiliki kewenangan untuk mewakili Anda dalam transaksi yang 

dapat dilakukan dengan kartu tambahan (transaksi yang diatur dalam Peraturan ini). Anda 

dianggap menyetujui bahwa Bank memperlakuan semua transaksi yang dilakukan dengan 

kartu tambahan sebagai transaksi Anda, dan Anda tidak dapat menuntut ada tidaknya hak dari 

keluarga Anda yang menggunakan kartu tambahan tersebut atau membatasi haknya. 
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4． Jika Bank mengirim sesuatu pemberitahuan kepada keluarga Anda tersebut, maka dikirim 

melalui Anda sendiri. 

5． Jika Anda ingin membatalkan penggunaan kartu tambahan, mohon beri tahu melalui metode 

yang ditentukan oleh Bank. Mengenai penanganan kartu, mohon mengikuti instruksi dari 

Bank. 

6． Ketentuan pada Peraturan ini juga berlaku untuk penggunaan kartu tambahan. 

 

Pasal 11 (Kesalahan input di ATM, dll.) 

Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahan input 

jumlah, dll. saat menggunakan ATM. 

 

Pasal 12 (Pembatalan, pemberhentian penggunaan kartu, dll.) 

1． Jika rekening tabungan ditutup berdasarkan "Peraturan Tabungan Reguler" Bank, maka 

penanganan kartu mengikuti instruksi Bank. 

2． JikaBank menganggap penggunaan kartu tidak sah karena adanya pemalsuan kartu atau 

penggunaan kartu yang tidak valid, maka Bank dapat menolak penggunaannya. Dalam hal ini, 

mohon segera kembalikan kartu kepada Bank jika diminta. 

3． Dalam kasus berikut, kartu dapat ditangguhkan. Saat membatalkan penangguhan, Anda sendiri 

yang harus memberi tahu Bank dengan cara yang ditentukan oleh Bank. 

(1) Jika Anda melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 15 "Larangan pengalihan, 

menjadikan sebagai jaminan, dll." 

(2) Ketika jangka waktu tertentu, yang ditampilkan secara terpisah oleh Bank, telah berlalu 

sejak penyetoran atau penarikan terakhir dari rekening tabungan. 

(3) Ketika Bank memutuskan bahwa kartu tersebut dikhawatirkan digunakan secara ilegal 

karena pemalsuan, pencurian, kehilangan, dll. 

 

Pasal 13 (Biaya penggunaan ATM, dll.) 

1． Jika Anda menyetorkan uang menggunakan ATM, dll., atau jika Anda ingin menarik uang, Anda 

akan dikenakan biaya penggunaan yang ditentukan oleh Bank. 

2． Jika Anda melakukan transfer menggunakan ATM, dll., Anda akan dikenakan biaya transfer 

yang ditentukan oleh Bank. 

3． Biaya penggunaan yang ditetapkan dalam dua ayat sebelumnya akan secara otomatis dipotong 

dari rekening tabungan pada saat penyetoran, penarikan, dan transfer. 

 

Pasal 14 (Pendaftaran wali dewasa, dll.) 

1． Jika bantuan, penjagaan, atau perwalian dinyatakan diperlukan dan dimulai oleh keputusan 
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hakim pengadilan keluarga, maka mohon segera beri tahu nama lengkap wali dewasa, dll 

tersebut, dan hal-hal lain yang diperlukan secara tertulis. Mohon beri tahu juga terkait wali 

dewasa Anda, dll. ketika bantuan, penjagaan, atau perwalian dinyatakan dimulai oleh 

keputusan hakim pengadilan keluarga  

2． Jika hakim pengadilan keluarga telah menunjuk wali Anda, mohon segera beri tahu nama 

lengkap wali Anda tersebut dan hal-hal lain yang diperlukan secara tertulis. 

3． Jika bantuan, penjagaan, atau perwalian dinyatakan dimulai oleh pengadilan atau jika Anda 

telah menunjuk wali Anda, mohon beri tahu Bank dengan cara yang sama seperti di ayat 1 dan 

2. 

4． Jika salah satu item pemberitahuan di ayat 1 hingga ayat 3 dibatalkan atau diubah, mohon beri 

tahu dengan cara yang sama. 

5． Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sebelum pemberitahuan 

di ayat 1 hingga ayat 4. 

 

Pasal 15 (Larangan pengalihan, menjadikan sebagai jaminan, dll.) 

Kartu tidak dapat dialihkan, dijaminkan, dipinjamkan atau digunakan oleh pihak ketiga. 

 

Pasal 16 (Mutatis mutandis dari peraturan) 

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

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

atau dengan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 17 (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 

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. 

 


