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Peraturan Transaksi Bank Lawson 

 

Peraturan ini mengatur penanganan transaksi yang diatur dalam Pasal 1 antara nasabah perorangan 

dan Bank Lawson (selanjutnya disebut "Bank"). Dalam melakukan transaksi dengan Bank, Bank akan 

menganggap Anda telah mengkonfirmasi dan menyetujui setiap ketentuan dari Peraturan ini dan 

berbagai ketentuan yang diatur tersendiri oleh Bank. 

 

Pasal 1 (Lingkup Peraturan) 

Peraturan ini berlaku untuk transaksi berikut serta seluruh transaksi antara Anda yang membuka 

rekening tabungan reguler dan Bank (selanjutnya disebut sebagai "transaksi"). 

(1) Tabungan reguler 

(2) Deposito berjangka 

(3) Transaksi lainnya yang ditentukan oleh Bank 

 

Pasal 2 (Metode Transaksi) 

1. Transaksi denganBank dapat dilakukan dengan metode berikut. 

(1) Metode menggunakan komputer pribadi yang dapat terhubung ke Internet yang 

ditentukan oleh Bank 

(2) Komputer pribadi meliputi perangkat berkinerja tinggi seperti telepon pintar dan tablet 

yang dilengkapi dengan sistem operasi dan browser yang ditentukan oleh Bank yang dapat 

terhubung dan menjelajahi Internet dan hal yang sama berlaku selanjutnya. 

(3) Metode menggunakan anjungan tunai mandiri Bank (selanjutnya disebut "ATM") 

(4) Metode lain yang ditentukan oleh Bank 

2. Isi transaksi, dll. yang dapat digunakan bervariasi tergantung pada metode transaksi yang 

ditentukan di ayat 1. Detailnya diposting di situs web Bank. 

 

Pasal 3 (Memulai transaksi) 

1. Nasabah yang dapat bertransaksi dengan Bank adalah perseorangan yang berdomisili di Jepang 

dan hanya dapat melakukan transaksi atas nama nasabah. 

2. Dalam bertransaksi dengan Bank, Anda dianggap menyetujui Peraturan ini dan berbagai aturan 

lainnya yang ditetapkan oleh Bank serta mengirimkan atau menyampaikan informasi yang 

diperlukan (nama, tanggal lahir, alamat, dll.) pada perangkat jaringan atau formulir aplikasi. 

Aplikasi dilakukan dengan mengirimkan atau menyerahkannya kepada Bank dan juga dengan 

mengirimkan atau menyerahkan dokumen verifikasi identitas yang ditentukan kepada Bank 

dengan cara yang ditentukan oleh Bank. Transaksi bisa dimulai pada saat Bank telah menerima 

dan menyetujui aplikasi tersebut. 
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3. Untuk memulai transaksi dengan Bank adalah dengan membuka rekening tabungan regular 

dengan saldo 0 yen. Secara prinsip, pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka 

dibatasi satu rekening per nasabah. 

4. Saat memulai transaksi, Bank mungkin menghubungi Anda melalui nomor telepon terdaftar, dll. 

jika Bank menganggap perlu. Jika Bank tidak dapat menghubungi Anda, atau jika Bank 

memutuskan bahwa ada keraguan terkait permohonan aplikasi Anda, maka Bank dapat menolak 

untuk pembukaan rekening. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi 

karena kegagalan membuka rekening. 

5. Bank menentukan cabang transaksi Anda dengan metode yang ditentukan oleh Bank. Bank tidak 

menerima pemilihan atau perubahan cabang transaksi rekening. 

6. Terlepas dari ayat sebelumnya, Bank tidak akan menerima permohonan pembukaan rekening 

jika Anda termasuk dalam salah satu butir Pasal 16, ayat 5 dan ayat 6. 

7. Saat membuka rekeningBank akan menerbitkan kartu ATM (selanjutnya disebut "kartu ATM") 

dengan "nomor nasabah" tercetak di sisi belakang dan meminjamkannya kepada Anda. Metode 

transaksi dengan kartu ATM diatur dalam "Peraturan Penggunaan Kartu ATM". 

8. Jika Anda yang telah memiliki kontrak dengan Bank tidak lagi memiliki alamat di Jepang, maka 

Anda harus memberitahu Bank terlebih dahulu dengan cara yang ditentukan oleh Bank. 

9. Jika Anda yang telah memiliki kontrak dengan Bank termasuk dalam PEP asing (artinya orang 

yang menempati posisi penting di pemerintahan asing, dll., atau orang yang tercantum dalam 

Undang-undang Pencegahan Pencucian Uang) maka mohon segera memberi tahu Bank. 

10. JIka Anda membuka rekening maka otomatis Anda menjadi nasabah Lawson Bank Direct. 

Rekening tabungan atas nama Anda akan didaftarkan sebagai rekening pengguna. Isi transaksi 

Lawson Bank Direct diatur dalam "Peraturan Penggunaan Lawson Bank Direct". 

11. Jika Anda mengajukan untuk membuka rekening pada layar aplikasi situs web Bank atau jika Anda 

melakukan transaksi melalui Lawson Bank Direct setelah membuka rekening, maka Bank akan 

menganggap Anda telah menyetujui hal-hal berikut. 

(1) Mendapatkan informasi untuk mengidentifikasi individu perangkat seperti nama browser, 

dll. terkait perangkat transaksi Anda (selanjutnya disebut sebagai "informasi perangkat"). 

(2) Informasi perangkat digunakan untuk tujuan mendeteksi transaksi yang tidak sah dan untuk 

mempertimbangkan layanan baru, dll. yang berkontribusi untuk meningkatkan kondisi yang 

kondusif dari berbagai transaksi di Internet, dan untuk tujuan itu perlu mengungkapkan 

informasi perangkat ke pihak ketiga dan membiarkan digunakan oleh pihak ketiga. 

12. Terkait layanan yang ditentukan oleh Bank dalam penggunaan rekening, Anda harus mematuhi 

ketentuan, aturan, dll. dari setiap layanan tersebut. 

 

Pasal 4 (Verifikasi identitas) 
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1. Saat melakukan transaksi, Bank akan memverifikasi identitas Anda dengan metode yang 

ditentukan oleh Bank berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. 

2. Jika diperlukan verifikasi identitas yang ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan 

terkait, atau jika Bank menganggap perlu, maka Anda harus menyerahkan dokumen yang dapat 

memverifikasi identitas yang ditentukan oleh Bank (selanjutnya disebut "dokumen verifikasi 

identitas"). Jika Anda tidak menyerahkan (jika Anda tidak menghubungi Bank sebelum tenggat 

waktu yang Bank tetapkan, jika surat permintaan untuk mengirimkan dokumen verifikasi 

identitas yang dikirim ke alamat yang Anda daftarkan dikembalikan ke Bank, jika nomor telepon 

yang Anda daftarkan tidak dapat dihubungi, termasuk juga jika Bank menilai bahwa isi 

pemberitahuan Anda meragukan), maka Bank dapat menangguhkan semua atau sebagian dari 

transaksi atau membatalkan rekening Anda. 

3. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi karena penangguhan 

semua atau sebagian dari transaksi atau pembatalan rekening sesuai yang dimaksud ayat 2. 

 

Pasal 5 (Pendaftaran nomor PIN, dll.) 

1. Saat mengajukan aplikasi pembukaan rekening, Anda mendaftarkan ke Bank nomor PIN 4 digit 

(selanjutnya disebut "nomor PIN") sebagai kata sandi yang digunakan di ATM dan Lawson Bank 

Direct. Perlu diperhatikan bahwa nomor yang ditentukan dari Bank tidak dapat didaftarkan 

sebagai nomor PIN. 

2. Nomor PIN digunakan oleh Anda saat menginisialisasi kata sandi, dll. yang digunakan di ATM dan 

Lawson Bank Direct, serta saat melakukan transaksi lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 6 (Detail transaksi, bukti saldo, dll.) 

1. Bank tidak menerbitkan buku tabungan. Secara prinsip, silakan periksa rincian transaksi dan 

saldo dengan menggunakan permintaan rincian transaksi Lawson Bank Direct. 

2. Jika ada permintaan, Bank akan menerbitkan surat bukti saldo rekening dan uraian daftar 

transaksi (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "surat bukti, dll."), yang dikirim ke alamat 

yang Anda daftarkan. BankBank akan menentukan biaya yang dikenakan untuk penerbitan dan 

pengiriman surat bukti, dll tersebut. Terlepas dari Peraturan Tabungan Reguler, biaya akan 

dipotong dari rekening tabungan yang ditentukan oleh Anda jika tidak mengajukan permintaan 

pengembalian uang. Terkait penerbitan dan pengiriman surat bukti, dll., Bank akan mengenakan 

biaya terlepas dari apakah surat bukti, dll. tersebut tiba atau tidak. 

3. Surat bukti, dll. diterbitkan untuk transaksi selama periode yang ditentukan oleh Bank, dalam 

kurun waktu periode terjadinya transaksi antara Anda dan Bank. 

4. Bank tidak bertanggung jawab atas surat bukti, dll. yang telah dikirim ke alamat yang terdaftar 

tapi dikembalikan lewat pos. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 
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terjadi karena alasan yang tidak terkait dengan Bank, seperti keterlambatan atau tidak 

sampainya surat bukti, dll. tersebut. 

5. Surat bukti, dll. diterbitkan pada waktu yang ditentukan oleh Bank dan tidak akan diterbitkan 

kembali. Jika surat bukti, dll. diterbitkan atas permintaan Anda pada waktu selain waktu yang 

ditentukan oleh Bank, atau jika diterbitkan kembali, maka biaya yang ditentukan oleh Bank akan 

dikenakan. 

6. Urutan uraian transaksi pada tanggal yang sama pada surat bukti, dll. ditentukan oleh Bank. 

Kemudian transaksi dan isi yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya 

perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kondisi sosial, dll. 

7. Bank akan menyimpan catatan transaksi dengan Anda selama jangka waktu yang ditentukan 

oleh Bank. Jika terdapat keraguan tentang isi transaksi dengan Bank, maka catatan transaksi 

(termasuk catatan elektromagnetik) yang disimpan oleh Bank akan dianggap berlaku. 

 

Pasal 7 (Biaya) 

1. Biaya transaksi akan ditentukan secara terpisah. 

2. Pembayaran berbagai biaya kepada Bank dilakukan dengan cara Bank secara otomatis memotong 

dari rekening tabungan reguler Anda. 

3. Dalam hal Bank merevisi atau menetapkan biaya baru, maka harus mengikuti prosedur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

 

Pasal 8 (Perubahan suku bunga) 

Bank dapat mengubah suku bunga yang ditentukan oleh Bank tergantung pada kondisinya seperti 

perubahan kondisi keuangan, dll. 

 

Pasal 9 (Pemberitahuan, dll.) 

1. Ketika Bank ingin mengumumkan atau memberi tahu sesuatu hal, Anda dianggap setuju 

metodenya yaitu dengan mencantumkannya di situs web Bank, mengirim email, mengirim 

dokumen tertulis atau menggunakan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

2. Jika Bank mengirimkan pemberitahuan atau dokumen yang dikirim ke alamat email, alamat 

domisili, nama, dll. yang Anda daftarkan ke Bank, maka meskipun terlambat sampai kepada Anda 

atau tidak sampai sama sekali, tetap dianggap bahwa pemberitahuan atau dokumen yang dikirim 

tersebut telah sampai pada waktu yang seharusnya. 

 

Pasal 10 (Perubahan item yang didaftarkan) 

1. Jika ada perubahan alamat domisili, nama, nomor telepon, alamat e-mail atau hal-hal 

didaftarkan lainnya yang telah disampaikan kepada Bank, mohon segera memberitahu Bank 
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dengan cara yang ditentukan oleh Bank. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang terjadi sebelum pemberitahuan ini. 

2. Jika Bank mengirimkan pemberitahuan atau mengirimkan dokumen ke alamat domisili, nama, 

alamat e-mail, dll yang Anda daftarkan kepada Bank, dan ini dikembalikan ke Bank karena tidak 

terkirim, maka Bank akan membatalkan semua atau sebagian dari pengiriman dan mungkin akan 

membatasi semua atau sebagian dari transaksi. 

 

Pasal 11 (Kehilangan kartu ATM, dll.) 

1. Jika Anda kehilangan kartu ATM, dll. mohon segera beri tahu Bank dengan metode yang Bank 

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

pemberitahuan ini. 

2. Jika Anda kehilangan kartu ATM, dll., dan ingin menutup rekening atau menerbitkan kembali 

kartu ATM, dll., maka itu dapat dilakukan setelah menyelesaikan prosedur yang ditentukan oleh 

Bank. Dalam hal ini, Bank mungkin meminta penjamin dan menyisihkan waktu yang cukup. 

3. Saat menerbitkan kembali kartu ATM, akan dikenakan biaya penerbitan ulang yang ditentukan 

oleh Bank. 

 

Pasal 12 (Tanggal transaksi) 

1． Apabila Anda meminta transaksi kepada Bank, maka transaksi tersebut akan ditangani pada 

tanggal permintaan diterima, kecuali ada batas waktu transaksi yang ditentukan oleh Bank atau 

terdapat alasan lain yang ditentukan oleh Bank. 

2． Permintaan transaksi yang diterima setelah waktu transaksi yang ditentukan oleh Bank dapat 

ditangani pada hari kerja bank berikutnya atau hari yang ditentukan oleh Bank. Hari kerja bank 

adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, hari libur lainnya yang ditetapkan oleh 

Peraturan Pemerintah, tanggal 31 Desember, 2 Januari dan 3 Januari. 

 

Pasal 13 (Larangan pengalihan, menjadikan sebagai jaminan, dll.) 

Tabungan, status kontrak tabungan, dan hak lainnya yang berkaitan transaksi dengan Bank tidak 

boleh dialihkan, dijaminkan, atau ditetapkan haknya untuk pihak ketiga atau dimanfaatkan oleh pihak 

ketiga. 

 

Pasal 14 (Penolakan transaksi) 

Rekening dapat digunakan jika rekening tersebut tidak termasuk dalam salah satu butir Pasal 16 ayat 

5 dan 6. Jika salah satu butir Pasal 16 ayat 5 dan 6 berlaku, maka Bank akan menolak untuk membuka 

rekening. 
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Pasal 15 (Pembatasan transaksi, dll.) 

1. Bank dapat meminta berbagai konfirmasi dan penyerahan dokumen dengan menetapkan batas 

waktu penyerahan agar dapat memahami dengan baik informasi penabung, isi transaksi konkret, 

dll. Jika penabung tidak merespon pada batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan, maka beberapa transaksi seperti penyetoran dan penarikan uang berdasarkan 

ketentuan ini dapat dibatasi. 

2. JikaBank menilai terjadi pencucian uang, pendanaan terorisme, atau jika dikhawatirkan terdapat 

risiko konflik dengan peraturan perundang-undangan terkait sanksi ekonomi, dll. dengan 

mempertimbangkan respon penabung terhadap berbagai konfirmasi dan permintaan 

penyampaian dokumen pada ayat sebelumnya, isi transaksi konkret, isi penjelasan penabung 

dan kondisi lainnya maka beberapa transaksi seperti penyetoran dan penarikan dana 

berdasarkan ketentuan ini dapat dibatasi. 

3. Sehubungan dengan pembatasan atas setiap transaksi yang diatur dalam dua ayat sebelumnya, 

jika kecurigaan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kekhawatiran terdapat risiko konflik 

dengan peraturan perundang-undangan terkait sanksi ekonomi, dll. telah dihilangkan secara 

rasional berdasarkan penjelasan, dll. dari penabung dan Bank menilai bahwa hal itu telah 

dilakukan, maka Bank mencabut pembatasan pada setiap transaksi tersebut. 

 

Pasal 16 (Pembatalan, dll.) 

1. Anda dapat membatalkan transaksi dengan Bank dengan metode yang ditentukan oleh Bank. 

2. Jika menutup rekening tabungan, maka semua transaksi lainnya dengan Bank akan dibatalkan 

pada waktu yang sama dengan metode yang ditentukan oleh Bank. Jika ada biaya yang 

dibebankan kepada Anda atau ada hutang lain ke Bank, maka Bank akan memproses penutupan 

setelah Anda menyelesaikan pembayaran. 

3. Mengenai penanganan kartu ATM, dll. saat menutup rekening, mohon mengikuti instruksi dari 

Bank. 

4. Jika Bank wajib membayar Anda terkait penutupan tersebut, maka Bank dapat menunaikan 

semua kewajiban kepada Anda dengan mentransfer jumlah pembayaran tersebut ke rekening 

tabungan yang Anda tetapkan. Rekening tabungan yang Anda bisa tetapkan terbatas pada 

rekening tabungan lembaga keuangan yang dapat menyediakan layanan transfer dari Bank. 

5. Jika Anda termasuk dalam salah satu poin berikut, maka Bank dapat segera menangguhkan 

semua atau sebagian dari transaksi atau menutup rekening tanpa memberitahu Anda. 

(1) Ketika jelas bahwa nama pemegang rekening tidak eksis, atau apabila jelas bahwa rekening 

dibuka tanpa persetujuan dari nama pemegang rekening 

(2) Ketika jelas bahwa isi yang didaftarkan pada saat pembukaan rekening adalah palsu, atau 

bila jelas bahwa dokumen yang diserahkan pada saat pembukaan rekening tidak asli 
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(3) Ketika tabungan digunakan untuk transaksi yang melanggar seperti pencucian uang, 

pendanaan teroris, undang-undang terkait sanksi ekonomi, dll., atau ketika dinilai secara 

rasional bahwa terdapat risiko penyalahgunaan tersebut 

(4) Ketika diketahui bahwa rekening tersebut digunakan atau dapat digunakan untuk tindakan 

yang melanggar peraturan perundang-undangan atau ketertiban dan moral umum 

(5) Ketika ada permohonan penangguhan pembayaran atau pailit atau dimulainya proses 

rehabilitasi sipil 

(6) Saat mulainya pewarisan 

(7) Ketika lokasi Anda tidak diketahui oleh Bank karena lalai mengubah item yang didaftarkan, 

dll. 

(8) Ketika berbagai biaya terkait penggunaan layanan belum dibayarkan 

(9) Ketika Anda diminta menyerahkan kembali dokumen verifikasi identitas sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 ayat 2, tetapi Anda tidak menyerahkannya (jika Anda tidak menghubungi 

Bank sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank, surat pemberitahuan yang dikirim ke 

alamat yang Anda daftarkan tidak terkirim dan dikembalikan ke Bank, dan termasuk ketika 

nomor telepon, dll. yang Anda daftarkan tidak dapat dihubungi.) 

(10) Ketika pengiriman kartu ATM tidak mencapai alamat terdaftar Anda karena alasan seperti 

"penolakan penerimaan", dll. 

(11) Ketika jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank telah berlalu tanpa setoran 

sekalipun setelah membuka rekening. 

(12) Ketika undang-undang dan peraturan memutuskan hal tersebut. 

(13) Ketika dilakukan penyitaan, penyitaan sementara, atau penyerahan sementara, dll. pada 

rekening 

(14) Ketika Anda melanggar Peraturan ini atau ketentuan Bank lainnya 

(15) Dalam hal terdapat alasan lain yang mengharuskan Bank untuk membatalkan transaksi. 

6. Sebagai tambahan dari ayat sebelumnya, jika salah satu dari hal-hal berikut berlaku dan dinilai 

tidak sesuai untuk melanjutkan transaksi dengan Anda, maka Bank akan menangguhkan 

transaksi atau dapat menutup rekening Anda dengan pemberitahuan. 

(1) Jika Anda anggota ”boryokudan”, belum lewat masa 5 tahun sejak Anda keluar 

dari ”boryokudan”, perusahaan yang berafiliasi dengan ”boryokudan”, tukang peras, 

organisasi ”sokaiya”, sindikat kejahatan, dll. atau sejajar dengan orang-orang tersebut 

(selanjutnya disebut sebagai "borkoyudan, dll."), atau termasuk dalam salah satu poin  

hingga  berikut ini. 

 Memiliki keterkaitan sebagai manajer borkoyudan, dll. 

 Memiliki hubungan di mana borkoyudan, dll. dianggap terlibat secara substansial dalam 

manajemen 
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 Memiliki hubungan yang dianggap tidak adil menggunakan borkoyudan, dll., untuk 

tujuan mendapatkan keuntungan diri sendiri, perusahaan atau pihak ketiga, atau untuk 

tujuan merugikan pihak ketiga. 

 Memiliki hubungan yang dianggap terlibat dalam menyediakan dana, dll., atau 

memberikan kemudahan kepada borkoyudan, dll. 

 Pejabat atau orang yang secara substansial terlibat dalam manajemen memiliki 

hubungan yang harus dikritik secara sosial dengan borkoyudan, dll. 

(2) Ketika Anda melakukan salah satu hal berikut, baik sendiri atau dengan menggunakan pihak 

ketiga 

 Tindakan tuntutan yang mengandung kekerasan 

 Tindakan tuntutan yang tidak masuk akal di luar tanggung jawab hukum 

 Tindakan perilaku yang mengancam atau menggunakan kekerasan terkait transaksi 

 Menyebarkan rumor, merusak kredibilitas Bank atau mengganggu bisnis Bank dengan 

menggunakan pemalsuan atau kekuasaan 

 Tindakan lain yang setara dengan poin sebelumnya 

7. Jika Anda tidak menggunakan rekening untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan secara 

terpisah oleh Bank, maka Bank dapat menangguhkan transaksi penyetoran, menutup rekening 

dengan memberitahu Anda. Selain itu, hal yang sama bisa dilakukan jika berdasarkan undang-

undang. 

8. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Anda karena 

penangguhan transaksi atau penutupan rekening sesuai dengan 3 ayat sebelumnya. Kemudian 

jika terjadi kerugian pada Bank karena penutupan rekening, jumlah kerugian tersebut wajib 

Anda bayar. 

9. Jika Anda meminta pembatalan penangguhan transaksi yang ditentukan dalam ayat 5 sampai 7, 

atau jika rekening Anda ditutup dan Anda memiliki saldo, mohon beri tahu Bank dengan metode 

yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal ini, Bank menyisihkan waktu yang cukup, mungkin 

meminta penjamin atau meminta dokumen verifikasi identitas atau dokumen lain yang 

diperlukan. 

10. Uang kerugian penundaan tidak akan ditambahkan pada saldo rekening tabungan pada saat 

penutupan rekening. 

 

Pasal 17 (Saling menghapuskan/offset dari penabung jika terjadi risiko asuransi) 

1. Tabungan reguler dan deposito berjangka pada Bank dapat di-offset melalui ketentuan masing-

masing ayat dalam Pasal ini dalam hal terjadi risiko asuransi yang diatur oleh Undang-Undang 

Penjamin Simpanan. Kemudian hak agunan seperti jaminan, dll. ditetapkan untuk simpanan ini 

untuk mengamankan kredit penabung kepada Bank atau untuk mengamankan kredit pihak 
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ketiga kepada Bank dimana penabung sebagai penjamin dengan menerapkan perlakuan yang 

sama. 

2. Terkait deposito berjangka, ketentuan pada ayat sebelumnya berlaku mutatis mutandis terlepas 

dari tibanya tanggal jatuh tempo. 

3. Dalam kasus offset menurut dua ayat sebelumnya, prosedur berikut harus diikuti. 

(1) Pemberitahuan offset dilakukan secara tertulis, dan jika terdapat beberapa kredit seperti 

pinjaman, dll. mohon tentukan metode urutan peruntukannya dan segera beri tahu Bank 

dengan metode yang ditentukan oleh Bank. Namun, jika terdapat kredit yang dijamin 

dengan tabungan ini, maka dapat di-offset dari kewajiban penjaminan penabung dalam hal 

kredit atau kredit pihak ketiga kepada Bank. 

(2) Dalam hal peruntukan pada poin sebelumnya tidak ditentukan, peruntukan akan dilakukan 

sesuai dengan metode urutan yang ditentukan olehBank. 

(3) Dalam hal terdapat risiko penetapan poin 1 dapat menghambat perlindungan klaim, maka 

Bank dapat mengajukan keberatan segera dan menetapkan metode urutan dengan 

mempertimbangkan status agunan, jaminan, dll. 

4. Bunga, dll. saat adanya offset menurut ayat 1 dan 2 berlaku sebagai berikut. 

(1) Terhadap penghitungan bunga deposito berjangka, suku bunga kontrak diberlakukan untuk 

jangka waktu sampai dengan sehari sebelum hari pemberitahuan offset diterima Bank. 

(2) Mengenai penghitungan bunga kredit seperti pinjaman, dll. biaya diskon surat perintah 

pembayaran, uang kerugian penundaan, dll. jangka waktunya sampai dengan tanggal 

pemberitahuan offset diterima Bank, suku bunga dan rasio biaya ditetapkan oleh Bank. 

Kemudian penanganan uang kerugian, dll. yang disebabkan oleh pelunasan pinjaman, dll. 

sebelum tenggat waktu sesuai ketentuan Bank. 

5. Dalam hal offset menurut ayat 1, jika ada ketentuan lain mengenai tata cara seperti pelunasan 

pinjaman sebelum tenggat waktu, dll. maka ketentuan itu yang diterapkan. Namun, hal tersebut 

dapat di-offset jika ada batasan seperti perlunya persetujuan Bank untuk pelunasan pinjaman 

sebelum tenggat waktu, dll. 

 

Pasal 18 (Penanganan terkait sub-kontrak pengelolaan administrasi) 

1. Bank dapat mensub-kontrakkan pengelolaan administrasi, termasuk informasi tentang transaksi 

Anda, kepada pihak ketiga selain Bank. 

2. Bank dan pihak ketiga yang kepadanya Bank mensub-kontrakkan bisnisnya secara ketat 

mengelola informasi Anda yang disimpan, memberikan perhatian yang cermat untuk 

melindungi privasi Anda dan tidak menggunakan informasi Anda untuk tujuan lain. 

 

Pasal 19 (Pendaftaran wali dewasa, dll.) 
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1. Jika bantuan, penjagaan, atau perwalian dinyatakan diperlukan dan dimulai oleh keputusan 

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 20 (Penanganan informasi pribadi) 

1. Bank menangani informasi Anda sesuai dengan "Kebijakan Perlindungan Informasi Pribadi" dan 

"Tentang Penanganan Informasi Pribadi" yang ditetapkan secara terpisah. Kemudian jika 

undang-undang, prosedur pengadilan, prosedur hukum atau regulator lainnya meminta 

penyampaian informasi Anda, maka Bank dapat memenuhi permintaan tersebut. 

2. "Kebijakan Perlindungan Informasi Pribadi" dan "Tentang Penanganan Informasi Pribadi" dari 

Bank akan dimuat di situs web Bank. 

3. Pusat Dukungan Nasabah Bank Lawson, dll. dapat merekam isi percakapan dengan Anda untuk 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Bank dan mengkonfirmasi isi percakapan. 

 

Pasal 21 (Penyangkalan) 

1. Apabila penanganan atas layanan yang diberikan oleh Bank tertunda atau tidak bisa 

dilaksanakan karena salah satu alasan berikut, Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang ditimbulkan. 

(1) Ketika ada penyebab yang tidak dapat dihindari seperti bencana, insiden, penindakan oleh 

lembaga publik seperti pengadilan, dll. 

(2) Ketika penggunaan yang tidak sah atau kerusakan terjadi pada perangkat, jalur komunikasi, 

komputer, dll., meskipun operator sistem gabungan Bank atau lembaga keuangan telah 

mengambil tindakan pengamanan yang sesuai 

(3) Ketika penyebabnya adalah lembaga keuangan selain Bank atau pihak ketiga lainnya 

2. Terlepas dari fakta bahwa Bank atau operator sistem bersama dari lembaga keuangan telah 

mengambil langkah-langkah pengamanan memadai, jika ada penyadapan, dll. pada saluran 
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komunikasi seperti saluran telepon umum, saluran telepon khusus, Internet, dll. sehingga terjadi 

kebocoran informasi kata sandi, informasi transaksi, dll., maka pada saat itu Bank tidak akan 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. 

 

Pasal 22 (Hukum yang berlaku dan pengadilan yurisdiksi) 

1. Hukum yang mengatur Peraturan ini dan ketentuan lain yang dicatat dalam kumpulan Peraturan 

Transaksi ini adalah hukum di Jepang. 

2. Pengadilan Distrik Tokyo adalah pengadilan yurisdiksi perjanjian eksklusif untuk proses 

persidangan terkait Peraturan ini dan ketentuan lain yang terkandung dalam Peraturan Transaksi 

ini. 

 

Pasal 23 (Mutatis mutandis dari peraturan) 

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

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

atau dengan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 24 (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. 

 

 


