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Peraturan Penggunaan Aplikasi Pembukaan Rekening 

 

Pasal 1 (Konten aplikasi pembukaan rekening Bank Lawson) 

1. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening Bank 

Lawson (Pada saat yang sama, Anda akan diminta untuk aplikasi rekening reguler, kartu ATM, 

dan aplikasi Lawson Bank Direct.) dengan mengunduhnya ke ponsel cerdas (perangkat seluler 

berkinerja tinggi yang dapat terhubung ke Internet dan menggunakan Internet; selanjutnya 

berlaku sama), mengaktifkannya, dan menggunakannya (Selanjutnya disebut sebagai "layanan 

ini"). 

2. Ponsel cerdas yang dapat menggunakan aplikasi ini terbatas pada perangkat di lingkungan yang 

ditentukan oleh Bank (selanjutnya disebut sebagai "model yang ditetapkan"). Silahkan periksa 

situs web Bank untuk mengetahui lingkungan penggunaan. Sekalipun perangkat yang ditentukan 

telah dipakai, mungkin saja perangkat tersebut tidak beroperasi secara normal atau tidak dapat 

digunakan tergantung pada kondisi penggunaan, dll. 

3. Penggunaan aplikasi ini gratis, tetapi membutuhkan biaya komunikasi untuk pengunduhan dan 

penggunaan yang merupakan beban Anda (Termasuk biaya komunikasi tambahan yang timbul 

saat memutakhirkan aplikasi ini atau saat mengatur ulang ketika ada kerusakan aplikasi, dll.). 

4. Anda hanya bisa menggunakan aplikasi ini selama di Jepang serta harus mematuhi hukum dan 

peraturan negara Jepang serta hukum dan peraturan negara terkait. 

5. Mohon berhati-hati dengan aplikasi dan program yang berbahaya. Bank sangat menganjurkan 

agar Anda menginstal perangkat lunak keamanan yang disediakan oleh operator seluler Anda 

atau produsen terpercaya. 

 

Pasal 2 (Atribusi hak aplikasi, dll.) 

Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, dll. dari aplikasi ini adalah milik Bank atau pemegang hak 

yang sah yang memberikan lisensi ke Bank. Aplikasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan 

pengalihan, dll. selain untuk menggunakannya sendiri. Jika diminta oleh Bank, Anda wajib segera 

menghapus aplikasi ini dari ponsel cerdas Anda. Selain itu, Bank melarang penerbitan ulang, 

penggandaan, transfer, modifikasi atau rekayasa balik program aplikasi ini maupun informasi yang 

menyertai aplikasi ini yang telah Anda unduh ke ponsel cerdas Anda. 

 

Pasal 3 (Penyangkalan) 

1． Berkaitan dengan penggunaan layanan ini, permasalahan terkait dengan pengoperasian aplikasi 

ini (kesalahan tampilan informasi, penyimpangan, ketidakmampuan untuk meminta transaksi, 

dll), hal-hal yang berdampak pada ponsel cerdas, kerugian yang diderita oleh konsumen karena 

tidak dapat menggunakan aplikasi ini secara normal dan kerugian-kerugian lainnya, maka Bank 
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tidak akan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut, kecuali dalam kasus kelalaian 

berat atau yang disengaja oleh Bank. 

2． Di samping ketentuan ayat sebelumnya, jika aplikasi atau layanan ini tidak dapat digunakan 

karena alasan berikut, Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 

disebabkannya. 

(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 

 

Pasal 4 (Perubahan konten aplikasi, dll.) 

1． Bank dapat mengubah konten aplikasi atau layanan ini tanpa memberi tahu pelanggan. Setelah 

tanggal perubahan, penanganan disesuaikan dengan konten yang diubah. 

2． Setelah mengunduh, aplikasi ini mungkin tidak bisa digunakan karena perubahan dalam 

pengaturan ponsel cerdas, lingkungan penggunaan, perubahan konten aplikasi ini, dll. 

3． Jika terdapat kekhawatiran penggunaan yang tidak sah, atau jika Bank menilai bahwa terdapat 

alasan yang cukup kuat yang mengharuskan penangguhan penggunaan atau penyediaan aplikasi 

atau layanan ini, dll. tanpa memberi tahu Anda sebelumnya Bank dapat mengambil tindakan 

yang diperlukan seperti penangguhan penggunaan atau penyediaan aplikasi atau layanan ini, dll. 

Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi atas hal ini. 

 

Pasal 5 (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 6 (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) 
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* 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. 

 


