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Peraturan Penggunaan Lawson Bank Direct 

 

Pasal 1 (Apa itu Lawson Bank Direct) 

1. Apa itu Lawson Bank Direct 

Lawson Bank Direct (selanjutnya disebut sebagai "layanan ini") adalah terminal di mana orang 

yang membuat kontrak (selanjutnya disebut sebagai "nasabah") melalui komputer pribadi atau 

sejenisnya (sistem operasi dan browser yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk terminal 

ponsel cerdas atau tablet.) melakukan permintaan transaksi ke Bank melalui Internet, dll, dan 

Bank menjalankan prosedurnya. 

Transaksi yang dapat diminta dengan layanan ini akan diposting di situs web Bank, dll., jadi 

mohon periksa detailnya. 

2. Perangkat yang bisa digunakan 

Perangkat yang dapat digunakan pada saat menggunakan layanan ini terbatas pada yang 

ditentukan oleh Bank. Selain itu, perangkat dan lingkungan yang digunakan untuk layanan ini 

harus disiapkan dengan biaya dan tanggung jawab nasabah, dan harus diatur serta dipelihara 

dalam keadaan dan lingkungan yang sesuai untuk penggunaan layanan ini. 

3. Orang yang menggunakan 

Untuk membuat kontrak penggunaan Lawson Bank Direct, Anda harus membuka rekening 

tabungan reguler individu pada Bank. 

4. Waktu penggunaan 

Waktu penggunaan layanan ini harus dalam waktu yang ditentukan oleh Bank. Namun, jika ada 

pemeliharaan rutin, dll., Bank dapat menangguhkan atau menghentikan penggunaan setelah 

memberikan pemberitahuan kepada nasabah. Selain itu, jika terjadi pemeliharaan sementara, 

kegagalan sistem, dll., penggunaan dapat ditangguhkan atau dibatalkan tanpa pemberitahuan 

sebelumnya kepada nasabah walaupun sementara dalam penggunaan. Waktu penggunaan 

didasarkan pada waktu yang dimiliki oleh sistem Bank. 

5. Batas transaksi 

Jumlah maksimal limit per satu kali transaksi dan limit harian untuk berbagai transaksi layanan 

ini berada dalam kisaran yang ditentukan oleh Bank dan bervariasi tergantung pada jenis 

transaksinya. Dari kisaran jumlah tersebut, nasabah dapat mendaftarkan batas transaksi yang 

dapat diatur dan diubah dengan layanan ini. Kemudian Bank tidak diwajibkan untuk melakukan 

transaksi atas permintaan transaksi yang melebihi limit transaksi tersebut. 

6. Cara menggunakan 

Untuk menggunakan layanan ini, silakan melakukan registrasi awal yang ditentukan oleh Bank 

di layar komputer pribadi, dll. 

7. Pendaftaran alamat e-mail 
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Untuk menggunakan transaksi yang ditentukan oleh Bank dengan layanan ini, nasabah perlu 

mendaftarkan alamat e-mail-nya sendiri. Bank dapat mengirimkan pemberitahuan yang 

diperlukan untuk layanan ini melalui e-mail, jadi mohon pastikan bahwa Anda dapat menerima 

e-mail dari Bank. Jika Anda tidak dapat menerima e-mail dari Bank saat menggunakan layanan 

ini, Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa layanan. 

 

Pasal 2 (Verifikasi identitas) 

Konfirmasi nasabah yang menggunakan layanan ini harus dilakukan dengan metode berikut. 

1. Untuk menggunakan layanan ini, Bank perlu menerima verifikasi identitas salah satu atau 

kombinasi nomor, dll. (Selanjutnya disebut sebagai "nomor, dll.") yang ditentukan di setiap butir 

di bawah. Saat menggunakan layanan ini, Bank akan memverifikasi identitas nasabah dengan 

mengonfirmasikan kecocokan antara nomor, dll. yang diinput oleh nasabah melalui komputer 

pribadi, dll. serta nomor, dll. yang terdaftar di Bank. Nomor, dll. yang digunakan untuk verifikasi 

identitas dan kombinasinya mungkin berbeda tergantung pada detail transaksi. 

(1) Nomor nasabah 

(2) Kata sandi Lawson Bank Direct 

(3) Kata sandi login 

(4) Nomor PIN kartu ATM rekening representatif 

(5) Kata sandi sekali pakai/OTP 

(6) Nomor, dll. yang ditentukan oleh Bank. 

2. Nomor nasabah 

Merupakan 10 digit angka yang tercetak di sisi belakang kartu ATM yang dikeluarkan saat 

rekening dibuka. 

3. Kata sandi Lawson Bank Direct 

(1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan reguler, nasabah wajib 

mendaftarkan sandi Lawson Bank Direct 4 digit angka dengan tata cara yang ditetapkan 

oleh Bank. Untuk kata sandi Lawson Bank Direct, hindari penggunaan angka yang mudah 

ditebak orang lain, seperti tanggal lahir dan nomor telepon, serta mengontrolnya agar tidak 

diketahui orang lain. 

(2) Jika nasabah ingin mengubah kata sandi Lawson Bank Direct, mohon daftarkan ulang kata 

sandi Lawson Bank Direct dengan cara yang ditentukan oleh Bank. 

4. Kata sandi login 

(1) Kata sandi login yang akan digunakan harus didaftarkan saat mendaftar layanan ini untuk 

pertama kalinya. Mohon hindari penggunaan nomor yang mudah ditebak orang lain, 

seperti tanggal lahir dan nomor telepon, serta kontrol kata sandi login Anda agar tidak 

diketahui orang lain. 
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(2) Jika ingin mengubah kata sandi login, mohon daftarkan dengan menggunakan layanan ini. 

5. Kata sandi sekali pakai 

(1) Kata sandi sekali pakai dan aplikasi kata sandi sekali pakai 

 Untuk transaksi yang ditentukan oleh Bank dalam layanan ini (selanjutnya disebut 

sebagai "transaksi yang menggunakan kata sandi sekali pakai"), perangkat lunak khusus 

(selanjutnya disebut sebagai "aplikasi kata sandi sekali pakai") yang diinstal dan 

digunakan pada ponsel cerdas yang ditentukan oleh Bank (selanjutnya disebut "ponsel 

cerdas") diperlukan kata sandi yang berubah-ubah (selanjutnya disebut "kata sandi 

sekali pakai"). Nasabah membuat kata sandi sekali pakai dengan metode yang 

ditentukan oleh Bank dalam transaksi yang menggunakan kata sandi sekali pakai, dan 

memasukkannya menggunakan komputer pribadi, dll. yang digunakan oleh nasabah 

sesuai dengan layar layanan ini. Namun, saat membuat kata sandi sekali pakai, Bank 

mungkin meminta nasabah untuk memasukkan beberapa informasi tentang isi transaksi 

seperti transfer, dll. 

 Nasabah yang dapat menggunakan kata sandi sekali pakai adalah nasabah yang tinggal 

di Jepang pada saat aplikasi penggunaan yang ditentukan dalam butir 2 ayat ini dan 

aplikasi penggunaan dan pendaftaran ditentukan dalam butir 2 ayat ini. Layanan 

terbatas kepada nasabah yang telah menyelesaikan pendaftaran dan aplikasi 

penggunaan ini. Nasabah yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak akan dapat 

melakukan transaksi yang menggunakan kata sandi sekali pakai melalui layanan ini. 

 Saat menggunakan aplikasi kata sandi sekali pakai, nasabah harus mematuhi UU Valuta 

Asing dan Perdagangan Luar Negeri Jepang, UU dan peraturan terkait impor/ekspor 

lainnya yang berlaku, dan UU dan peraturan negara terkait (termasuk tapi tidak terbatas 

pada UU terkait impor/ekspor AS). Saat menggunakan aplikasi kata sandi sekali pakai di 

luar negeri atau membawanya ke luar negeri, maka itu menjadi tanggung jawab nasabah 

agar tidak menimbulkan gangguan bagi Bank. Jika Bank mengalami kerugian atau 

kewajiban sehubungan dengan penggunaan aplikasi kata sandi sekali pakai di luar negeri 

atau membawanya ke luar negeri, maka Bank dapat menuntut kompensasi atas 

kerugian atau kewajiban yang timbul dari nasabah. Selain itu, jika nasabah 

menyebabkan kerugian pada pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan di luar 

negeri atau membawanya ke luar negeri, Bank akan menyelesaikannya atas tanggung 

jawab dan biaya nasabah, yang tidak menimbulkan gangguan bagi Bank. 

 Nasabah harus menggunakan aplikasi kata sandi sekali pakai hanya untuk tujuan 

menggunakan layanan ini dan layanan lain yang disediakan oleh Bank. 

 Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dari aplikasi kata sandi sekali pakai adalah 

milik Bank dan pemegang hak yang sah yang memberikan lisensike Bank. Nasabah tidak 
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boleh menggunakan aplikasi kata sandi sekali pakai untuk tujuan apa pun atau 

mengalihkannya kepada orang lain, dll. selain untukdigunakan sendiri. Jika ada 

permintaan dari Bank, nasabah harus segera menghapus aplikasi kata sandi sekali pakai 

dari ponsel cerdas tempat aplikasi kata sandi sekali pakai diinstal. 

 Bank melarang penerbitan ulang, penggandaan, transfer, modifikasi, rekayasa balik, dll. 

dari aplikasi kata sandi sekali pakai dan informasi yang dilampirkan ke aplikasi kata sandi 

sekali pakai yang diinstal pada ponsel cerdas oleh nasabah. 

(2) Permohonan penggunaan dan pendaftaran penggunaan 

 Permohonan untuk menggunakan aplikasi kata sandi sekali pakai dilakukan dengan 

metode pengajuan pada layar yang ditentukan dari layanan ini. 

 Setelah Bank berhasil menerima permohonan penggunaan pada poin  nasabah 

melakukan pendaftaran penggunaan yang ditentukan oleh Bank. Dalam pendaftaran 

penggunaan, nasabah harus secara akurat menyampaikan nomor, dll. untuk pengaturan 

yang diperlukan untuk pendaftaran penggunaan kepada Bank dengan metode yang 

ditentukan oleh Bank. Jika nomor, dll. untuk pengaturan yang dikirimkan ke Bank cocok 

dengan nomor, dll. untuk pengaturan yang dipegang oleh Bank, maka pendaftaran 

penggunaan selesai dan kata sandi sekali pakai dapat digunakan. 

 Hanya boleh satu saja perangkat ponsel cerdas dengan aplikasi kata sandi sekali pakai 

yang dapat didaftarkan oleh nasabah untuk setiap kontrak layanan ini. 

(3) Pendaftaran ulang 

Jika nasabah menghapus aplikasi kata sandi sekali pakai dari terminal (termasuk mengubah 

terminal ponsel cerdas, dll.), silakan ajukan permohonan untuk digunakan kembali pada 

layar yang ditentukan dari layanan ini, dan diperlukan pendaftaran penggunaan yang 

ditentukan oleh Bank pada butir 2  dari ayat ini. Transaksi yang menggunakan kata sandi 

sekali pakai tidak dapat digunakan sampai pendaftaran penggunaan selesai. 

(4) Pembatalan kata sandi sekali pakai, dll. 

 Jika kontrak layanan ini dibatalkan, penggunaan kata sandi sekali pakai juga akan 

dibatalkan. 

 Jika salah satu dari penyebab berikut terjadi pada nasabah, Bank dapat membatalkan 

penggunaan kata sandi sekali pakai atau menangguhkan sebagian atau seluruhnya 

tanpa memberi tahu nasabah. 

i. Ketika nasabah melanggar Peraturan ini atau karena alasan lain yang mengharuskan 

Bank untuk membatalkan penggunaan kata sandi sekali pakai 

ii. Ketika lokasi nasabah menjadi tidak diketahui oleh Bank karena lalai mengubah item 

pendaftaran, dll. 

iii. Ketika kata sandi sekali pakai tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu yang 
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ditentukan oleh Bank 

 Jika nasabah ingin membatalkan kontrak layanan ini, nasabah perlu menghapus aplikasi 

kata sandi sekali pakai dari ponsel cerdasnya. Namun, hal ini tidak berlaku jika Bank 

menganggap tidak perlu. Selain itu, jika nasabah mengubah atau menjual ponsel 

cerdasnya, atau membatalkan kontrak nasabah dengan perusahaan telepon seluler, 

nasabah perlu menghapus aplikasi kata sandi sekali pakai terlebih dahulu. 

(5) Penghentian aplikasi kata sandi sekali pakai, dll. 

Bank dapat menangguhkan, membatalkan, menghapuskan, mengubah konten atau 

meningkatkan level penggunaan aplikasi kata sandi sekali pakai setiap saat tanpa 

persetujuan dan pemberitahuan kepada nasabah. 

6. Penyangkalan, dll. 

(1) Dalam hal Bank melakukan transaksi setelah dilakukan verifikasi identitas sesuai dengan 

cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Bank tetap dianggap sah dalam 

bertransaksi meskipun terdapat penggunaan yang tidak sah atau insiden lain sehubungan 

dengan nomor, dll. sebagaimana diatur dalam ayat 1. Bank tidak bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang disebabkan oleh hal ini. Namun, nasabah dapat meminta kompensasi 

berdasarkan Pasal 21 untuk kerugian yang disebabkan oleh transfer tidak sah karena 

pencurian nomor, dll. dalam ayat 1 Pasal ini. Selain itu, Bank beserta pejabat dan 

karyawannya (termasuk perusahaan afiliasi dan pejabat serta karyawan yang dipercayakan 

bisnis terkait dengan layanan ini oleh Bank) tidak akan pernah meminta nomor, dll. dari 

nasabah dalam ayat 1 Pasal ini, atau meminta nasabah mengisi formulir tertentu melalui e-

mail. 

(2) Ponsel cerdas, nomor, dll. tempat aplikasi kata sandi sekali pakai diinstal harus dikelola 

secara ketat atas risiko nasabah sendiri dan tidak dapat dialihkan, dijaminkan, dipinjamkan, 

atau diungkapkan kepada orang lain. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang disebabkan jika ada alasan yang dapat dikaitkan dengan nasabah dalam 

mengelola ponsel cerdas, nomor, dll. dengan aplikasi kata sandi sekali pakai terinstal. 

(3) Jika ponsel cerdas tempat aplikasi kata sandi sekali pakai diinstal tidak beroperasi karena 

kegagalan fungsi, kehabisan baterai, dll., sehingga transaksi menjadi tertunda atau menjadi 

tidak terlaksana, maka Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan hal 

tersebut. 

7. Hilang, dicuri, dll. 

Dalam kasus berikut, mohon segera beri tahu Bank dengan metode yang ditentukan oleh Bank. 

Menanggapi pemberitahuan ini, Bank akan melaksanakan prosedur yang ditentukan dan 

mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan penggunaan layanan ini dalam rentang yang 

ditentukan Bank. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sebelum 
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pemberitahuan ini, kecuali jika Bank yang lalai. 

(1) Ketika nasabah kehilangan ponsel cerdas, dll. karena tercecer atau pencurian di mana 

aplikasi kata sandi sekali pakai yang ditentukan oleh Bank diinstal. 

(2) Ketika nomor, dll. diketahui orang lain 

(3) Ketika nomor, dll. dapat diketahui orang lain (termasuk kasus di mana e-mail yang diterima 

di alamat e-mail yang didaftarkan dapat dilihat oleh orang lain) 

8. Lupa kata sandi 

Jika nasabah lupa kata sandi Lawson Bank Direct atau kata sandi login nasabah, silakan ikuti 

langkah-langkah di bawah ini. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 

disebabkan oleh tidak dilakukannya prosedur ini kecuali jika terdapat alasan yang disebabkan 

oleh Bank. 

(1) Kata sandi Lawson Bank Direct 

Mohon segera daftarkan ulang "Kata sandi Lawson Bank Direct" di situs web. 

(2) Kata sandi login 

Mohon segera registrasi inisiasi "kata sandi login" di situs web. 

9. Penangguhan penggunaan jika terjadi ketidakcocokan nomor, dll. 

Terkait penggunaan layanan ini jika kata sandi Lawson Bank Direct, kata sandi login atau kata 

sandi sekali pakai berbeda dengan yang didaftarkan nasabah atau yang diperuntukkan Bank 

dimasukkan salah secara berurutan dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank, maka Bank akan 

menangguhkan layanan ini dalam kisaran yang ditentukan oleh Bank. Untuk melanjutkan 

menggunakan layanan ini, silakan ikuti prosedur di bawah ini. Bank tidak akan bertanggung 

jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh tidak dilakukannya prosedur ini kecuali jika 

terdapat alasan yang disebabkan oleh Bank. 

(1) Kata sandi Lawson Bank Direct, kata sandi login 

Silakan daftarkan ulang "Kata sandi Lawson Bank Direct" atau "Kata sandi login" nasabah di 

situs web. 

(2) Kata sandi sekali pakai 

Silakan hubungi Bank melalui telepon. 

 

Pasal 3 (Permintaan transaksi) 

1. Cara meminta transaksi 

Hanya nasabah sendiri yang dapat melakukan permintaan transaksi menggunakan layanan ini. 

2. Pendaftaran rekening transaksi yang ditunjuk 

(1) Rekening transaksi ditunjuk yang digunakan dalam layanan ini adalah sebagai berikut. Bank 

akan mendaftarkan sebagai rekening transaksi yang ditunjuk untuk layanan ini sesuai 

dengan isi pendaftaran. 



7 
 

 Rekening layanan yang ditunjuk 

Terkait layanan ini adalah "rekening representatif" yang ditetapkan oleh Bank dan 

berbagai rekening atas nama nasabah yang dibuka melalui layanan ini. 

 Rekening tujuan pendaftaran transfer 

Digunakan sebagai rekening penyetoran dalam transaksi transfer dana, merupakan 

rekening Bank selain "rekening layanan yang ditunjuk" atau rekening cabang bank lain 

sebagai "rekening tujuan pendaftaran transfer". Mohon beri tahu rekening tujuan 

pendaftaran transfer dari nasabah dengan metode yang ditentukan oleh Bank. 

(2) Rekening berikut akan secara otomatis didaftarkan sebagai "rekening layanan yang 

ditunjuk" atau "rekening tujuan pendaftaran transfer" dengan metode berikut atau atas 

permintaan nasabah. 

 Berbagai rekening atas nama nasabah yang dibuka melalui layanan ini secara otomatis 

terdaftar sebagai "rekening layanan yang ditunjuk". 

 Jika Anda melakukan transfer ke rekening yang belum terdaftar sebelumnya, Anda dapat 

mendaftarkan rekening transfer sebagai "rekening tujuan pendaftaran transfer" atas 

permintaan Anda. 

(3) Jumlah "rekening layanan yang ditunjuk" dan "rekening tujuan pendaftaran transfer" yang 

didaftarkan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan oleh Bank. 

(4) Sekalipun merupakan "rekening layanan yang ditunjuk", beberapa transaksi mungkin tidak 

bisa dilaksanakan melalui layanan ini tergantung pada isi penggunaan rekening tersebut. 

3. Konfirmasi isi permintaan 

Ketika Bank menerima permintaan transaksi melalui layanan ini, Bank akan mengonfirmasi isi 

permintaan ke nasabah, jika isinya benar, mohon respon kepada Bank melalui perangkat 

mengenai konfirmasi tersebut. Respon harus diberikan dalam kurun waktu konfirmasi yang 

disyaratkan oleh Bank untuk setiap transaksi, dan pada saat Bank menerimanya, diasumsikan 

bahwa isi permintaan untuk transaksi tersebut telah dikonfirmasi, dan prosedur untuk setiap 

transaksi dijalankan. Jika Bank tidak menerima balasan ini dalam kurun waktu konfirmasi, maka 

Bank akan memberi tahu Anda, jadi mohon coba direspon lagi. 

4. Pembayaran dari rekening layanan yang ditunjuk, dll. 

(1) Saat menarik dana dari rekening layanan yang ditunjuk, setelah nasabah di ayat 

sebelumnya merespon Bank, maka Bank akan melakukan penarikan dana tanpa perlu surat 

permintaan penarikan, kartu ATM, dll. untuk dana transfer ke rekening sendiri atau dana 

transfer ke rekening lain, serta biaya transfernya, dll. Jika isi transaksi dan rekening layanan 

yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, maka dana akan segera 

ditarik setelah mengonfirmasikan isi permintaan nasabah. Namun, jika tanggal transaksi 

ditentukan setelah hari kerja setelah tanggal permintaan, maka dana akan ditarik pada 
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tanggal transaksi yang ditentukan. 

(2) Pada prinsipnya, sekalipun dalam kasus transaksi yang tidak segera menarik dana, Bank 

akan memberi tahu Anda terkait konfirmasi permintaan transaksi telah diterima, jadi 

mohon setelah merespon ke Bank, Anda tetap memantau dari komputer pribadi Anda. 

(3) Apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas pada hasil pelaksanaan dan isi pemberitahuan 

konfirmasi permintaan transaksi pada transaksi yang ditentukan pada butir 1 dan 2, atau 

bila pemberitahuan tidak dapat diterima, maka mohon segera menghubungi Bank. Bank 

tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya 

permintaan informasi ini, kecuali jika ada alasan yang dikaitkan dengan Bank. Selain itu, jika 

penarikan tidak diselesaikan dalam transaksi (termasuk dalam kasus saldo tidak mencukupi, 

pembatalan rekening, penangguhan pembayaran, dll.), maka akan diperlakukan sebagai 

permintaan transaksi tidak ada. 

 

Pasal 4 (Transaksi transfer ”furikae”) 

1. Isi 

Dari transaksi transfer dana yang menggunakan layanan ini, rekening yang telah didaftarkan 

kepada Bank oleh nasabah sebagai "rekening layanan yang ditunjuk" ditetapkan sebagai 

"rekening penyetoran yang ditunjuk" oleh nasabah, dan transaksi transfer dana tersebut 

dilakukan ke "rekening penyetoran yang ditunjuk" sebagai "transfer furikae". 

2. Tanggal transaksi 

Secara prinsip, tanggal pelaksanaan "transfer furikae" adalah tanggal penerimaan. 

Namun, jika batas waktu penanganan yang ditentukan oleh Bank telah lewat pada saat 

permintaan transaksi diselesaikan, atau jika tanggal penerimaan adalah hari libur bank, maka 

akan “ditangani pada hari kerja bank berikutnya” dan pembayaran akan dilakukan pada hari 

kerja bank berikutnya. Bank akan memproses setoran ke "rekening penyetoran yang ditunjuk". 

Kemudian, jika "rekening penyetoran yang ditunjuk" adalah deposito berjangka, meskipun isi 

permintaan dikonfirmasi dalam batas waktu penanganan pada hari yang sama, batas 

penanganan hari tersebut yaitu transaksi yang diterima setelah batas waktu pemrosesan hari 

tersebut yang ditetapkan oleh Bank secara terpisah, dianggap diterima pada hari kerja bank 

berikutnya, dan setoran akan diproses pada tanggal yang sama. 

Selain itu, jika tanggal transfer yang ditentukan, ditetapkan setelah hari kerja setelah tanggal 

permintaan, maka akan diperlakukan sebagai permintaan "transfer berjadwal" dengan tanggal 

transfer yang ditentukan sebagai tanggal transfer, dan akan dilakukan pada tanggal transfer yang 

dijadwalkan. 

3. Suku bunga yang berlaku 

Suku bunga yang berlaku untuk "rekening penyetoran yang ditunjuk" adalah suku bunga yang 
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ditentukan oleh Bank pada tanggal penerimaan. Namun, jika pada hari kerja berikutnya atau 

setelahnya adalah tanggal transfer yang ditentukan, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga 

ditentukan oleh Bank pada tanggal transfer. 

4. Mengatur jumlah maksimum 

Bank dapat mentransfer jumlah maksimum uang sekitar "1 hari (hari operasi)" (standarnya 

adalah "jam 12 tengah malam") pada transaksi "transfer ke rekening sendiri" menggunakan 

layanan ini (termasuk transaksi yang menetapkan hari setelahnya sebagai tanggal transfer) dan 

jumlah maksimum per satu kali "transfer" akan ditetapkan. 

5. Penanganan saat transfer tidak memungkinkan 

Dalam transaksi "transfer furikae", jika dana transfer tidak dapat ditransfer ke rekening layanan 

yang ditentukan dari tujuan transfer, maka Bank tidak akan memproses permintaan "transfer ke 

rekening sendiri" nasabah atau dana transfer dikembalikan ke rekening penarikan.  

 

Pasal 5 (Transaksi transfer) 

1. Isi 

Dari transaksi transfer dana dengan menggunakan layanan ini, Bank dapat menggunakan 

rekening yang telah diberitahukan kepada Bank oleh nasabah sebagai "rekening tujuan 

pendaftaran transfer", atau rekening cabang Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai 

"rekening penyetoran yang ditunjuk". Bank akan memperlakukan transaksi transfer dana ke 

"rekening penyetoran yang ditunjuk" sebagai "transfer". Kemudian saat menerima "transfer", 

Bank akan membebankan biaya transfer yang ditentukan oleh Bank pada tanggal transfer yang 

ditentukan. Hal-hal yang tidak diatur dalam pasal ini mengenai transaksi transfer diatur dalam 

“Peraturan Melakukan Transfer”. 

2. Penangguhan dari transfer konfirmasi rekening 

Setelah menampilkan nama rekening dari rekening tujuan transfer (termasuk kasus dimana 

rekening tidak ada), jika Anda tidak melakukan "transfer" atau tidak melakukan "transfer 

terjadwal" atau membatalkan "transfer berjadwal" lebih dari beberapa kali, maka "transfer 

konfirmasi rekening" (yaitu mengonfirmasi nama rekening dari rekening tujuan transfer dan 

membuat" transfer "atau" transfer berjadwal "dengan metode yang ditentukan oleh Bank) tidak 

bisa digunakan lagi. Dalam kasus ini atau dalam kasus Anda tidak dapat melakukan "transfer 

konfirmasi rekening" karena keadaan tujuan transfer, maka Anda harus memasukkan nama 

rekening dari rekening transfer untuk melakukan "transfer" atau "transfer berjadwal". 

 

Pasal 6 (Transaksi pembukaan rekening) 

1. Isi 

(1) Rekening yang dapat dibuka dengan tata cara pembukaan rekening yang disediakan oleh 
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layanan ini (selanjutnya disebut “pembukaan rekening”) adalah jenis rekening yang 

ditentukan oleh Bank atas nama nasabah. Dalam hal ini, kecuali ditentukan lain oleh Bank, 

rekening dibuka di kantor cabang transaksi Bank yang sama dengan "rekening 

representatif". 

(2) Dana untuk membuka rekening akan dipotong dari "rekening representatif". 

2. Tanggal transaksi 

Secara prinsip tanggal pembukaan rekening akan menjadi tanggal penerimaan. 

Namun, jika batas waktu penanganan yang ditentukan oleh Bank telah lewat pada saat 

permintaan transaksi diselesaikan, atau jika tanggal penerimaan adalah hari libur bank, maka 

akan “ditangani pada hari kerja bank berikutnya” dan rekening akan dibuka pada hari kerja bank 

berikutnya. 

Untuk rekening deposito berjangka, meskipun isi permintaan dikonfirmasi dalam batas waktu 

penanganan pada hari yang sama, transaksi yang diterima setelah batas waktu pemrosesan pada 

hari tersebut yang ditetapkan terpisah oleh Bank selain dari tenggat waktu penanganan pada 

hari yang sama, akan diterima pada hari kerja bank berikutnya. Bank akan menganggapnya 

diterima hari kerja berikutnya dan membuka rekening pada tanggal yang sama. 

3. Suku bunga yang berlaku 

Suku bunga yang berlaku untuk rekening yang akan dibuka adalah suku bunga yang ditentukan 

oleh Bank pada tanggal penerimaan. 

 

Pasal 7 (Transaksi deposito berjangka) 

1. Transaksi deposito berjangka yang dapat disediakan oleh layanan ini adalah transaksi yang 

ditentukan oleh Bank dan deposito berjangka yang tersedia adalah deposito berjangka yang 

ditentukan oleh Bank. 

2. Pada saat nasabah pertama kali melakukan transaksi deposito berjangka, Bank akan membuka 

rekening deposito berjangka atas nama nasabah dan mendaftarkannya sebagai "rekening 

layanan yang ditunjuk". Dalam hal ini, kecuali ditentukan lain oleh Bank, rekening akan dibuka 

di kantor cabang Bank yang sama dengan "Rekening Representatif". 

3. Jika ada transaksi deposito berjangka yang diterima tetapi belum diproses oleh Bank, maka Bank 

tidak dapat menerima transaksi baru untuk rincian transaksi yang sama. 

4. Suku bunga yang digunakan untuk perhitungan bunga dalam transaksi seperti pembukaan baru, 

dll. pada layanan ini adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank yang ditunjukkan pada saat 

penerimaan. 

5. Transaksi deposito berjangka lainnya diatur dalam Peraturan Terkait Deposito Berjangka. 

 

Pasal 8 (Berbagai permintaan rincian) 
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1. Isi 

Dengan layanan ini, nasabah dapat mengetahui saldo "rekening layanan yang ditunjuk", rincian 

transaksi penyetoran/penarikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank (selanjutnya disebut 

sebagai "transaksi permintaan rincian"). 

Isi informasi rekening yang diberikan oleh Bank mungkin tidak mencerminkan isi terbaru 

tergantung pada status pemrosesan transaksi pada saat permintaan rincian. Selain itu, informasi 

rekening yang disediakan bukan membuktikan informasi rekening nasabah. 

2. Tanggal dasar informasi rekening 

Informasi rekening menurut ayat sebelumnya disediakan pada saat permintaan rincian 

diselesaikan sesuai dengan Pasal 3, ayat 3. 

 

Pasal 9 (Transaksi layanan penyetoran melalui internet) 

Transaksi layanan penyetoran melalui internet/onlineadalah layanan yang memungkinkan Anda 

untuk mentransfer harga pembelian suatu produk, dll. ke tujuan transfer yang ditentukan khusus oleh 

Bank (selanjutnya disebut sebagai "tujuan transfer yang ditentukan oleh Bank") melalui layanan ini. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi layanan penyetoran online, silakan merujuk ke 

"Peraturan Penggunaan Layanan Penyetoran Online". 

 

Pasal 10 (Permohonan untuk penerbitan ulang kartu ATM, dll.) 

Melalui layanan ini, Anda dapat melakukan transaksi yang ditentukan oleh Bank terkait dengan kartu 

ATM, seperti aplikasi penerbitan ulang kartu ATM, dll. Transaksi terkait kartu ATM diatur dalam 

"Peraturan Penggunaan Kartu ATM". 

 

Pasal 11 (Permohonan kartu kredit Bank Lawson) 

Melalui layanan ini, Anda dapat mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit Bank Lawson. 

Kartu Kredit Bank Lawson diatur dalam "Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Bank Lawson (Lawson 

Ponta Plus)". 

 

Pasal 12 (Permohonan perubahan limit transaksi) 

1. Isi 

Melalui layanan ini, Anda dapat mengajukan permohonan untuk mengubah batas transaksi 

berikut. 

(1) Mengubah limit transaksi ATM 

Anda dapat mengubah limit transaksi tarik tunai dan limit transaksi transfer per hari 

menggunakan kartu ATM di ATM. 

(2) Perubahan batas transaksi Lawson Bank Direct 
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Anda dapat mengubah batas transaksi harian saat melakukan transfer menggunakan 

layanan ini. Batasan transaksi harian termasuk jumlah penggunaan (jumlah pembayaran) 

dari layanan penyetoran online. 

2. Poin perhatian 

(1) Setelah prosedur permohonan selesai, maka permohonan tidak dapat dibatalkan. Ketika 

operasi yang diminta telah selesai, silakan periksa kembali isi permohonan. 

(2) Jika ada beberapa permohonan untuk rekening yang sama antara jam 00.00 hingga jam 

24.00 pada hari yang sama, maka permohonan terbaru akan diperlakukan sebagai 

permohonan resmi. 

(3) Jika Anda memiliki "kartu tambahan", Anda dapat menggunakannya dengan batas transaksi 

yang sama dengan "kartu pemilik asli", dan Anda tidak dapat mendaftarkan batas transaksi 

secara terpisah dari "kartu pemilik asli". 

 

Pasal 13 (Pemberitahuan melalui e-mail) 

1. Bila Bank menganggap perlu Bank dapat memberitahu melalui e-mail ke alamat e-mail yang 

didaftarkan kepada Bank.  

2. Jika e-mail tidak sampai karena lingkungan jaringan komunikasi, dll. maka Bank tidak melakukan 

pengiriman ulang e-mail. 

3. Waktu pengiriman e-mail mungkin tertunda karena pemrosesan sistem Bank. 

4. Dalam hal Bank mengirimkan e-mail sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meskipun nasabah 

mengalami kerugian akibat tidak bisa menerima e-mail tersebut, maka Bank tidak bertanggung 

jawab sepenuhnya kecuali jika Bank melakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang besar.  

 

Pasal 14 (Perubahan item pendaftaran, dll.) 

1. Perubahan item pendaftaran, dll. 

Jika ada perubahan nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, atau item pendaftaran lainnya 

terkait rekening tabungan Anda, dll., mohon beri tahu Bank dengan metode yang Bank tetapkan 

sesuai dengan berbagai peraturan tabungan dan peraturan transaksi lainnya. 

Dalam kasus tidak dilaporkannya item pendaftaran, apabila dokumen, dll. yang dikirim, 

diberitahukan atau dilampirkan oleh Bank terlambat atau tidak sampai, maka tetap dianggap 

sudah sampai pada waktu yang seharusnya. 

2. Tanggal perubahan 

Tanggal perubahan item pendaftaran adalah tanggal penyelesaian prosedur di Bank. Mungkin 

diperlukan waktu yang cukup lama dari permintaan prosedur hingga penyelesaian prosedur. 

Bank dapat menganggap bahwa tidak ada perubahan pada item pemberitahuan sampai 

prosedur di Bank diselesaikan, dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang 
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ditimbulkan kepada nasabah oleh karena hal ini. 

 

Pasal 15 (Pendaftaran ID anggota Ponta, dll.) 

Melalui layanan ini, Anda dapat mendaftar atau mengubah ID anggota Ponta Anda (ID anggota Ponta 

adalah layanan poin yang dioperasikan dan disediakan oleh Loyalty Marketing Inc.) sebagai informasi 

nasabah. Mengenai transaksi pendaftaran/perubahan ID anggota Ponta diatur dalam "Perjanjian 

Keanggotaan Ponta Kontrak Khusus Bank Lawson". 

 

Pasal 16 (Entri promo, dll.) 

Melalui layanan ini, Anda dapat memasukkan, membatalkan entri dan menanyakan tentang riwayat 

entri untuk promo yang dilakukan oleh Bank. Saat memasukkan entri setiap promo, mohon periksa 

ketentuan, dll. yang ditampilkan di situs web Bank dan layanan ini sebelum mendaftar. 

 

Pasal 17 (Penambahan menu transaksi) 

Nasabah dapat menggunakan menu transaksi yang akan ditambahkan ke layanan ini di masa 

mendatang tanpa perlu membuat aplikasi baru. Namun, ini tidak berlaku untuk beberapa menu yang 

ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 18 (Konfirmasi isi transaksi, dll.) 

1. Permintaan rincian transaksi 

Sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui layanan ini, mohon mengonfirmasikan 

berhasil atau tidaknya transaksi dan isi transaksi tersebut melalui transaksi permintaan rincian. 

Item yang tercantum dapat dilihat dan ditampilkan mulai dari tanggal yang memungkinkan 

pencantuman dalam periode yang ditentukan oleh Bank untuk setiap item. 

2. Pemberitahuan isi transaksi 

Untuk transaksi yang dilakukan melalui layanan ini, Bank tidak akan mengeluarkan tanda terima 

tertulis, dll. yang menjelaskan rincian transaksi. Jika Anda membutuhkan dokumen tertulis, 

mohon cetak sendiri rincian tersebut. 

3. Rekaman transaksi 

Jika ada keraguan tentang isi transaksi melalui layanan ini, Bank akan memperlakukan isi yang 

direkam seperti catatan elektromagnetik, dll. terkait layanan ini sebagai yang berlaku. 

 

Pasal 19 (Penggunaan dari luar Jepang) 

1. Mungkin layanan ini tidak tersedia dari luar Jepang karena undang-undang, sistem, kondisi 

jaringan komunikasi, spesifikasi telepon, dll. di negara tersebut. Mohon periksa undang-undang 

negara tersebut terlebih dahulu. 
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2. Jika layanan ini menjadi tidak tersedia di area tertentu karena perubahan hukum dan peraturan 

masing-masing negara, layanan ini dapat ditangguhkan sementara atau dibatalkan dengan 

pemberitahuan dari Bank. 

 

Pasal 20 (Penyabfkalan, dll.) 

1. Jika penanganan layanan ini tertunda atau tidak dimungkinkan karena alasan berikut, maka Bank 

tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal tersebut. 

(1) Ketika ada penyebab yang tidak dapat dihindari seperti bencana/insiden atau penindakan 

oleh lembaga publik seperti pengadilan, dll. 

(2) Ketika kegagalan terjadi di perangkat, jalur komunikasi, komputer, dll, meskipun Bank atau 

operator sistem bersama seperti lembaga keuangan telah mengambil langkah-langkah 

keamanan yang memadai. 

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

2. Dalam menggunakan layanan ini, nasabah dianggap memahami karakteristik jalur komunikasi 

seperti jalur publik, jaringan komunikasi bergerak, jalur telepon khusus, Internet, dll. serta 

langkah-langkah keamanan yang diambil oleh Bank dalam layanan ini. 

3. Nasabah bertanggung jawab untuk mengamankan perangkat dan lingkungan komunikasi yang 

digunakan untuk layanan ini. Jika perangkat tidak beroperasi secara normal, Bank tidak akan 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan. 

 

Pasal 21 (Transfer melalui pencurian nomor, dll.) 

1. Terkait transfer ilegal, dll. yang dilakukan dengan mencuri nomor, dll. (Selanjutnya disebut 

sebagai "transfer ilegal, dll." dalam Pasal ini), jika semua poin-poin di bawah ini berlaku, maka 

nasabah dapat meminta kompensasi untuk jumlah yang setara dengan jumlah uang transfer 

ilegal, dll. ditambah biaya transfer, serta ditambah jumlah yang setara dengan bunga yang 

dikenakan pada simpanan sebagai sumber pembayaran tersebut (selanjutnya disebut sebagai 

"simpanan target" dalam Pasal ini). 

(1) Bank telah dihubungi segera setelah mengetahui adanya pencurian nomor, dll. atau adanya 

transfer ilegal, dll. 

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

(3) Menunjukkan kepada Bank bahwa nasabah telah menyampaikan laporan kerugian kepada 

lembaga penyidik dan dapat mengonfirmasi fakta yang diduga adanya transfer ilegal, dll. 

tersebut. 

2. Ketika permintaan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dibuat, kecuali nasabah yang 

melakukan transfer ilegal, dll. dengan sengaja, maka Bank harus membayar kompensasi uang 

(selanjutnya disebut sebagai “jumlah kompensasi”) yang setara dengan jumlah uang transfer 
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ilegal, dll. ditambah biaya transfer, serta ditambah jumlah yang setara dengan bunga yang 

dikenakan pada simpanan target terlepas adanya ketentuan Pasal 2 ayat 7 sejak 30 hari sebelum 

tanggal pemberitahuan ke Bank (namun, jika nasabah dapat membuktikan kondisi yang tidak 

dapat dihindari sehingga Bank tidak dapat diberitahu, maka periodenya 30 hari ditambah jumlah 

hari selama kondisi yang tidak bisa dihindari tersebut berlanjut). 

Namun, mengenai transfer ilegal, dll., jika Bank beritikad baik dan tanpa kelalaian, sedangkan 

dari pihak nasabah tidak menjalankan langkah-langkah keamanan untuk komputer pribadi, dll. 

serta pengelolaan nomor, dll. tidak cukup dilakukan, dimana nasabah lalai (tidak termasuk 

kelalaian besar) dan Bank membuktikan hal tersebut, maka Bank akan menanggung jumlah yang 

setara dengan 3/4 dari jumlah kompensasi. 

3. Ketentuan dari dua ayat sebelumnya adalah bahwa pemberitahuan ke Bank terkait dengan ayat 

1 Pasal ini jika dilakukan 2 tahun setelah tanggal ketika nomor, dll. dicuri (jika tanggal ketika 

nomor, dll. dicuri tidak jelas, maka yang dianggap adalah tanggal pertama transfer ilegal, dll. 

karena pencurian nomor, dll. tersebut) maka pemberitahuan tidak akan berlaku. 

4. Terlepas dari ketentuan ayat 2 Pasal ini, Bank tidak akan memberikan kompensasi jika hal-hal 

berikut ini berlaku. 

(1) Bank dengan itikad baik dan tanpa kelalaian terkait transfer ilegal, dll., dan termasuk dalam 

salah satu dari hal berikut ini. 

 Transfer ilegal, dll., terjadi karena kelalaian besar nasabah. 

 Transfer ilegal, dll. dilakukan oleh pasangan nasabah, kerabat dalam level kekerabatan 

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

tangga. 

 Nasabah memberikan penjelasan yang tidak benar tentang hal-hal penting dalam 

penjelasan kepada Bank terkait kondisi kerugian. 

(2) Ketika nomor, dll. dicuri sehubungan dengan atau memanfaatkan gangguan tatanan sosial 

yang signifikan yang disebabkan oleh perang, kerusuhan, dll. 

5. Dalam hal Bank telah mengembalikan ke simpanan target nasabah, permintaan kompensasi 

berdasarkan ayat 1 Pasal ini tidak dapat diterima dalam batas jumlah yang dikembalikan. Selain 

itu, jika nasabah menerima kompensasi atas kerugian atau pengembalian dari pengayaan yang 

tidak adil dari orang yang melakukan transfer ilegal, dll. maka batas jumlah yang sama akan 

berlaku. 

6. Dalam hal Bank memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, hak 

untuk menuntut pengembalian dana untuk simpanan target akan dihapuskan dalam batas 

jumlah kompensasi. 

7. Jika Bank memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, nasabah 

memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi atau hak untuk menuntut pengembalian dari 
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pengayaan yang tidak adil kepada orang yang melakukan transfer ilegal, dll. dan kepada pihak 

ketiga lainnya dalam batas jumlah kompensasi. 

 

Pasal 22 (Penangguhan penggunaan layanan, dll.) 

Dalam hal Bank menilai bahwa terdapat kekhawatiran penggunaan yang tidak sah, atau karena ada 

alasan lain yang mengharuskan Bank untuk menangguhkan penggunaan layanan ini, maka Bank 

dapat menangguhkan penggunaan semua atau sebagian layanan ini tanpa pemberitahuan 

sebelumnya kepada nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan 

oleh hal ini. 

 

Pasal 23 (Pembatalan, dll.) 

1. Pembatalan 

Karena layanan ini disediakan bersama dengan layanan berdasarkan kontrak simpanan yang 

terkait dengan "rekening representatif", maka tidak bisa untuk hanya melakukan pembatalan 

kontrak yang terkait dengan layanan ini saja. 

2. Pembatalan/penangguhan transaksi dari Bank 

Jika salah satu dari penyebab berikut ini muncul terkait nasabah, maka Bank dapat membatalkan 

layanan ini atau menangguhkan penyediaan beberapa atau semua transaksi layanan ini tanpa 

memberitahu nasabah. 

(1) Dalam hal nasabah melanggar Peraturan ini dan timbul alasan yang memadai untuk Bank 

dalam membatalkan layanan ini. 

(2) Ketika kartu ATM yang tercantum nomor nasabah dikembalikan ke Bank karena tidak 

terkirimnya surat, penolakan penerimaan, dll. 

(3) Bank tidak mengetahui lokasi nasabah karena alasan seperti nasabah tidak mengubah 

alamat, dll. 

(4) Dalam hal terdapat permohonan penangguhan pembayaran, dimulainya proses kepailitan, 

proses rehabilitasi perusahaan, dimulainya likuidasi khusus atau dimulainya proses 

rehabilitasi sipil atau proses kepailitan lain yang berlaku. 

(5) Saat dimulainya warisan 

(6) Ketika layanan ini tidak digunakan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bank 

(7) Apabila biaya yang harus dibayarkan kepada Bank telah jatuh tempo untuk jangka waktu 

tertentu atau lebih yang ditentukan oleh Bank 

(8) Ketika Bank menetapkan bahwa terdapat masalah dalam melanjutkan layanan 

3. Pembatalan rekening representatif 

Ketika " rekening representatif " dibatalkan, maka otomatis kontrak layanan ini juga akan 

dibatalkan. 
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4. Konfirmasi transaksi yang belum diproses pada saat pembatalan 

Apabila kontrak untuk layanan ini diakhiri karena pembatalan, Bank tidak berkewajiban untuk 

memproses permintaan transaksi yang belum diproses pada saat pembatalan. Selain itu, Bank 

tidak akan bertanggung jawab atas masalah atau ketidakmampuan untuk menangani 

produk/layanan lain melalui layanan ini akibat pembatalan layanan ini. Saat membatalkan 

layanan ini, nasabah harus mengonfirmasi terlebih dahulu dampak pembatalan pada produk 

dan layanan lain melalui layanan ini. 

 

Pasal 24 (Penghapusan layanan ini) 

Bank dapat menghapus layanan ini dengan memberikan pemberitahuan 1 minggu sebelumnya 

dengan menampilkannya di situs webnya. 

 

Pasal 25 (Menjaga kerahasiaan) 

1. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dari Bank dan pihak ketiga yang diperoleh 

melalui layanan ini dan tidak membocorkannya kepada pihak ketiga. 

2. Nasabah dilarang untuk mengalihkan, melisensikan, meminjamkan atau meminta menggunakan, 

mengungkapkan atau menyediakan perangkat lunak, dll. yang diperoleh dari Bank kepada pihak 

ketiga. 

3. Dilarang menggandakan atau memodifikasi perangkat lunak yang disediakan oleh Bank. 

 

Pasal 26 (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 27 (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 
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bahasa Jepang yang akan berlaku. 

 


