
Peraturan Penggunaan Aplikasi Internet Banking Bank Lawson 

 

Peraturan ini mengacu pada ketentuan saat menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Bank 

(selanjutnya disebut sebagai "aplikasi ini") yang diunduh ke ponsel cerdas nasabah (perangkat seluler 

berkinerja tinggi yang mampu terhubung ke Internet dan menjelajahi Internet; selanjutnya berlaku 

sama). Saat menggunakan layanan perbankan Internet Banking "Lawson Bank Direct" (selanjutnya 

disebut sebagai "Lawson Bank Direct") dan layanan lain yang disediakan oleh Bank melalui aplikasi 

ini (selanjutnya disebut sebagai "layanan ini"). 

 

1. Fungsi dan metode penggunaan aplikasi ini 

(1) Ketika menggunakan Lawson Bank Direct di ponsel cerdas, melalui akses masuk ke aplikasi, 

hal tersebut mengotentikasi koneksi ke situs web Lawson Bank Direct. Dengan masuk ke 

aplikasi ini, konsumen dapat beralih ke situs web Lawson Bank Direct dan menggunakan 

layanan yang ditentukan oleh Bank di antara layanan yang disediakan di situs web. Mohon 

diperhatikan bahwa Anda mungkin perlu menyetujui atau mengonfirmasi aturan mengenai 

Lawson Bank Direct untuk menggunakan layanan ini. 

(2) Saat menggunakan Lawson Bank Direct dengan aplikasi ini, login masuk ke aplikasi dengan 

nomor nasabah internet banking Bank Lawson dan kata sandi login internet banking yang 

ditetapkan setelah kontrak. (Selanjutnya, nomor nasabah Lawson Bank Direct dan kata 

sandi login masing-masing disebut sebagai "nomor nasabah" dan "kata sandi login".) 

(3) Dalam aplikasi ini, untuk membantu masuknya nomor nasabah nomor nasabah yang 

dimasukkan pada login sebelumnya ke Lawson Bank Direct dapat direkam dan ditampilkan 

di ponsel cerdas. Namun, mungkin tidak bisa merekam secara normal tergantung pada 

kondisi signal komunikasi, dll. dari ponsel cerdas Anda. Jika Anda ingin login dengan nomor 

nasabah yang berbeda dengan nomor nasabah yang dimasukkan saat Anda login terakhir 

kali, mohon perbaiki atau masukkan nomor nasabah secara langsung. Anda juga dapat 

menghapus rekaman nomor nasabah dari menu opsi. 

(4) Jika Anda memulihkan aplikasi ini dari kondisi cadangan saat meningkatkan level aplikasi 

ini, atau jika Anda menghapus aplikasi ini dari ponsel cerdas Anda, maka nomor nasabah 

yang direkam di ayat 3 akan terhapus. 

 

2. Perangkat yang sesuai dengan aplikasi ini 

(1) Ponsel cerdas yang dapat digunakan pada aplikasi ini terbatas pada perangkat di lingkungan 

yang ditentukan oleh Bank (selanjutnya disebut sebagai "perangkat yang ditentukan"). Jika 

Anda menggunakan perangkat selain perangkat yang ditentukan, masalah yang terkait 

dengan pengoperasian aplikasi ini (termasuk, namun tidak terbatas pada kesalahan dan 



penyimpangan dalam informasi yang ditampilkan), dampak pada ponsel cerdas, dan 

nasabah tidak mampu menggunakan layanan ini secara normal. Bank tidak bertanggung 

jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal ini. 

(2) Sekalipun yang digunakan adalah perangkat yang ditentukan dari aplikasi ini, aplikasi ini 

mungkin tidak dapat beroperasi secara normal karena adanya kerusakan perangkat, 

perubahan model, inisialisasi perangkat, power mati atau penggunaan saat berada di luar 

area layanan, gangguan saluran komunikasi dan kondisi penggunaan perangkat lainnya. 

Mungkin aplikasi ini menjadi tidak dapat digunakan, atau data yang disimpan dalam aplikasi 

ini mungkin hilang. Mohon dicatat bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang terjadi pada nasabah kecuali jika Bank secara sengaja atau lalai atas kejadian 

tersebut. Jika Anda menggunakan ponsel cerdas yang telah dimodifikasi secara ilegal, maka 

Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi pada Anda. 

 

3. Pengelolaan perangkat yang menggunakan aplikasi ini 

(1) Jika ponsel cerdas yang mengunduh aplikasi ini beralih tangan ke pihak ketiga dan kata 

sandi login, dll. diketahui, maka Lawson Bank Direct dapat digunakan secara ilegal melalui 

aplikasi ini atau informasi nasabah akan bocor ke luar. Ada kemungkinan kerugian terjadi 

pada nasabah. Saat menggunakan aplikasi ini, mohon kelola ponsel cerdas dan kata sandi 

login Anda dengan ketat. 

(2) Jangan pinjamkan atau membiarkan penggunaan ponsel cerdas yang telah mengunduh 

aplikasi ini ke pihak ketiga. Selain itu, berhati-hatilah agar tidak kehilangan atau kecurian 

ponsel cerdas Anda. Jika ponsel cerdas tempat aplikasi ini diunduh hilang atau dicuri, segera 

hubungi Bank dan juga hubungi perusahaan telepon seluler untuk mengambil langkah-

langkah dalam memberhentikan saluran ponsel Anda. 

(3) Pastikan untuk menghapus aplikasi ini saat mengganti, menjual, membatalkan kontrak 

dengan perusahaan telepon seluler, dll. ponsel cerdas yang mengunduh aplikasi ini. 

(4) Jika nomor nasabah dan kata sandi login dimasukkan dalam aplikasi ini, Bank akan 

memperlakukannya sebagai login oleh nasabah dan tidak akan bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang terjadi pada nasabah. 

 

4. Pemberhentian, perubahan, dll. dari aplikasi 

(1) Bank sewaktu-waktu dapat menangguhkan penyediaan aplikasi ini, mengubah konten, atau 

memutakhirkan versinya tanpa persetujuan nasabah dan tanpa pemberitahuan kepada 

nasabah. Untuk menggunakan Lawson Bank Direct, saat aplikasi ini tidak tersedia lagi, 

silakan gunakan versi komputer atau versi browser ponsel cerdas dari Internet banking. 

(2) Bank dapat mengubah Peraturan ini dengan mencantumkannya di situs web dengan jangka 



waktu pemberitahuan yang wajar. Dalam hal ini, ketentuan yang diubah akan berlaku pada 

tanggal perubahan yang dicantumkan di situs web. 

(3) Perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 2 berlaku sejak tanggal efektif 

yang disebutkan pada saat pemberitahuan. 

 

5. Cara mendapatkan aplikasi ini 

Saat ingin menggunakan aplikasi ini, silakan akses pasar aplikasi masing-masing perusahaan 

melalui situs web Bank dan unduh aplikasi ini. Mohon perhatiannya bahwa jika Anda 

menggunakan Lawson Bank Direct, dll. bersama aplikasi lain selain aplikasi ini, maka informasi 

yang dimasukkan dapat bocor ke pihak ketiga. 

 

6. Atribusi hak aplikasi ini, dll. 

Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta 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, nasabah wajib 

segera menghapus aplikasi ini dari ponsel cerdasnya. Selain itu, Bank melarang penerbitan ulang, 

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

dilampirkan pada aplikasi ini yang diunduh nasabah ke ponsel cerdasnya. 

 

7. Poin perhatian lainnya saat menggunakan aplikasi ini 

(1) Berhati-hatilah dengan aplikasi dan program berbahaya. Bank menganjurkan agar Anda 

menginstal perangkat lunak keamanan yang disediakan oleh operator seluler Anda atau 

produsen terpercaya. Selain itu, aplikasi ini menyertakan fungsi Trusteer Mobile 

SDK/browser (perangkat lunak keamanan) (merupakan perangkat lunak keamanan untuk 

aplikasi ini dan tidak mencakup keamanan seluruh ponsel cerdas). 

(2) Mohon berhati-hati terkait aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga yang mirip dengan aplikasi 

ini. Alamat yang ditampilkan di bilah alamat browser layar unduhan aplikasi ini di situs web 

kami selalu 

"https://www.lawsonbank.jp/" atau 

dimulai dengan "https://ib.lawsonbank.jp/LBIK". 

(3) Saat mengunduh aplikasi ini, pastikan untuk mematuhi persyaratan penggunaan situs 

unduhan. 

(4) Biaya komunikasi terpisah akan dikenakan untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi ini, 

yang akan ditanggung oleh nasabah (pengaturan tambahan seperti ketika meningkatkan 

level aplikasi ini atau karena kerusakan aplikasi ini termasuk dalam biaya komunikasi yang 

timbul.) 



(5) Nasabah harus menggunakan aplikasi ini hanya di Jepang, dan mematuhi Undang-Undang 

valuta asing dan perdagangan luar negeri Jepang, hukum dan peraturan terkait 

impor/ekspor lainnya yang berlaku, beserta hukum dan peraturan negara terkait (termasuk 

tetapi tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan impor dan ekspor AS). 

Selesai 

 

* 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. 


