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Ngày 15 tháng 4 năm 2020 

Bản hướng dẫn khái quát về sản phẩm 

Tên sản phẩm Tiền gửi phổ thông (dành cho khách hàng cá nhân, chủ kinh doanh cá nhân) 

Khách hàng có thể sử dụng Khách hàng là cá nhân (bao gồm chủ kinh doanh cá nhân) 

Đặc tính sản phẩm 

Thời hạn ●Không có quy định về thời hạn. 

Nạp tiền Phương thức 

nạp tiền 

●Có thể nạp tiền bất cứ lúc nào bằng các phương thức như ATM, chuyển khoản, chuyển tiền nội bộ, v.v…. 

Số tiền nạp ●Từ 1 yên trở lên, đơn vị 1 yên 

 (giao dịch ở ATM có đơn vị là 1.000 yên) 

Hoàn trả Phương thức 

hoàn trả 

●Có thể hoàn trả bất cứ lúc nào bằng các phương thức như ATM, chuyển khoản, chuyển tiền nội bộ, v.v…. 

Số tiền hoàn trả ●Từ 1 yên trở lên, đơn vị 1 yên 

 (giao dịch ở ATM có đơn vị là 1.000 yên) 

Tiền lãi Lãi suất áp dụng ●Có thể bị xem xét lại bất cứ lúc nào dựa theo biến động của lãi suất thị trường, v.v… và sẽ áp dụng mức lãi suất được hiển 

thị trên trang chủ Ngân Hàng (lãi suất thả nổi). 

●Áp dụng lãi suất theo từng bậc (tối đa 7 bậc) của số tiền ứng với số dư cuối mỗi ngày. 

・7 bậc gồm dưới 100.000 yên / từ 100.000 yên trở lên / từ 300.000 yên trở lên / từ 500.000 yên trở lên /  

từ 1.000.000 yên trở lên / từ 3.000.000 yên trở lên / từ 10.000.000 yên trở lên 

Tuy nhiên, số dư tối thiểu được tính lãi là 1.000 yên, ngày có số dư cuối dưới 1.000 yên không được tính lãi. 

* Tùy theo tình hình tài chính v.v…,  có trường hợp lãi suất ở các bậc bằng nhau. 

Phương thức trả 

lãi 

●Trả vào tài khoản vào ngày làm việc của ngân hàng ngay sau thứ Bảy tuần thứ 3 của tháng 2 và tháng 8. 

Phương thức 

tính toán 

(không tính phần 

nhỏ hơn 1 yên) 

●Đối với số dư cuối mỗi ngày từ 1.000 yên trở lên, đơn vị trả lãi là 1 yên và sẽ tính theo ngày với 1 năm là 365 ngày. 

Tiền thuế ●20% thuế khấu trừ tại nguồn tách riêng đối với tiền lãi (thuế quốc gia 15%, thuế địa phương 5%) 

* Do cộng thêm thuế thu nhập đặc biệt phục vụ tái thiết, nên trong khoảng thời gian 25 năm tính từ ngày 1 tháng 1 năm 

2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2037, thuế khấu trừ tại nguồn tách riêng là 20,315% (thuế quốc gia 15,315%, thuế địa 

phương 5%). 

●Không áp dụng Maruyu. 

Con dấu, sổ tài khoản ●Không cần khai báo con dấu. 

●Không phát hành sổ tài khoản bằng giấy. 

(Có thể xem, in chi tiết số tiền đã nạp rút hay chuyển khoản trong khoảng thời gian 10 năm trở về trước  từ Ngân hàng 
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Lawson trực tuyến.) 

Thanh toán tự động qua tài 

khoản 

●Ngân hàng Lawson không cung cấp dịch vụ thanh toán tự động qua tài khoản để thanh toán cước phí công cộng (điện, điện 

thoại/điện thoại di động, ga, nước, NHK), tiền sử dụng thẻ tín dụng, v.v… cho công ty thu tiền từ tài khoản tiền gửi phổ 

thông của Ngân Hàng. 

* Tuy không cung cấp dịch vụ thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng, nhưng khách hàng có thể chỉ định tài khoản 

của Ngân Hàng làm tài khoản thanh toán của thẻ tín dụng Ngân hàng Lawson “Lawson Ponta Plus” hoặc các loại lệ phí 

(ví dụ: lệ phí chuyển khoản v.v…). 

Thẻ rút tiền mặt ●Phát hành thẻ rút tiền mặt IC. 

(Trường hợp giao dịch tại ATM, khách hàng có thể phải thanh toán lệ phí được quy định tại Quy định về thẻ rút tiền mặt.) 

 

Ngân hàng trực tuyến ●Khách hàng sử dụng Ngân hàng Lawson trực tuyến. 

 

Lệ phí quản lý tài khoản 

không sử dụng 

●Đối với tiền gửi này, nếu từ 2 năm trở lên kể từ lần nạp tiền hay rút tiền sau cùng (trừ trường hợp gộp lãi vào vốn gốc của tiền 

gửi phổ thông này và trường hợp rút lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng) không phát sinh lần nạp tiền hay rút tiền nào thì 

sẽ được xem là tài khoản không sử dụng. 

●Chúng tôi sẽ gửi “Hướng dẫn” bằng E-mail hoặc văn bản trong trường hợp tài khoản trở thành tài khoản không sử dụng. Sau 

đó, trong trường hợp sau hơn 3 tháng mà vẫn không phát sinh giao dịch (bao gồm việc đăng nhập vào Ngân hàng Lawson 

trực tuyến), đồng thời không có liên lạc từ khách hàng, khách hàng sẽ phải chịu lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng là 

1.320 yên (đã bao gồm thuế tiêu dùng) mỗi năm vào ngày cuối cùng của tháng vượt quá tháng thứ 3 . 

●Tài khoản trở thành đối tượng bị thu lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng là tài khoản tiền gửi phổ thông có số dư dưới 

10.000 yên. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng áp dụng. 

・Trường hợp có tài khoản tiền gửi có kỳ hạn ở cùng một chi nhánh và số dư trong tài khoản tiền gửi có kỳ hạn này từ 1 yên 

trở lên; 

・Trường hợp có đăng nhập vào Ngân hàng Lawson trực tuyến trong vòng 2 năm gần nhất; 

・Trường hợp tài khoản đang là tài khoản rút tiền của thẻ tín dụng ngân hàng Lawson “Lawson Ponta Plus” 

●Đối với tài khoản không thể rút tiền lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng do không đủ số dư, v.v…, chúng tôi sẽ xem số dư 

như là tiền lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng và Ngân Hàng có thể tự động hủy hợp đồng theo phương thức được quy 

định bởi Ngân Hàng mà không cần thông báo lại cho khách hàng. 

Chế độ bảo hiểm tiền gửi ●Là đối tượng của bảo hiểm tiền gửi. Chi tiết xin hãy xem trên trang chủ của Ngân Hàng. 

Phương thức lấy thông tin 

lãi suất 

●Xin hãy xem trên trang chủ của Ngân Hàng, hoặc truy vấn đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng Ngân hàng Lawson. 

Cơ quan giải quyết tranh 

chấp được chỉ định mà 

ngân hàng đang ký kết hợp 

đồng 

Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản 

Địa chỉ liên hệ Phòng tư vấn Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản 

Số điện thoại: 0570-017109, 03-5252-3772 

Thời gian tiếp nhận: 9:00 ~ 17:00 thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, ngày 31 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1, v.v…) 

Ghi chú đặc biệt ●Trên nguyên tắc, mỗi người chỉ được mở 1 tài khoản tiền gửi phổ thông,. 
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*Nội dung bản dịch của trang này được cung cấp chỉ nhằm cung cấp thông tin. Trường hợp có sai khác, không trùng khớp, mâu 

thuẫn giữa bản dịch này và bản tiếng Nhật thì sẽ ưu tiên áp dụng bản tiếng Nhật. 


