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Quy định về Tiền Gửi Phổ Thông 

 

Điều 1 (Phạm vi áp dụng) 

Tiền gửi này có thể được nạp vào, rút ra, truy vấn số dư thông qua việc sử dụng máy nạp rút tiền tự 

động (dưới đây gọi tắt là “ATM”) của Ngân hàng Lawson (dưới đây gọi tắt là “Ngân Hàng”). 

 

Điều 2 (Việc nhận chứng khoán) 

Tiền gửi này trên nguyên tắc chỉ nhận tiền mặt, không nhận hối phiếu, séc, giấy chứng nhận cổ tức 

và các loại chứng khoán khác (dưới đây gọi tắt là “Chứng Khoán”), trừ trường hợp có yêu cầu và 

được Ngân Hàng chấp nhận trước. Thủ tục tiến hành trong trường hợp này sẽ tuân theo phương thức 

do Ngân Hàng quy định. Hơn nữa, trong trường hợp này, Ngân Hàng sẽ thu lệ phí theo quy định của 

Ngân Hàng. 

 

Điều 3 (Việc nhận tiền chuyển khoản) 

1． Tiền gửi này có thể nhận tiền chuyển khoản thông qua việc chuyển khoản liên ngân hàng 

(kawase). 

2． Đối với việc chuyển khoản tiền gửi này, trường hợp đã có thông báo hủy từ tổ chức tài chính 

phát thông báo chuyển khoản do gửi tin nhầm, chẳng hạn như gửi tin trùng lặp v.v…, thì việc 

nạp tiền chuyển khoản vào sẽ bị hủy bỏ. 

 

Điều 4 (Chi trả, không chi trả Chứng Khoán nhận vào) 

1． Chứng khoán sau khi quá thời hạn trả về do không chi trả được, nếu chưa kiểm tra việc chi trả 

thì không thể hoàn trả tiền gửi ứng với số tiền của chứng khoán đã nhận vào. 

2． Trường hợp Chứng Khoán đã nhận vào không thể chi trả được thì sẽ không trở thành tiền gửi. 

Trường hợp này Ngân Hàng sẽ nhanh chóng gửi thông báo đó đến địa chỉ đã được đăng ký, 

đồng thời sẽ trừ số tiền tương ứng từ tiền gửi phổ thông và trả lại Chứng Khoán đó theo phương 

thức do Ngân Hàng quy định. 

3． Trong trường hợp nêu ở khoản trên, chỉ khi nhận được yêu cầu trước bằng văn bản, Ngân Hàng 

mới tiến hành thủ tục bảo vệ quyền lợi đối với Chứng Khoán đó. 

 

Điều 5 (Rút tiền gửi) 

1. Đề nghị tiến hành các thủ tục theo quy định của Ngân Hàng trước khi thực hiện việc thanh toán 

tự động các loại cước phí v.v… từ tiền gửi này. 

2. Trường hợp thực hiện nhiều giao dịch rút tiền trong cùng một ngày (bao gồm cả rút tiền từ 

ATM, chuyển khoản v.v…) và tổng số tiền đó vượt quá số dư tiền gửi, Ngân Hàng được toàn 

quyền lựa chọn để chi trả bất kỳ khoản nào trong số các giao dịch đó. 
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Điều 6 (Tiền lãi) 

Tiền lãi của tiền gửi này được tính theo đơn vị 1 yên đối với số dư cuối mỗi ngày từ 1.000 yên trở 

lên, và tiền lãi sẽ được cộng gộp vào tiền gửi này vào ngày làm việc của ngân hàng (ngày làm việc 

của ngân hàng được quy định trong “Quy định về giao dịch của Ngân hàng Lawson”) liền sau ngày 

thứ Bảy của tuần thứ 3 của tháng 2 và tháng 8 hàng năm, sau khi đã tính theo lãi suất tiền gửi phổ 

thông dựa theo quy định của Ngân Hàng. Tuy nhiên, lãi suất sẽ thay đổi tùy theo tình hình tài chính. 

 

Điều 7 (Đối chiếu con dấu v.v…) 

Trường hợp Ngân Hàng đã chú ý hết sức cẩn thận đối chiếu hình con dấu đã được sử dụng ở phiếu 

yêu cầu rút tiền, các hồ sơ khai báo và các loại giấy tờ khác với con dấu đã đăng ký (hoặc chữ ký 

mẫu) và nhận thấy không có sai khác, trên cơ sở đó tiếp nhận xử lý những hồ sơ này, thì cho dù 

những hồ sơ này bị làm giả, sửa đổi, hay gặp những sự cố khác thì Ngân Hàng cũng sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh. 

 

Điều 8 (Lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng) 

1. Trường hợp tiền gửi này thuộc vào tài khoản không sử dụng do Ngân Hàng quy định riêng và 

không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Ngân Hàng, sau khi thực hiện các thủ tục 

theo quy định của Ngân Hàng, Ngân Hàng sẽ thu lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng theo 

quy định của Ngân Hàng. Trong trường hợp này, Ngân Hàng có thể bắt đầu trừ tiền lệ phí quản 

lý tài khoản không sử dụng từ tiền gửi này mà không cần có phiếu yêu cầu rút tiền v.v.... 

2. Đối với tài khoản không sử dụng mà không thể trừ tiền lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng, 

Ngân Hàng sẽ coi số dư là tiền lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng để tiến hành thu phí. 

Trong trường hợp này, sau khi đã trừ số dư tương ứng từ tiền gửi này, Ngân Hàng có thể hủy 

hợp đồng đối với tiền gửi này mà không cần thông báo lại cho khách hàng. 

3. Đối với tiền lệ phí quản lý tài khoản không sử dụng, một khi đã được trừ để thanh toán thì sẽ 

không được hoàn trả lại. 

 

Điều 9 (Áp dụng tương tự quy định) 

Những nội dung không được quy định trong Quy định này sẽ thực hiện theo những nội dung đã được 

Ngân Hàng quy định ví dụ như các quy định, quy tắc khác, v.v… của Ngân Hàng. Các quy định, quy 

tắc khác, v.v… của Ngân Hàng được thông báo bằng cách đăng tải trên trang chủ của Ngân Hàng 

hoặc bằng các phương thức khác theo quy định của Ngân Hàng. 

 

Điều 10 (Thay đổi quy định) 

1. Trong trường hợp nhận thấy có sự thay đổi tình hình tài chính hoặc các lý do hợp lý khác, Ngân 



3 
 

Hàng có thể thay đổi các điều khoản và các điều kiện khác của Quy định này bằng cách công bố 

thông qua việc đăng tải trên trang chủ của Ngân Hàng hoặc thông báo bằng các phương thức 

thích hợp khác. 

2. Những thay đổi nêu tại khoản trên sẽ được áp dụng kể từ ngày bắt đầu áp dụng được quy định 

khi công bố v.v…. 

Hết 

(Ngày 1 tháng 4 năm 2020) 

 

*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. 


