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Quy định về Chuyển Khoản 

 

Điều 1 (Phạm vi áp dụng) 

Quy định này được áp dụng cho việc sử dụng máy nạp rút tiền tự động (dưới đây gọi tắt là “ATM”), 

Ngân hàng Lawson trực tuyến, Web Ngân hàng Lawson Business và phiếu yêu cầu chuyển khoản 

của Ngân hàng Lawson (dưới đây gọi tắt là “Ngân Hàng”) để chuyển khoản đến tài khoản tiền gửi 

của người nhận tại Ngân Hàng hoặc trụ sở hay chi nhánh trong nước của các tổ chức tài chính khác 

(dưới đây gọi tắt là “Chuyển Khoản”).  

 

Điều 2 (Yêu cầu Chuyển Khoản) 

1. Yêu cầu Chuyển Khoản bằng phiếu yêu cầu Chuyển Khoản được xử lý như sau. 

(1) Yêu cầu Chuyển khoản được tiếp nhận tại Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Trung tâm nghiệp 

vụ) trong thời gian theo quy định của Ngân Hàng. 

(2) Số tiền Chuyển Khoản trong 1 lần và trong 1 ngày không quá giới hạn số tiền theo quy 

định của Ngân Hàng. Ngoài ra, đối với hạn mức Chuyển Khoản trong 1 ngày, trường hợp 

khách hàng đã đăng ký hạn mức Chuyển Khoản riêng trong phạm vi số tiền theo quy định 

của Ngân Hàng thì sẽ được Chuyển Khoản trong giới hạn số tiền đăng ký đó. Ngoài ra, 

Ngân Hàng có thể thay đổi hạn mức Chuyển Khoản trong 1 ngày mà không cần thông báo 

trước cho khách hàng. 

(3) Liên quan đến phiếu yêu cầu Chuyển Khoản, đề nghị sử dụng phiếu yêu cầu Chuyển 

Khoản theo quy định của Ngân Hàng và điền chính xác tổ chức tài chính nhận Chuyển 

Khoản tên chi nhánh, loại hình tiền gửi, số tài khoản, tên người nhận, số tiền Chuyển 

Khoản, tên người yêu cầu, địa chỉ, số điện thoại của người yêu cầu và các thông tin khác 

theo quy định. 

(4) Ngân Hàng sẽ lấy thông tin được ghi trong phiếu yêu cầu Chuyển Khoản làm nội dung yêu 

cầu. 

2. Yêu cầu Chuyển Khoản bằng ATM, Ngân hàng Lawson trực tuyến và Web Ngân hàng Lawson 

Business được xử lý như sau: 

(1) Yêu cầu Chuyển Khoản được tiếp nhận trong thời gian theo quy định của Ngân Hàng. 

(2) Hạn mức Chuyển Khoản trong 1 lần và trong 1 ngày sẽ giống với hạn mức nêu tại điểm 2 

của khoản trên. 

(3) Trường hợp Chuyển Khoản bằng ATM, đề nghị nhập hoặc kiểm tra chính xác tổ chức tài 

chính nhận Chuyển Khoản, tên chi nhánh, loại hình tiền gửi, số tài khoản, tên người nhận, 

số tiền Chuyển Khoản, tên người yêu cầu và các thông tin khác theo quy định dựa theo 

trình tự thao tác hiển thị trên màn hình v.v… của ATM và các phương thức khác theo quy 

định của Ngân Hàng. 
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(4) Trường hợp Chuyển Khoản bằng Ngân hàng Lawson trực tuyến hay Web Ngân hàng 

Lawson Business, đề nghị nhập hoặc kiểm tra chính xác tổ chức tài chính nhận Chuyển 

Khoản, tên chi nhánh, loại hình tiền gửi, số tài khoản, tên người nhận, số tiền Chuyển 

Khoản, tên người yêu cầu, và các thông tin khác theo quy định dựa theo trình tự thao tác 

hiển thị trên màn hình v.v… của Ngân hàng Lawson trực tuyến hay Web Ngân hàng 

Lawson Business và các phương thức khác theo quy định của Ngân Hàng. 

(5) Người yêu cầu Chuyển Khoản là người đứng tên tài khoản Chuyển Khoản (dưới đây gọi 

tắt là “Tài Khoản Rút Tiền”) và sẽ gửi thông tin dưới tên người yêu cầu đó. Tuy nhiên, 

trường hợp nhập tên người yêu cầu khác thì sẽ gửi tin dưới tên người yêu cầu đó. 

(6) Ngân Hàng sẽ coi các thông tin được nhập ở ATM, Ngân hàng Lawson trực tuyến và Web 

Ngân hàng Lawson Business như là nội dung yêu cầu. 

3. Đối với các nội dung yêu cầu quy định ở khoản 1 và khoản trên, kể cả trường hợp có sai sót khi 

ghi phiếu yêu cầu Chuyển Khoản hoặc nhập sai vào ATM, Ngân hàng Lawson trực tuyến và 

Web Ngân hàng Lawson Business thì Ngân Hàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

những thiệt hại phát sinh từ các sai sót đó. 

4. Đối với yêu cầu Chuyển Khoản, đề nghị thanh toán tiền để Chuyển Khoản, phí Chuyển Khoản 

và các khoản phí cần thiết khác liên quan đến giao dịch này (dưới đây gọi tắt là “Tiền Để 

Chuyển Khoản, v.v…”). 

 

Điều 3 (Xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản) 

1. Trong trường hợp Chuyển Khoản bằng phiếu yêu cầu Chuyển Khoản, Hợp đồng Chuyển Khoản 

sẽ được xác lập khi Ngân Hàng chấp nhận yêu cầu Chuyển Khoản và đã nhận được Tiền Để 

Chuyển Khoản, v.v.... 

2. Trong trường hợp Chuyển Khoản bằng ATM, Ngân hàng Lawson trực tuyến và Web Ngân hàng 

Lawson Business, Hợp đồng Chuyển Khoản sẽ được xác lập khi Ngân Hàng đã kiểm tra nội 

dung yêu cầu Chuyển Khoản bằng hệ thống máy tính và xác nhận đã nhận được Tiền Để 

Chuyển Khoản, v.v... 

3. Tiền Để Chuyển Khoản, v.v… được nhận bằng cách chuyển tiền nội bộ từ tiền gửi phổ thông 

của khách hàng vào ngày chỉ định Chuyển Khoản. Đối với việc Chuyển Khoản vào tài khoản 

tiền gửi của tổ chức tài chính khác với Ngân Hàng thông qua Ngân hàng Lawson trực tuyến 

hoặc Web Ngân hàng Lawson Business, trường hợp yêu cầu Chuyển Khoản chọn ngày chỉ định 

Chuyển Khoản là một ngày từ ngày sau ngày yêu cầu trở đi và trong trường hợp số tiền rút vượt 

quá số tiền có thể chi tại thời điểm thực hiện Chuyển Khoản của Ngân Hàng vào ngày chỉ định 

Chuyển Khoản, hoặc trường hợp không thể xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản vì những lý do 

như vượt quá hạn mức Chuyển Khoản trong 1 ngày v.v…, thì việc yêu cầu Chuyển Khoản này 

của khách hàng sẽ bị hủy bỏ. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt 
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hại phát sinh từ việc này. 

4. Mặc dù có những quy định ở khoản trên, Hợp đồng Chuyển Khoản sẽ không được xác lập trong 

các trường hợp sau: 

(1) Trường hợp Tiền Để Chuyển Khoản, v.v… vượt quá số tiền có thể rút từ Tài Khoản Rút 

Tiền; 

(2) Trường hợp khách hàng đã thông báo ngưng chi trả vào Tài Khoản Rút Tiền và Ngân 

Hàng đã tiến hành các thủ tục theo quy định dựa trên thông báo này. 

5. Khi đã xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản theo phiếu yêu cầu Chuyển Khoản hoặc ATM, Ngân 

Hàng sẽ phát hành giấy nhận tiền Chuyển Khoản, bản kê chi tiết sử dụng, v,v… trong đó có ghi 

nội dung yêu cầu (dưới đây gọi tắt là “Giấy Nhận Tiền Chuyển Khoản, v.v…”), nên đề nghị 

khách hàng hãy kiểm tra nội dung yêu cầu. Giấy Nhận Tiền Chuyển Khoản, v.v… này là giấy tờ 

chứng nhận việc xác lập Hợp đồng nên đề nghị hãy lưu giữ cẩn thận. 

6. Khi đã xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản bởi Ngân hàng Lawson trực tuyến hoặc Web Ngân 

hàng Lawson Business, Ngân Hàng sẽ hiển thị truy vấn tình trạng giao dịch và truy vấn chi tiết 

nạp rút tiền v.v… (dưới đây gọi tắt là “Màn Hình Truy Vấn, v.v…”) trên Ngân hàng Lawson 

trực tuyến hoặc Web Ngân hàng Lawson Business đối với nội dung yêu cầu, nên đề nghị khách 

hàng hãy kiểm tra nội dung yêu cầu. 

 

Điều 4 (Gửi thông báo Chuyển Khoản) 

1. Khi đã xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản, Ngân Hàng sẽ gửi thông báo Chuyển Khoản cho tổ 

chức tài chính là nơi nhận Chuyển Khoản dựa trên nội dung yêu cầu. 

2. Trường hợp đã nhận yêu cầu Chuyển Khoản bằng ATM hoặc phiếu yêu cầu Chuyển Khoản 

trong khoảng thời gian ngoài thời gian làm việc theo quy định của Ngân Hàng hoặc ngày nghỉ 

của ngân hàng được quy định trong Luật Ngân hàng, mặc dù có các quy định ở khoản trên, 

Ngân Hàng sẽ gửi thông báo vào ngày làm việc liền sau ngày yêu cầu (ngày làm việc của ngân 

hàng là ngày làm việc được quy định trong “Quy định về giao dịch của Ngân hàng Lawson”. 

Phần dưới cũng tương tự như vậy). 

3. Trường hợp đã nhận yêu cầu Chuyển Khoản bằng Ngân hàng Lawson trực tuyến hoặc Web 

Ngân hàng Lawson Business trong khoảng thời gian ngoài thời gian làm việc theo quy định của 

Ngân Hàng hoặc ngày nghỉ của ngân hàng được quy định trong Luật Ngân hàng, mặc dù có quy 

định nêu tại khoản 1, Ngân Hàng sẽ xử lý yêu cầu này như là yêu cầu đặt hẹn Chuyển Khoản 

với ngày Chuyển khoản là ngày làm việc liền sau ngày yêu cầu và tiến hành gửi thông báo. Tuy 

nhiên, trường hợp đã tiếp nhận yêu cầu với ngày chỉ định Chuyển Khoản là ngay chính ngày 

yêu cầu, bất kể trong khoảng thời gian ngoài thời gian làm việc theo quy định của Ngân Hàng 

hoặc ngày nghỉ của ngân hàng được quy định trong Luật Ngân hàng, việc Chuyển Khoản vào 

tài khoản người nhận ở Ngân Hàng sẽ được xử lý vào đúng ngày yêu cầu và sẽ gửi thông báo 
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Chuyển Khoản theo khoản 1. 

Ngoài ra, trường hợp đã chọn ngày chỉ định Chuyển Khoản là ngày làm việc đến từ sau ngày 

yêu cầu trở đi, thì Ngân Hàng sẽ xử lý yêu cầu này như là yêu cầu đặt hẹn Chuyển Khoản với 

ngày Chuyển Khoản là ngày chỉ định Chuyển Khoản và sẽ gửi thông báo vào ngày dự định 

Chuyển Khoản theo khoản 1. 

 

Điều 5 (Truy vấn nội dung giao dịch, v.v…) 

1. Trường hợp tiền Chuyển Khoản không được nạp vào tài khoản tiền gửi của người nhận, đề nghị 

hãy nhanh chóng truy vấn với Ngân Hàng. Trong trường hợp này, Ngân Hàng sẽ tiến hành điều 

tra chẳng hạn như truy vấn với tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản v.v… và thông báo kết 

quả đó cho khách hàng. 

2. Trường hợp có truy vấn từ tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản về thông báo Chuyển Khoản 

đã được gửi từ Ngân Hàng, có thể có trường hợp Ngân Hàng sẽ truy vấn về nội dung yêu cầu. 

Trong trường hợp đó, đề nghị hãy nhanh chóng trả lời. Đối với truy vấn từ Ngân Hàng, trường 

hợp khách hàng không trả lời trong một khoảng thời gian thích hợp hoặc có câu trả lời không 

phù hợp, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ việc này. 

3. Trường hợp tiền để Chuyển Khoản bị hoàn trả từ tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản vì 

những lý do chẳng hạn như tài khoản nhận tiền không tồn tại v.v…, Ngân Hàng sẽ không truy 

vấn với khách hàng mà sẽ nạp tiền để Chuyển Khoản vào Tài Khoản Rút Tiền, đồng thời sẽ 

không hoàn trả lệ phí Chuyển Khoản. Về kết quả Chuyển Khoản, đề nghị khách hàng hãy tự 

mình xác nhận. 

 

Điều 6 (Thay đổi nội dung yêu cầu) 

1. Sau khi xác lập Hợp đồng Chuyển Khoản thì không thể thay đổi nội dung yêu cầu. Tuy nhiên, 

trong trường hợp Ngân Hàng công nhận việc thay đổi là cần thiết thì có thể xử lý dựa theo các 

thủ tục chỉnh sửa sau đây. Ngoài ra, nếu cần thiết, thì có thể xử lý theo thủ tục thanh toán 

chuyển ngược theo quy định tại khoản 1 Điều 7. 

(1) Khi yêu cầu chỉnh sửa, đề nghị hãy ký tên hoặc ghi tên và đóng dấu vào giấy yêu cầu chỉnh 

sửa theo quy định của Ngân Hàng và nộp cùng Giấy Nhận Tiền Chuyển Khoản, v.v... Trong 

trường hợp này, Ngân Hàng sẽ có thể yêu cầu giấy tờ xác nhận nhân thân hoặc người bảo 

lãnh theo quy định của Ngân Hàng. 

(2) Ngân Hàng sẽ gửi điện văn yêu cầu chỉnh sửa cho tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản 

dựa theo giấy yêu cầu chỉnh sửa. 

2. Trường hợp Ngân Hàng xử lý chỉnh sửa nêu tại khoản trên và đã hoàn trả Tiền Để Chuyển 

Khoản, v.v… sau khi hết sức cẩn thận xác nhận rằng Giấy Nhận Tiền Chuyển Khoản, v.v… đã 

được nộp là giấy do Ngân Hàng cấp, thì Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt 
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hại phát sinh từ việc này. 

3. Trong trường hợp ở khoản 1, khi tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản đã nhận được thông báo 

Chuyển Khoản, có thể có trường hợp không thể thực hiện việc chỉnh sửa. Trong trường hợp đó, 

đề nghị hãy trao đổi với người nhận. 

4. Trong số các yêu cầu Chuyển Khoản bằng Ngân hàng Lawson trực tuyến hoặc Web Ngân hàng 

Lawson Business, đối với các Chuyển Khoản có ngày dự định Chuyển Khoản là từ ngày làm 

việc tiếp theo trở đi, có thể yêu cầu hủy trước 7 giờ sáng ngày dự định Chuyển Khoản. Trong 

trường hợp này, 3 khoản nêu trên sẽ không được áp dụng, nên đề nghị hủy yêu cầu Chuyển 

Khoản dựa theo thủ tục theo quy định của Ngân Hàng và tiến hành thủ tục Chuyển Khoản lại. 

 

Điều 7 (Thanh toán chuyển ngược) 

1. Đối với việc yêu cầu thanh toán chuyển ngược, đề nghị ký tên hoặc ghi tên và đóng dấu vào 

giấy yêu cầu thanh toán chuyển ngược theo quy định của Ngân Hàng và nộp cùng với Giấy 

Nhận Tiền Chuyển Khoản, v.v… Trong trường hợp này, Ngân Hàng sẽ có thể yêu cầu giấy tờ 

xác nhận nhân thân hoặc người bảo lãnh theo quy định của Ngân Hàng. 

2. Ngân Hàng sẽ gửi điện văn yêu cầu thanh toán chuyển ngược cho tổ chức tài chính nhận 

Chuyển Khoản dựa theo giấy yêu cầu thanh toán chuyển ngược. 

3. Tiền để Chuyển Khoản đã được thanh toán chuyển ngược sẽ được nạp vào Tài Khoản Rút Tiền. 

4. Đối với việc xử lý thanh toán chuyển ngược và hoàn trả tiền để Chuyển Khoản đã được thanh 

toán chuyển ngược nêu ở khoản trên sẽ áp dụng tương tự quy định của khoản 2 Điều 6. 

5. Trong trường hợp nêu tại khoản 1, khi tổ chức tài chính nhận Chuyển Khoản đã nhận được 

thông báo Chuyển Khoản, có thể có trường hợp không thể thanh toán chuyển ngược. Trong 

trường hợp đó, đề nghị hãy trao đổi với người nhận. 

 

Điều 8 (Thông tin liên lạc để thông báo, truy vấn) 

1. Trường hợp thông báo, truy vấn với người yêu cầu đối với giao dịch này, sẽ lấy thông tin liên 

lạc là địa chỉ, số điện thoại được ghi, được nhập khi yêu cầu Chuyển Khoản hoặc địa chỉ, số 

điện thoại, địa chỉ E-mail đã được thông báo đối với tài khoản tiền gửi đã chuyển nội bộ Tiền 

Để Chuyển Khoản, v.v.... 

2. Trong trường hợp không thể thông báo, truy vấn được do lỗi khi điền hay nhập liệu sai thông 

tin liên lạc nêu ở khoản trên hoặc do không gọi điện được, v.v…, thì Ngân Hàng cũng sẽ không 

chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ việc này. 

 

Điều 9 (Lệ phí) 

1． Đối với việc tiếp nhận Chuyển Khoản, khách hàng phải thanh toán lệ phí Chuyển Khoản theo 

quy định của Ngân Hàng. 
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2． Đối với việc tiếp nhận thay đổi nội dung yêu cầu hoặc thanh toán chuyển ngược, khách hàng 

phải thanh toán lệ phí chỉnh sửa Chuyển Khoản hoặc lệ phí thanh toán chuyển ngược theo quy 

định của Ngân Hàng. Trong trường hợp này lệ phí Chuyển Khoản nêu ở khoản trên sẽ không 

được hoàn trả. Ngoài ra, ngay cả trường hợp không thể thay đổi nội dung yêu cầu hoặc thanh 

toán chuyển ngược, thì Ngân Hàng cũng sẽ không hoàn trả lệ phí chỉnh sửa Chuyển Khoản 

hoặc lệ phí thanh toán chuyển ngược. 

3． Trường hợp Ngân Hàng không hoàn trả tiền để Chuyển Khoản đã được thanh toán chuyển 

ngược hoặc đã bị hủy yêu cầu để tiếp nhận Chuyển Khoản lại bằng số tiền đó, thì khách hàng 

phải thanh toán lệ phí Chuyển Khoản theo quy định của Ngân Hàng cùng với lệ phí thanh toán 

chuyển ngược. 

4． Đối với giao dịch này, khách hàng phải thanh toán riêng chi phí cần thiết phát sinh do có các 

yêu cầu đặc biệt. 

 

Điều 10 (Miễn trách nhiệm do thảm họa v.v…) 

Trường hợp không thể nạp tiền Chuyển Khoản, nạp tiền chậm vì các lý do nêu ở các điểm sau đây, 

Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ việc này. 

(1) Trường hợp có những lý do bất khả kháng như thảm họa/sự cố, tai nạn trong lúc vận chuyển, 

các biện pháp v.v… từ cơ quan nhà nước như tòa án, v.v…; 

(2) Trường hợp có sự cố về thiết bị đầu cuối, đường truyền thông tin hoặc máy tính, v.v…, mặc dù 

tổ chức vận hành hệ thống chung của Ngân Hàng và các tổ chức tài chính đã thực hiện các biện 

pháp an toàn thích hợp; 

(3) Trường hợp có lý do thuộc về trách nhiệm của tổ chức tài chính hoặc bên thứ ba khác không 

phải Ngân Hàng. 

 

Điều 11 (Cấm chuyển nhượng, cầm cố, v.v…) 

Giấy nhận tiền Chuyển Khoản, v.v… và quyền lợi của người yêu cầu dựa trên giao dịch này không 

được chuyển nhượng, cầm cố. 

 

Điều 12 (Áp dụng tương tự quy định) 

Những nội dung không được quy định trong Quy định này sẽ thực hiện theo những nội dung 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 13 (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 
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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. 


