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Quy định về thẻ rút tiền mặt 

 

Điều 1 (Sử dụng thẻ) 

1. Thẻ rút tiền mặt do Ngân hàng Lawson (dưới đây gọi tắt là "Ngân Hàng") phát hành, cho mượn 

đối với khách hàng sử dụng tiền gửi phổ thông (dưới đây gọi tắt là "Thẻ") có thể được sử dụng 

trong các trường hợp sau. 

(1) Khi sử dụng máy rút tiền tự động của Ngân Hàng (dưới đây gọi tắt là "ATM") để nạp tiền gửi, 

rút tiền, chuyển khoản và truy vấn số dư. 

(2) Khi thực hiện các giao dịch khác theo quy định của Ngân Hàng. 

 

Điều 2 (Nạp tiền bằng ATM) 

1. Để nạp tiền bằng ATM, đề nghị hãy thao tác bằng cách cho Thẻ vào ATM và nạp tiền mặt theo 

trình tự thao tác như hiển thị trên màn hình ATM, v.v... và các phương thức khác theo quy định 

của Ngân Hàng. 

2. Nạp tiền bằng ATM chỉ giới hạn ở các loại tiền giấy theo quy định của Ngân Hàng. Ngoài ra, mỗi 

lần nạp tiền phải thực hiện trong hạn mức số tiền theo số tờ mà Ngân Hàng quy định. Hơn nữa, 

trong trường hợp hoạt động của ATM có nguy cơ bị cản trở do việc nạp tiền lặp đi lặp lại với một 

lượng lớn vượt quá sức chứa của ATM, Ngân Hàng có thể tạm đình chỉ việc nạp tiền bằng ATM. 

 

Điều 3 (Rút tiền bằng ATM) 

1. Để rút tiền bằng ATM, xin hãy cho Thẻ vào ATM, nhập đúng mã PIN đã đăng ký và số tiền theo 

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

của Ngân Hàng. 

2. Ngân Hàng sẽ cho rút tiền gửi sau khi xác nhận dựa trên phương thức theo quy định của Ngân 

Hàng rằng Thẻ được sử dụng để thao tác trên ATM là Thẻ do Ngân Hàng cấp cho khách hàng, 

cũng như mã PIN nhập vào máy trùng khớp mã PIN đăng ký. 

3. Hạn mức giao dịch rút tiền 1 ngày trên ATM phải nằm trong phạm vi quy định của Ngân Hàng. 

Tuy nhiên, nếu khách hàng đăng ký hạn mức giao dịch riêng của khách hàng trong phạm vi số 

tiền theo quy định của Ngân Hàng thì sẽ áp dụng trong phạm vi số tiền đó. Ngoài ra, Ngân Hàng 

có thể thay đổi hạn mức giao dịch trong 1 ngày mà không cần thông báo trước cho khách hàng. 

Hơn nữa, trong trường hợp hoạt động của ATM có nguy cơ bị cản trở do việc rút tiền lặp đi lặp 

lại với số lượng lớn, Ngân Hàng có thể cho tạm dừng việc rút tiền từ ATM.  

4. Việc rút tiền bằng ATM sẽ được thực hiện theo đơn vị tiền tệ theo quy định của Ngân Hàng, và 

số tiền cho mỗi lần rút sẽ nằm trong hạn mức theo quy định của Ngân Hàng. 

5. Khi rút tiền bằng ATM, nếu tổng số tiền rút và lệ phí sử dụng ATM theo quy định tại khoản 1 

Điều 13 vượt quá số dư tiền gửi thì việc rút tiền sẽ không thể tiến hành được. 
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6. Khi rút tiền bằng ATM, khách hàng sẽ phải thanh toán lệ phí sử dụng ATM theo quy định của 

Ngân Hàng tại khoản 1 Điều 13 ngay tại thời điểm rút tiền. 

 

Điều 4 (Chuyển khoản bằng ATM) 

1. Chuyển khoản bằng ATM được thực hiện bằng cách đưa Thẻ vào ATM, nhập mã PIN, số tiền 

chuyển khoản, số tài khoản người nhận và các mục khác theo quy định của Ngân Hàng dựa theo 

hiển thị trên màn hình ATM và các trình tự thao tác khác theo quy định của Ngân Hàng. Trong 

trường hợp này, tiền chuyển khoản sẽ được lấy từ tài khoản tiền gửi phổ thông của khách hàng. 

2. Hạn mức chuyển khoản 1 ngày trên ATM phải nằm trong phạm vi quy định của Ngân Hàng. Tuy 

nhiên, nếu khách hàng đăng ký riêng hạn mức chuyển khoản trong 1 ngày trong phạm vi số tiền 

theo quy định của Ngân Hàng thì sẽ áp dụng theo phạm vi số tiền 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. Khi chuyển khoản bằng ATM, khách hàng sẽ phải thanh toán lệ phí chuyển khoản theo quy định 

của Ngân Hàng tại khoản 2 Điều 13 ngay tại thời điểm rút tiền để chuyển khoản đó. Khi chuyển 

khoản bằng ATM, nếu tổng số tiền chuyển khoản và lệ phí sử dụng ATM theo quy định tại khoản 

2 Điều 13 vượt quá số dư tiền gửi thì việc chuyển khoản sẽ không thể tiến hành được. 

4. Trường hợp Ngân Hàng đã tiếp nhận yêu cầu chuyển khoản nhưng tiền không chuyển được đến 

tài khoản của người nhận và số tiền chuyển khoản được hoàn lại từ tổ chức tài chính quản lý tài 

khoản của người nhận thì Ngân Hàng sẽ chuyển số tiền chuyển khoản vào tài khoản của khách 

hàng, nhưng lệ phí chuyển khoản sẽ không được hoàn lại. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm 

cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc này. Khi hoàn lại số tiền chuyển khoản, Ngân Hàng sẽ 

thông báo đến địa chỉ thư điện tử khách hàng đã thông báo. Đề nghị khách hàng hãy tự mình truy 

vấn để xác nhận kết quả chuyển khoản. 

 

Điều 5 (Xử lý trong trường hợp ATM bị hư hỏng, v.v…) 

1. Việc nạp tiền, rút tiền hoặc chuyển khoản tại trụ sở chính hoặc trung tâm nghiệp vụ của Ngân 

Hàng trong giờ làm việc quy định chỉ được thực hiện trong các trường hợp giao dịch bằng ATM 

không thể thực hiện được do các nguyên nhân như thảm họa, mất điện, hư hỏng v.v...hoặc trường 

hợp có các tình huống bất khả kháng khác. Trong trường hợp này, đề nghị khách hàng hãy tự mình 

yêu cầu Ngân Hàng thực hiện dựa theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. 

2. Việc rút tiền hoặc chuyển khoản theo quy định ở khoản trên sẽ bị giới hạn bởi hạn mức giao dịch 

theo quy định về xử lý trong trường hợp không thể sử dụng ATM của Ngân Hàng. 

 

Điều 6 (Quản lý thẻ và mã PIN, v.v…) 

1. Quản lý Thẻ 

(1) Đề nghị hãy giữ Thẻ cẩn thận, không để người khác sử dụng, không đánh mất hoặc để bị đánh 
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cắp. Ngoài ra, mã số người ký kết hợp đồng và các thông tin khác được in trên mặt sau của 

Thẻ (dưới đây gọi là "Thông Tin Mặt Sau") là những thông tin vô cùng quan trọng nên cần 

được quản lý chặt chẽ. Không được cho người khác biết, sao chụp hoặc sao chép, ghi chép 

hoặc lưu lại Thông Tin Mặt Sau trên máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc các phương 

tiện khác. 

(2) Trường hợp lo ngại Thẻ đã bị người khác sử dụng do bị làm giả, đánh cắp, bị đánh mất, v.v..., 

đề nghị khách hàng hãy nhanh chóng thông báo cho Ngân Hàng. Khi nhận được thông báo 

này, Ngân Hàng sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp như cho dừng việc rút tiền gửi bằng 

Thẻ. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh trước 

khi thực hiện thủ tục này, trừ khi có quy định khác trong Quy định này. 

2. Quản lý mã PIN 

(1) Đề nghị khách hàng hãy chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ mã PIN không để bên thứ ba biết. 

Nếu có khả năng mã PIN của khách hàng đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, đề nghị hãy thực hiện 

ngay các thủ tục theo quy định của Ngân Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm 

nào đối với những thiệt hại phát sinh trước khi thực hiện thủ tục này, trừ khi có quy định khác 

trong Quy định này. 

(2) Đề nghị hãy tránh sử dụng các số dễ đoán như ngày tháng năm sinh, các con số giống nhau, 

hoặc số điện thoại, v.v...làm mã PIN và tiến hành thay đổi phù hợp theo thủ tục quy định của 

Ngân Hàng để người khác không biết được. Việc nhân viên Ngân Hàng yêu cầu khách hàng 

cung cấp mã PIN sẽ không bao giờ xảy ra. 

(3) Nếu nhập sai mã PIN quá số lần quy định của Ngân Hàng, Ngân Hàng sẽ hạn chế hoặc cho 

dừng các giao dịch của tài khoản đó. Trong trường hợp này, xin hãy thực hiện thủ tục để bắt 

đầu sử dụng lại theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ 

trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh từ việc không thông báo về điều này (bao 

gồm cả trường hợp thông báo chậm). 

(4) Nếu quên mã PIN, xin hãy nhanh chóng tiến hành thủ tục đăng ký lại hoặc thay đổi theo 

phương thức quy định bởi Ngân Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối 

với những thiệt hại phát sinh trước khi thực hiện thủ tục này. 

3. Xác nhận mã PIN 

Trường hợp Ngân Hàng xác nhận rằng Thẻ được sử dụng khi thao tác trên ATM là Thẻ do Ngân 

Hàng cấp cho khách hàng, cũng như mã PIN nhập vào máy trùng khớp với mã PIN đã đăng ký, 

Ngân Hàng sẽ xử lý như việc sử dụng được tiến hành bởi chính khách hàng, và sẽ thực hiện các 

thủ tục rút tiền gửi, chuyển khoản, v.v... Trong trường hợp này, Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ 

trách nhiệm nào, trừ khi có quy định khác trong Quy định này. 

 

Điều 7 (Rút tiền bằng thẻ giả, v.v...) 
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Việc rút tiền được thực hiện bằng thẻ giả hoặc thẻ nhái sẽ không có hiệu lực, trừ trường hợp do chủ ý 

của khách hàng, hoặc trường hợp Ngân Hàng chứng minh được rằng đối với việc rút tiền đó Ngân 

Hàng ngay tình và khách hàng có lỗi nghiêm trọng. Trong trường hợp này, khách hàng phải xuất trình 

các giấy tờ theo quy định của Ngân Hàng và phối hợp với Ngân Hàng điều tra về tình trạng quản lý 

Thẻ và mã PIN, tình hình thiệt hại, tình hình thông báo với cảnh sát, v.v... Các quy định của Điều này 

không áp dụng cho các giao dịch khác ngoài ATM. 

 

Điều 8 (Rút tiền bằng thẻ bị đánh cắp, v.v...) 

1. Đối với các trường hợp rút tiền được thực hiện do người khác sử dụng trái phép thẻ bị đánh cắp, 

nếu thỏa mãn tất cả điều kiện sau đây thì khách hàng có thể yêu cầu Ngân Hàng đền bù số tiền 

tương đương với khoản thiệt hại (bao gồm cả phí và tiền lãi) phát sinh từ việc rút tiền này. 

(1) Nhanh chóng liên hệ với Ngân Hàng sau khi phát hiện Thẻ bị đánh cắp 

(2) Khách hàng đã giải thích đầy đủ đối với việc điều tra của Ngân Hàng 

(3) Xuất trình cho Ngân Hàng thấy các bằng chứng có thể xác nhận được rằng khách hàng đã nộp 

báo cáo thiệt hại cho cảnh sát và các chứng cứ khác có thể suy đoán việc đánh cắp đã xảy ra 

2. Khi các điều kiện nêu tại khoản trên được thỏa mãn, trừ trường hợp việc rút tiền này là chủ ý của 

khách hàng, Ngân Hàng sẽ tiến hành đền bù số tiền tương đương với khoản thiệt hại (bao gồm cả 

phí và tiền lãi) (sau đây được gọi là “Số Tiền Phải Đền Bù”) phát sinh từ việc rút tiền được thực 

hiện trước 30 ngày kể từ ngày thông báo cho Ngân Hàng (tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng 

có thể chứng minh có tình huống bất khả kháng nên không thể thông báo cho Ngân Hàng, sẽ cộng 

thêm khoảng thời gian tình huống đó tiếp diễn vào 30 ngày để tính số ngày). Tuy nhiên, nếu Ngân 

Hàng chứng minh được rằng Ngân Hàng ngay tình đối với việc rút tiền đó, và khách hàng có lỗi, 

thì Ngân Hàng sẽ chỉ đền bù số tiền tương đương 3/4 số tiền phải đền bù. 

3. Các quy định của hai khoản trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp việc thông báo cho 

Ngân Hàng theo khoản 1 được tiến hành sau 2 năm kể từ ngày Thẻ bị đánh cắp (khi không xác 

định rõ ngày Thẻ bị đánh cắp thì dựa vào ngày đầu tiên xảy ra hành vi sử dụng Thẻ bị đánh cắp, 

v.v... trong vụ việc đánh cắp này để rút tiền gửi trái phép). 

4. Mặc dù có quy định tại khoản 2, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đền bù nếu chứng minh 

được một trong các nội dung sau. 

(1) Đối với việc rút tiền đó, Ngân Hàng ngay tình và thuộc vào một trong các trường hợp sau đây. 

① Trường hợp Ngân Hàng chứng minh được rằng đó là do lỗi nghiêm trọng của khách hàng 

② Trường hợp việc rút tiền đó được thực hiện bởi vợ/chồng của khách hàng, người thân 

trong phạm vi cha/mẹ, anh chị em, con, ông/bà, cháu nội/ngoại, người thân sống chung, 

những người sống chung khác hoặc người giúp việc gia đình (người giúp việc thực hiện 

các công việc nhà nói chung, v.v...) 

③ Trường hợp khách hàng giải trình không trung thực về những nội dung quan trọng trong 
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việc giải trình cho Ngân Hàng về tình hình thiệt hại 

(2) Trường hợp Thẻ bị đánh cắp bằng cách lợi dụng thời cơ hoặc tình huống phát sinh đi kèm 

tình trạng hỗn loạn của trật tự xã hội đáng kể gây ra bởi chiến tranh, bạo loạn, v.v... 

5. Các quy định của điều này không áp dụng cho các giao dịch khác ngoài ATM. 

 

Điều 9 (Thay đổi hạng mục, đánh mất/phát hành lại Thẻ v.v...) 

1. Trong các trường hợp như Thẻ bị đánh cắp hoặc bị đánh mất, hoặc trường hợp Thông Tin Mặt Sau 

bị lấy cắp, v.v..., đề nghị hãy ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng theo phương thức quy định 

bởi Ngân Hàng. Khi nhận được thông báo này, Ngân Hàng sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa Thẻ và sẽ 

cho ngừng các giao dịch theo quy định của Ngân Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh từ việc không thông báo (bao gồm cả việc thông báo 

chậm). 

2. Nếu Thẻ bị đánh mất hoặc bị đánh cắp và khách hàng cần phát hành lại Thẻ, đề nghị hãy thực hiện 

các thủ tục để phát hành lại Thẻ theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. Trong trường hợp 

này, có thể Ngân Hàng sẽ cần một khoảng thời gian thích hợp và yêu cầu người bảo lãnh. 

3. Trường hợp phát hành lại Thẻ, khách hàng sẽ phải thanh toán phí phát hành lại theo quy định của 

Ngân Hàng. 

 

Điều 10 (Phát hành thẻ phụ) 

1. Trường hợp tiến hành nạp tiền, rút tiền, truy vấn số dư và chuyển khoản tiền gửi phổ thông tại 

ATM bởi chủ thẻ phụ (chỉ giới hạn cho một người thân có cùng sinh kế với bản thân khách hàng), 

khách hàng phải tự mình thông báo họ tên và mã PIN của chủ thẻ phụ. Trong trường hợp này, thẻ 

phụ chỉ được phát hành nếu được Ngân Hàng chấp thuận. 

2. Khi phát hành và phát hành lại thẻ phụ, khách hàng sẽ phải trả lệ phí theo quy định của Ngân 

Hàng. 

3. Chủ thẻ phụ có quyền đại diện cho chính khách hàng trong các giao dịch được thực hiện bằng thẻ 

phụ (các giao dịch được quy định tại Quy định này). Bản thân khách hàng đồng ý rằng tất cả các 

giao dịch bằng thẻ phụ sẽ được Ngân Hàng xử lý như là giao dịch của bản thân khách hàng và 

không thể yêu cầu Ngân Hàng về các quyền của chủ thẻ phụ cũng như việc hạn chế về phạm vi 

giao dịch. 

4. Khi Ngân Hàng đưa ra bất kỳ thông báo nào cho chủ thẻ phụ, Ngân Hàng sẽ tiến hành việc đó 

thông qua chính khách hàng. 

5. Nếu có nhu cầu hủy sử dụng thẻ phụ, khách hàng phải tự mình thông báo cho Ngân Hàng theo 

phương thức quy định bởi Ngân Hàng. Việc xử lý Thẻ sẽ được thực hiện theo chỉ thị của Ngân 

Hàng. 

6. Quy định này cũng áp dụng cho việc sử dụng thẻ phụ. 



6 
 
 

 

Điều 11 (Nhập thông số sai vào ATM, v.v...) 

Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh từ việc nhập sai thông số chẳng hạn như 

số tiền, v.v... khi sử dụng ATM. 

 

Điều 12 (Hủy hợp đồng, ngừng sử dụng thẻ, v.v...) 

1. Việc xử lý Thẻ khi hủy hợp đồng tài khoản tiền gửi theo “Quy định về tiền gửi phổ thông” của 

Ngân Hàng cần tuân thủ theo chỉ thị của Ngân Hàng. 

2. Trường hợp Ngân Hàng cho rằng việc sử dụng Thẻ không phù hợp chẳng hạn như do có sự giả 

mạo hoặc sử dụng trái phép, v.v..., Ngân Hàng có quyền từ chối việc sử dụng. Trong trường hợp 

này, cần hoàn trả lại Thẻ cho Ngân Hàng ngay khi nhận được yêu cầu từ phía Ngân Hàng. 

3. Thẻ cũng có thể sẽ bị ngừng sử dụng trong các trường hợp sau. Khi hủy bỏ việc ngừng sử dụng, 

xin khách hàng hãy tự mình yêu cầu Ngân Hàng theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. 

(1) Trường hợp vi phạm quy định tại điều khoản “Cấm chuyển nhượng, cầm cố, v.v...” được đề 

cập bên dưới. 

(2) Trường hợp đã trải qua một khoảng thời gian nhất định theo hướng dẫn riêng của Ngân Hàng 

tính từ lần nạp tiền hoặc rút tiền cuối cùng đối với tài khoản tiền gửi. 

(3) Trường hợp Ngân Hàng phán đoán rằng Thẻ có nguy cơ bị sử dụng trái phép do giả mạo, 

đánh cắp, bị đánh mất, v.v... 

 

Điều 13 (Phí sử dụng ATM, v.v...) 

1. Khi sử dụng ATM, v.v... để nạp tiền gửi và hoàn trả tiền gửi, khách hàng sẽ phải thanh toán phí sử 

dụng từng lần theo quy định của Ngân Hàng. 

2. Khi sử dụng ATM, v.v... để chuyển khoản, khách hàng cũng sẽ phải thanh toán lệ phí chuyển 

khoản theo từng đợt được quy định bởi Ngân Hàng. 

3. Lệ phí sử dụng quy định ở hai khoản trên đều sẽ được tự động trừ vào tài khoản tiền gửi phổ thông 

tương ứng tại thời điểm nạp, rút tiền gửi và chuyển khoản. 

 

Điều 14 (Thông báo về người giám hộ cho người thành niên, v.v...) 

1. Trường hợp bắt đầu việc hỗ trợ, trông nom, giám hộ theo phán quyết của tòa án gia đình, đề nghị 

thông báo ngay bằng văn bản cho Ngân Hàng họ tên và các thông tin cần thiết khác của người 

giám hộ cho người thành niên, v.v... Tương tự, cần thông báo cho Ngân Hàng khi bắt đầu hỗ trợ, 

trông nom, giám hộ theo phán quyết của tòa án gia đình đối với người giám hộ cho người thành 

niên, v.v... của khách hàng. 

2. Trường hợp việc lựa chọn người giám sát giám hộ được thực hiện theo chỉ định theo phán quyết 

của tòa án gia đình, đề nghị hãy thông báo ngay bằng văn bản cho Ngân Hàng họ tên và các thông 
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tin cần thiết khác của người giám hộ được chọn. 

3. Trường hợp đã nhận được phán quyết bắt đầu hỗ trợ, trông nom, giám hộ, hoặc trường hợp người 

giám sát giám hộ được lựa chọn, đề nghị hãy thông báo cho Ngân Hàng tương tự như quy định 

tại khoản 1 và khoản 2. 

4. Đề nghị hãy tiến hành thông báo tương tự nếu có sự hủy bỏ hay thay đổi, v.v... các thông tin đã 

được thông báo theo quy định từ khoản 1 đến khoản 3. 

5. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh trước khi tiến hành thông 

báo theo quy định từ khoản 1 đến khoản 4. 

 

Điều 15 (Cấm chuyển nhượng, cầm cố, v.v...) 

Không được cho bên thứ ba sử dụng Thẻ bằng các hình thức như chuyển nhượng, cầm cố, cho mượn 

hay bằng các hình thức khác. 

 

Điều 16 (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 17 (Thay đổi quy định) 

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

Ngân 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. 

 


