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Quy định về giao dịch của Ngân hàng Lawson 

 

Quy định này quy định về việc xử lý khi thực hiện các giao dịch được quy định tại Điều 1 giữa khách 

hàng cá nhân và Ngân hàng Lawson (sau đây gọi tắt là "Ngân Hàng"). Khi thực hiện giao dịch với 

Ngân Hàng, Ngân Hàng sẽ coi như khách hàng đã xác nhận và đồng ý với các điều khoản trong Quy 

định này và các quy định khác, v.v... do Ngân Hàng quy định riêng. 

 

Điều 1 (Phạm vi áp dụng của Quy định này) 

Quy định này áp dụng cho các giao dịch sau đây và toàn bộ các giao dịch được thực hiện giữa Ngân 

Hàng và khách hàng mở tài khoản tiền gửi phổ thông tại Ngân Hàng (sau đây gọi tắt là "Giao Dịch"). 

(1) Tiền gửi phổ thông 

(2) Tiền gửi có kỳ hạn 

(3) Các Giao Dịch khác theo quy định của Ngân Hàng 

 

Điều 2 (Phương thức Giao Dịch) 

1. Giao Dịch với Ngân Hàng có thể được thực hiện bằng các phương thức sau đây. 

(1) Phương thức sử dụng máy tính cá nhân có thể kết nối internet theo quy định của Ngân Hàng 

(2) Hơn nữa, máy tính cá nhân bao gồm các thiết bị đầu cuối được trang bị hệ điều hành và trình 

duyệt theo quy định của Ngân Hàng có thể kết nối và truy cập internet, được gọi là thiết bị 

đầu cuối chức năng cao như điện thoại thông minh hay máy tính bảng, v.v..., và sau đây định 

nghĩa này cũng được áp dụng tương tự như vậy. 

(3) Phương thức sử dụng máy nạp rút tiền tự động của Ngân Hàng (sau đây gọi tắt là "ATM") 

(4) Các phương thức khác theo quy định của Ngân Hàng 

2. Nội dung Giao Dịch v.v... có thể sử dụng được sẽ thay đổi tùy theo phương thức Giao Dịch được 

quy định tại khoản 1. Thông tin chi tiết về nội dung này được đăng tải trên trang chủ của Ngân 

Hàng. 

 

Điều 3 (Bắt đầu Giao Dịch) 

1. Khách hàng có thể thực hiện Giao Dịch với Ngân Hàng là cá nhân cư trú tại Nhật Bản và chỉ được 

thực hiện Giao Dịch dưới tên của chính khách hàng. 

2. Giao Dịch với Ngân Hàng là việc khách hàng đồng ý với Quy định này và các quy định khác do 

Ngân Hàng quy định, yêu cầu theo phương thức nhập hoặc điền các mục cần thiết (họ tên, ngày 

tháng năm sinh, địa chỉ, v.v...) trên thiết bị có kết nối mạng hoặc đơn đăng ký, sau đó gửi hoặc 

nộp cho Ngân Hàng, đồng thời gửi hoặc nộp các giấy tờ xác nhận nhân thân theo quy định của 

Ngân Hàng theo phương thức do Ngân Hàng quy định, và Giao Dịch sẽ được bắt đầu sau khi 

Ngân Hàng tiếp nhận và phê duyệt. 
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3. Để bắt đầu Giao Dịch với Ngân Hàng, khách hàng cần phải mở một tài khoản tiền gửi phổ thông 

với số dư là 0 Yên. Hơn nữa, về nguyên tắc, việc mở tài khoản tiền gửi phổ thông, tài khoản tiền 

gửi có kỳ hạn chỉ giới hạn một tài khoản cho mỗi khách hàng.  

4. Khi bắt đầu Giao Dịch, nếu Ngân Hàng xét thấy cần thiết, Ngân Hàng có thể liên hệ với khách 

hàng qua số điện thoại, v.v... mà khách hàng đã thông báo. Nếu Ngân Hàng không thể liên hệ được 

với khách hàng hoặc nếu Ngân Hàng cho rằng có nghi ngờ về nội dung thông báo của khách hàng, 

Ngân Hàng có thể từ chối mở tài khoản cho khách hàng. Ngoài ra, Ngân Hàng sẽ không chịu trách 

nhiệm đối với thiệt hại phát sinh cho khách hàng do việc Ngân Hàng không mở tài khoản cho 

khách hàng. 

5. Ngân Hàng sẽ quyết định chi nhánh Giao Dịch của khách hàng theo phương thức do Ngân Hàng 

quy định. Ngân Hàng không chấp nhận việc chỉ định hoặc thay đổi chi nhánh Giao Dịch của tài 

khoản. 

6. Mặc dù có các quy định ở khoản trên, Ngân Hàng sẽ không chấp nhận việc đăng ký mở tài khoản 

của khách hàng được đề cập trong bất kỳ điểm nào của khoản 5 và khoản 6 của Điều 16. 

7. Khi mở tài khoản, Ngân Hàng sẽ phát hành thẻ rút tiền mặt có in "mã số người ký kết hợp đồng" 

ở mặt sau (sau đây gọi tắt là "Thẻ Rút Tiền Mặt") và cho khách hàng mượn. Phương thức Giao 

Dịch bằng Thẻ Rút Tiền Mặt được quy định trong "Quy định về thẻ rút tiền mặt". 

8. Nếu khách hàng đã ký hợp đồng với Ngân Hàng không còn địa chỉ tại Nhật Bản thì khách hàng 

phải thông báo trước cho Ngân Hàng theo phương thức do Ngân Hàng quy định. 

9. Nếu khách hàng đã ký hợp đồng với Ngân Hàng trở thành PEPs (cá nhân có ảnh hưởng chính trị) 

ở nước ngoài (là các khách hàng giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ nước ngoài, v.v...; các 

khách hàng được đề cập trong Sắc lệnh thực thi Luật Phòng, chống chuyển giao lợi nhuận có được 

do phạm tội, v.v...) thì khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho Ngân Hàng. 

10. Khách hàng đã mở tài khoản sẽ trở thành người ký kết hợp đồng của Ngân hàng Lawson trực 

tuyến. Tài khoản tiền gửi phổ thông dưới tên khách hàng sẽ được đăng ký làm tài khoản sử dụng. 

Nội dung Giao Dịch của Ngân hàng Lawson trực tuyến được quy định trong "Quy định về sử dụng 

Ngân hàng Lawson trực tuyến". 

11. Nếu khách hàng đăng ký mở tài khoản trên màn hình đăng ký, v.v... trên trang chủ của Ngân Hàng, 

hoặc thực hiện Giao Dịch trên Ngân hàng Lawson trực tuyến sau khi mở tài khoản, Ngân Hàng 

sẽ coi như khách hàng đã đồng ý với việc Ngân Hàng thực hiện các công việc sau đây. 

(1) Thu thập thông tin để nhận dạng cá thể thiết bị đầu cuối trong Giao Dịch của khách hàng 

(sau đây gọi tắt là "Thông Tin Thiết Bị"), chẳng hạn như tên trình duyệt, v.v... liên quan đến 

thiết bị đầu cuối trong Giao Dịch của khách hàng. 

(2) Sử dụng Thông Tin Thiết Bị cho mục đích phát hiện các Giao Dịch gian lận hoặc các mục 

đích khác như nghiên cứu các dịch vụ mới góp phần cải thiện tính minh bạch của các loại 

Giao Dịch trên internet, v.v...; tiết lộ cho bên thứ ba và cho phép bên thứ ba đó sử dụng 



3 
 

Thông Tin Thiết Bị cho những mục đích nêu trên. 

12. Đối với các dịch vụ theo quy định của Ngân Hàng có sử dụng tài khoản, khách hàng cần phải tuân 

thủ quy định, v.v... của từng loại dịch vụ. 

 

Điều 4 (Xác nhận nhân thân) 

1. Khi thực hiện Giao Dịch, Ngân Hàng sẽ tiến hành xác nhận nhân thân của khách hàng theo phương 

thức do Ngân Hàng quy định dựa trên các quy định pháp luật, v.v... có liên quan. 

2. Trường hợp cần phải xác nhận nhân thân theo quy định dựa trên các quy định pháp luật, v.v... có 

liên quan hoặc các trường hợp khác mà Ngân Hàng xét thấy cần thiết, Ngân Hàng sẽ yêu cầu 

khách hàng nộp giấy tờ có thể xác nhận nhân thân theo quy định của Ngân Hàng (sau đây gọi tắt 

là "Giấy Tờ Xác Nhận Nhân Thân"). Nếu khách hàng không nộp giấy tờ này (bao gồm cả trường 

hợp khách hàng không liên hệ với Ngân Hàng trong thời hạn theo quy định của Ngân Hàng, trường 

hợp thông báo yêu cầu nộp Giấy Tờ Xác Nhận Nhân Thân được gửi đến địa chỉ do khách hàng đã 

thông báo bị gửi trả lại Ngân Hàng, trường hợp Ngân Hàng không liên lạc được với số điện thoại 

khách hàng đã thông báo, trường hợp Ngân Hàng cho rằng có nghi ngờ về nội dung thông báo của 

khách hàng), Ngân Hàng có thể ngừng toàn bộ hoặc một phần Giao Dịch hoặc đóng tài khoản. 

3. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh cho khách hàng do việc ngừng 

toàn bộ hoặc một phần Giao Dịch hoặc đóng tài khoản theo khoản 2. 

 

Điều 5 (Thông báo mã PIN, v.v...) 

1. Khi đăng ký mở tài khoản, khách hàng phải thông báo cho Ngân Hàng mã PIN gồm 4 ký tự số 

(sau đây gọi tắt là "Mã PIN") làm mật khẩu sử dụng ATM và Ngân hàng Lawson trực tuyến. Tuy 

nhiên, khách hàng không thể thông báo các số không được sử dụng làm Mã PIN theo quy định 

của Ngân Hàng để làm Mã PIN. 

2. Mã PIN sẽ được khách hàng sử dụng khi khởi tạo mật khẩu, v.v... sử dụng ATM và Ngân hàng 

Lawson trực tuyến, và khi thực hiện các Giao Dịch khác theo quy định của Ngân Hàng. 

 

Điều 6 (Chi tiết Giao Dịch, xác nhận số dư, v.v...) 

1. Ngân Hàng không phát hành sổ tài khoản. Về nguyên tắc, đề nghị hãy kiểm tra chi tiết Giao Dịch 

và số dư bằng cách truy vấn các Giao Dịch trên Ngân hàng Lawson trực tuyến. 

2. Nếu khách hàng yêu cầu, Ngân Hàng sẽ phát hành giấy xác nhận số dư và danh sách lịch sử Giao 

Dịch trên tài khoản của khách hàng (sau đây gọi chung là "Giấy Xác Nhận, v.v…"), và gửi qua 

đường bưu điện đến địa chỉ khách hàng đã thông báo. Ngân Hàng sẽ thu phí theo quy định của 

Ngân Hàng đối với việc phát hành và gửi qua đường bưu điện Giấy Xác Nhận, v.v.... Ngoài ra, 

mặc dù có Quy định về tiền gửi phổ thông, phí đó sẽ được trừ từ tài khoản tiền gửi phổ thông mà 

khách hàng đã chỉ định mà không cần nộp phiếu yêu cầu rút tiền. Hơn nữa, đối với việc phát hành 
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và gửi Giấy Xác Nhận, v.v... qua đường bưu điện, Ngân Hàng sẽ thu phí theo quy định của Ngân 

Hàng không phụ thuộc vào việc Giấy Xác Nhận, v.v... này có được gửi đến khách hàng thành 

công hay không. 

3. Giấy Xác Nhận, v.v... sẽ được phát hành cho các Giao Dịch nằm trong khoảng thời gian do Ngân 

Hàng quy định, trong khoảng thời gian phát sinh Giao Dịch giữa khách hàng và Ngân Hàng. 

4. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ Giấy Xác Nhận, v.v... đã bị hoàn trả lại sau khi 

tiến hành gửi tới địa chỉ khách hàng đã thông báo. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt 

hại phát sinh cho khách hàng bởi những lý do không thuộc trách nhiệm của Ngân Hàng, chẳng 

hạn như trường hợp Giấy Xác Nhận được gửi đến trễ hoặc không đến được, v.v.... 

5. Giấy Xác Nhận, v.v... sẽ được phát hành vào thời điểm theo quy định của Ngân Hàng và sẽ không 

được phát hành lại. Nếu khách hàng yêu cầu phát hành Giấy Xác Nhận, v.v... vào thời điểm khác 

với quy định của Ngân Hàng hoặc yêu cầu phát hành lại, khách hàng sẽ phải thanh toán phí theo 

quy định của Ngân Hàng. 

6. Thứ tự ghi Giao Dịch trong cùng ngày trên Giấy Xác Nhận, v.v... sẽ theo quy định của Ngân 

Hàng. Ngoài ra, các Giao Dịch và nội dung thuộc đối tượng được ghi có thể thay đổi tùy theo sự 

thay đổi quy định pháp luật v.v... và sự thay đổi của tình hình xã hội v.v.... 

7. Ngân Hàng sẽ lưu giữ hồ sơ Giao Dịch với khách hàng trong thời hạn theo quy định của Ngân 

Hàng. Trong trường hợp có bất kỳ sự nghi ngờ nào về nội dung Giao Dịch giữa Ngân Hàng và 

khách hàng, hồ sơ Giao Dịch (bao gồm cả hồ sơ điện tử) do Ngân Hàng lưu giữ sẽ được coi là hồ 

sơ hợp pháp. 

 

Điều 7 (Phí) 

1. Các loại phí liên quan đến Giao Dịch được áp dụng theo quy định riêng. 

2. Việc thanh toán các loại phí mà khách hàng phải trả cho Ngân Hàng được thực hiện theo phương 

thức Ngân Hàng tự động trừ từ tài khoản tiền gửi phổ thông của khách hàng. 

3. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung các loại phí, Ngân Hàng phải tiến hành theo các thủ tục quy định 

tại Điều 24. 

 

Điều 8 (Thay đổi lãi suất) 

Ngân Hàng có thể thay đổi mức lãi suất do Ngân Hàng quy định trong trường hợp có lý do thích hợp 

như tình hình tài chính thay đổi, v.v…. 

 

Điều 9 (Thông báo, v.v…) 

1. Khi Ngân Hàng có công bố hoặc thông báo cho khách hàng, khách hàng đồng ý rằng Ngân Hàng 

sẽ thực hiện việc này bằng cách đăng tải trên trang chủ của Ngân Hàng, gửi E-mail, gửi văn bản, 

hoặc theo phương thức khác do Ngân Hàng quy định. 
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2. Đối với tất cả các thông báo hoặc giấy tờ mà Ngân Hàng gửi đến địa chỉ E-mail, địa chỉ, họ tên, 

v.v… mà khách hàng đã thông báo cho Ngân Hàng, dù có đến chậm hoặc không đến thì Ngân 

Hàng vẫn xem như đã gửi đến được vào thời điểm cần phải gửi đến được như thường lệ. 

 

Điều 10 (Thay đổi các nội dung đã thông báo) 

1. Nếu có sự thay đổi về địa chỉ, họ tên, số điện thoại, địa chỉ E-mail hoặc các nội dung thông báo 

khác mà khách hàng đã thông báo cho Ngân Hàng, đề nghị hãy thông báo ngay cho Ngân Hàng 

theo phương thức do Ngân Hàng quy định. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt 

hại phát sinh từ việc thay đổi thông tin trước khi nhận được thông báo về việc này. 

2. Trường hợp Ngân Hàng gửi thông báo hoặc giấy tờ theo địa chỉ, họ tên, địa chỉ E-mail, v.v… mà 

khách hàng đã thông báo cho Ngân Hàng và những giấy tờ này bị hoàn trả lại cho Ngân Hàng do 

không gửi được, thì Ngân Hàng có thể dừng việc gửi toàn bộ hoặc một phần của thông báo hoặc 

giấy tờ, và hạn chế toàn bộ hoặc một phần Giao Dịch. 

 

Điều 11 (Đánh mất Thẻ Rút Tiền Mặt, v.v…) 

1. Trường hợp khách hàng đánh mất Thẻ Rút Tiền Mặt, v.v…, đề nghị hãy thông báo ngay cho Ngân 

Hàng theo phương thức do Ngân Hàng quy định. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

thiệt hại phát sinh từ việc mất Thẻ Rút Tiền Mặt trước khi nhận được thông báo về việc này. 

2. Việc đóng tài khoản hoặc phát hành lại Thẻ Rút Tiền Mặt, v.v… trong trường hợp khách hàng 

đánh mất Thẻ Rút Tiền Mặt, v.v… sẽ được thực hiện sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định 

của Ngân Hàng. Trong trường hợp này, Ngân Hàng cần một khoảng thời gian thích hợp và có thể 

yêu cầu phải có người bảo lãnh. 

3. Trường hợp phát hành lại Thẻ Rút Tiền Mặt, Ngân Hàng sẽ thu phí phát hành lại theo quy định 

của Ngân Hàng. 

 

Điều 12 (Ngày Giao Dịch) 

1. Trường hợp Ngân Hàng nhận yêu cầu Giao Dịch từ khách hàng, Ngân Hàng sẽ tiến hành xử lý 

Giao Dịch đó ngay trong ngày nhận được yêu cầu Giao Dịch từ khách hàng, trừ trường hợp có 

hạn chế về thời gian Giao Dịch theo quy định của Ngân Hàng hoặc trường hợp có các lý do khác 

theo quy định của Ngân Hàng. 

2. Các yêu cầu Giao Dịch nhận được sau thời gian Giao Dịch theo quy định của Ngân Hàng sẽ có 

thể được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng hoặc vào ngày khác theo quy định của 

Ngân Hàng. Ngày làm việc của ngân hàng là những ngày không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và 

ngày nghỉ được quy định tại Luật ngày lễ quốc gia hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành luật này, 

ngày 31 tháng 12, ngày 2 tháng 1 và ngày 3 tháng 1. 
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Điều 13 (Cấm chuyển nhượng, cầm cố, v.v…) 

Tất cả quyền lợi liên quan đến tiền gửi, hợp đồng tiền gửi và bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến 

Giao Dịch với Ngân Hàng sẽ không được phép chuyển nhượng, cầm cố, hoặc dùng để thiết lập quyền 

lợi nào khác cho bên thứ ba, hoặc không được phép cho bên thứ ba sử dụng. 

 

Điều 14 (Từ chối Giao Dịch) 

Tài khoản chỉ có thể được sử dụng khi không thuộc bất kỳ điểm nào của khoản 5 và khoản 6 Điều 16, 

và Ngân Hàng sẽ từ chối mở tài khoản trong trường hợp thuộc vào một trong các điểm của khoản 5 

và khoản 6 Điều 16. 

 

Điều 15 (Hạn chế Giao Dịch, v.v...) 

1. Để nắm bắt chính xác thông tin của người gửi tiền cũng như nội dung của Giao Dịch cụ thể, v.v..., 

Ngân Hàng có thể yêu cầu cung cấp các loại xác nhận và nộp giấy tờ trong thời hạn nộp do Ngân 

Hàng quy định. Nếu người gửi tiền không trả lời trong thời hạn được quy định mà không có lý 

do chính đáng, thì một phần Giao Dịch theo Quy định này như nạp tiền, hoàn trả tiền, v.v... có 

thể bị hạn chế. 

2. Sau khi xem xét câu trả lời của người gửi tiền đối với các loại xác nhận được yêu cầu và các loại 

giấy tờ cần nộp theo khoản trên, nội dung của Giao Dịch cụ thể, nội dung giải trình của người 

gửi tiền và các lý do khác v.v..., trong trường hợp Ngân Hàng cho rằng có nguy cơ rửa tiền, hỗ 

trợ tài chính cho tổ chức khủng bố hoặc xung đột với các quy định pháp luật liên quan đến chế 

tài kinh tế, thì một phần Giao Dịch theo Quy định này như nạp tiền, hoàn trả tiền, v.v... có thể bị 

hạn chế. 

3. Liên quan đến việc hạn chế đối với bất kỳ Giao Dịch nào được quy định ở 2 khoản trên, trường 

hợp Ngân Hàng cho rằng nguy cơ rửa tiền, hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố hoặc xung đột 

với các luật pháp liên quan đến chế tài kinh tế đã được giải quyết một cách hợp lý dựa trên giải 

trình, v.v... từ người gửi tiền, Ngân Hàng sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với Giao Dịch này. 

 

Điều 16 (Hủy hợp đồng, v.v...) 

1. Khách hàng có thể hủy Giao Dịch với Ngân Hàng theo phương thức do Ngân Hàng quy định. 

2. Trường hợp khách hàng đóng tài khoản tiền gửi phổ thông thì mọi Giao Dịch khác với Ngân 

Hàng cũng đồng thời được hủy bỏ theo phương thức do Ngân Hàng quy định. Ngoài ra, nếu 

khách hàng có bất kỳ khoản phí phải trả nào hoặc các khoản nợ khác đối với Ngân Hàng, thì 

Ngân Hàng sẽ chỉ tiến hành thủ tục sau khi đã nhận được khoản thanh toán của khách hàng. 

3. Việc xử lý Thẻ Rút Tiền Mặt, v.v... trong trường hợp đóng tài khoản được thực hiện theo chỉ thị 

của Ngân Hàng. 

4. Cùng với việc đóng tài khoản, nếu Ngân Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng thì Ngân 
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Hàng sẽ được miễn mọi trách nhiệm đối với khách hàng bằng cách chuyển khoản số tiền tương 

ứng vào tài khoản tiền gửi do khách hàng chỉ định. Ngoài ra, tài khoản tiền gửi mà khách hàng 

có thể chỉ định chỉ giới hạn trong tài khoản tiền gửi tại tổ chức tài chính mà Ngân Hàng có thể 

cung cấp dịch vụ chuyển khoản. 

5. Nếu khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Ngân Hàng có thể ngay lập tức 

ngừng toàn bộ hoặc một phần Giao Dịch hoặc đóng tài khoản mà không cần thực hiện bất kỳ 

thông báo nào cho khách hàng. 

(1) Trường hợp nhận thấy rõ ràng rằng người đứng tên tài khoản không tồn tại hoặc khi nhận 

thấy rõ ràng rằng tài khoản được mở không phải theo ý chí của người đứng tên tài khoản 

(2) Trường hợp nhận thấy rõ ràng rằng có sự ngụy tạo trong nội dung thông báo tại thời điểm 

mở tài khoản hoặc khi Ngân Hàng làm rõ được rằng giấy tờ khách hàng nộp tại thời điểm 

mở tài khoản là giả mạo 

(3) Trường hợp đã xác nhận một cách hợp lý rằng tiền gửi này được sử dụng hoặc có nguy cơ 

được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền, hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố hoặc xung 

đột với các quy định pháp luật liên quan đến chế tài kinh tế, v.v... 

(4) Trường hợp đã xác nhận rằng tài khoản được sử dụng hoặc có nguy cơ được sử dụng cho 

các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục 

(5) Trường hợp mất khả năng thanh toán, có yêu cầu phá sản hoặc bắt đầu thủ tục phục hồi dân 

sự 

(6) Trường hợp mở thừa kế 

(7) Trường hợp Ngân Hàng không xác định được nơi ở của khách hàng do khách hàng quên 

thay đổi các thông tin đã thông báo, v.v... 

(8) Trường hợp các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ không được thanh toán 

(9) Trường hợp khách hàng không nộp Giấy Tờ Xác Nhận Nhân Thân dù đã được yêu cầu nộp 

lại theo quy định tại khoản 2 Điều 4 (bao gồm cả trường hợp khách hàng không liên hệ với 

Ngân Hàng trong thời hạn theo quy định của Ngân Hàng, trường hợp thông báo yêu cầu nộp 

Giấy Tờ Xác Nhận Nhân Thân được gửi tới địa chỉ mà khách hàng đã thông báo nhưng bị 

hoàn trả lại cho Ngân Hàng do không giao được và trường hợp không liên lạc được theo số 

điện thoại khách hàng đã thông báo, v.v...) 

(10) Trường hợp Thẻ Rút Tiền Mặt không đến được địa chỉ khách hàng đã thông báo vì những 

lý do như "từ chối nhận", v.v... 

(11) Trường hợp khách hàng chưa một lần nạp tiền sau khi mở tài khoản dù đã quá khoảng thời 

gian nhất định theo quy định của Ngân Hàng 

(12) Trường hợp theo quy định của pháp luật, v.v… 

(13) Trường hợp tài khoản bị kê biên, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, v.v... 

(karisashiosae hoặc karisyobun) 
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(14) Trường hợp khách hàng vi phạm Quy định này hoặc các quy định khác của Ngân Hàng 

(15) Trường hợp có bất kỳ lý do phù hợp nào khác buộc Ngân Hàng phải tạm dừng Giao Dịch 

6. Ngoài quy định tại khoản trên, trường hợp thuộc một trong các điểm sau đây và không thích hợp 

để tiếp tục Giao Dịch với khách hàng, Ngân Hàng có thể ngừng Giao Dịch hoặc đóng tài khoản 

bằng việc thông báo với khách hàng. 

(1) Trường hợp Ngân Hàng xác định rõ khách hàng thuộc băng nhóm bạo lực, là thành viên 

băng nhóm bạo lực, hoặc chưa đủ 5 năm kể từ khi không còn là thành viên của băng nhóm 

bạo lực, thành viên liên kết với băng nhóm bạo lực, doanh nghiệp có quan hệ với băng nhóm 

bạo lực, cổ đông tống tiền (sokaiya), v.v…, nhóm lợi ích ngụy trang bằng các phong trào xã 

hội v.v…, hoặc băng nhóm tội phạm có trình độ chuyên môn, v.v…, hoặc những người khác 

tương tự với các đối tượng ở trên (sau đây gọi tắt là "Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, 

v.v…"), hoặc thuộc bất kỳ đối tượng nào từ ① đến ⑤ sau đây. 

① Có mối quan hệ được cho rằng Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, v.v… đang chi phối 

công việc kinh doanh 

② Có mối quan hệ được cho rằng Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, v.v… thực tế đang 

tham gia vào công việc kinh doanh 

③ Có mối quan hệ được cho rằng đang sử dụng Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, v.v… 

một cách bất hợp pháp, với mục đích thu lợi bất chính cho bản thân, công ty mình hoặc 

bên thứ ba, hay với mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba 

④ Có mối quan hệ được cho rằng có liên quan đến việc hỗ trợ tài chính, v.v… hoặc tạo 

điều kiện, v.v… cho Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, v.v… 

⑤ Người quản lý doanh nghiệp hoặc người thực tế đang tham gia vào công việc kinh 

doanh có mối quan hệ với Thành Viên Băng Nhóm Bạo Lực, v.v… mà cần bị xã hội 

lên án 

(2) Trường hợp khách hàng tự mình hoặc thông qua bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành vi nào 

sau đây. 

① Hành vi yêu cầu mang tính bạo lực 

② Hành vi yêu cầu không chính đáng vượt quá trách nhiệm pháp lý 

③ Hành vi thực hiện hành động hay lời nói mang tính đe dọa hoặc sử dụng bạo lực trong 

Giao Dịch 

④ Hành vi gây tổn hại đến uy tín hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng dưới 

hình thức lan truyền tin đồn, lừa lọc hoặc sử dụng áp lực 

⑤ Các hành vi khác tương tự với các hành vi quy định tại các điểm trên 

7. Nếu khách hàng không sử dụng tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định do Ngân Hàng 

công bố riêng, Ngân Hàng có thể ngừng Giao Dịch tiền gửi hoặc đóng tài khoản bằng việc thông 

báo cho khách hàng. Ngoài ra, Ngân Hàng cũng có thể áp dụng tương tự khi căn cứ vào quy định 
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pháp luật. 

8. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh cho khách hàng từ việc ngừng 

Giao Dịch hoặc đóng tài khoản theo 3 khoản trên. Ngoài ra, nếu có thiệt hại xảy ra cho Ngân 

Hàng do việc đóng tài khoản này, khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền thiệt hại phát sinh. 

9. Trường hợp có yêu cầu hủy bỏ việc ngừng Giao Dịch được quy định tại khoản 5 đến khoản 7, 

hoặc trường hợp tài khoản bị đóng vẫn còn có số dư, đề nghị liên hệ với Ngân Hàng theo phương 

thức do Ngân Hàng quy định. Trong trường hợp này, Ngân Hàng cần một khoảng thời gian thích 

hợp và có thể yêu cầu nộp Giấy Tờ Xác Nhận Nhân Thân và các loại giấy tờ cần thiết khác, hoặc 

yêu cầu phải có người bảo lãnh. 

10. Số dư của tài khoản tiền gửi khi đóng tài khoản sẽ không bao gồm phí trả chậm. 

 

Điều 17 (Cấn trừ từ người gửi tiền khi phát sinh sự kiện bảo hiểm) 

1. Tiền gửi phổ thông và tiền gửi có kỳ hạn có thể bị cấn trừ theo quy định tại từng khoản của Điều 

này trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm được quy định trong Luật bảo hiểm tiền gửi tại 

Ngân Hàng. Ngoài ra, trường hợp có biện pháp bảo đảm chẳng hạn như cầm cố, v.v… được xác 

lập đối với khoản tiền gửi này nhằm bảo đảm cho khoản nợ của người gửi tiền đối với Ngân Hàng 

hoặc để bảo đảm cho khoản nợ của bên thứ ba đối với Ngân Hàng mà người gửi tiền là người 

bảo lãnh, thì cũng sẽ áp dụng biện pháp xử lý tương tự. 

2. Đối với tiền gửi có kỳ hạn, các quy định của khoản trên sẽ được áp dụng tương tự bất kể đã đến 

ngày đáo hạn hay chưa. 

3. Trường hợp cấn trừ theo hai khoản trên, cần thực hiện theo thủ tục sau đây. 

(1) Việc thông báo cấn trừ phải được thực hiện bằng văn bản, trường hợp có nhiều khoản nợ 

như khoản vay, v.v…, đề nghị liên hệ ngay với Ngân Hàng theo phương thức do Ngân Hàng 

quy định cùng với việc chỉ định thứ tự thanh toán khoản nợ. Tuy nhiên, trong trường hợp có 

khoản nợ được bảo đảm bằng tiền gửi này, có thể tiến hành cấn trừ khoản nợ tương ứng hoặc 

khoản nợ bảo lãnh của người gửi tiền trong trường hợp khoản nợ tương ứng là khoản nợ của 

bên thứ ba đối với Ngân Hàng. 

(2) Trường hợp không có chỉ định đối với thứ tự thanh toán khoản nợ ở điểm trên thì sẽ thanh 

toán khoản nợ theo thứ tự do Ngân Hàng chỉ định. 

(3) Trường hợp có nguy cơ phát sinh ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ tín dụng bởi việc chỉ 

định theo điểm 1, Ngân Hàng có thể phản đối ngay lập tức và chỉ định thứ tự thanh toán 

khoản nợ sau khi xem xét tình trạng của việc bảo đảm và bảo lãnh, v.v... 

4. Tiền lãi, v.v… trong trường hợp cấn trừ theo khoản 1 và khoản 2 sẽ tiến hành như sau. 

(1) Đối với việc tính lãi tiền gửi có kỳ hạn, sẽ tính cho thời hạn tính đến ngày liền trước ngày 

thông báo cấn trừ được gửi đến Ngân Hàng và lãi suất sẽ áp dụng lãi suất theo hợp đồng. 

(2) Về việc tính tiền lãi, phí chiết khấu, phí trả chậm, v.v… của khoản nợ như các khoản vay, 
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v.v…, lãi suất và tỷ lệ phần trăm chiết khấu sẽ theo quy định của Ngân Hàng tính cho thời 

hạn tính đến ngày thông báo cấn trừ được gửi đến Ngân Hàng. Ngoài ra, việc xem xét tiền 

phạt v.v… phát sinh do thanh toán khoản vay, v.v… trước hạn được thực hiện theo quy định 

của Ngân Hàng. 

5. Khi có quy định riêng về thủ tục thanh toán khoản vay trước hạn, v.v… trong trường hợp cấn trừ 

theo khoản 1, thì sẽ áp dụng theo quy định đó. Tuy nhiên, có thể tiến hành cấn trừ ngay cả khi có 

những hạn chế chẳng hạn như cần sự đồng ý của Ngân Hàng cho việc thanh toán các khoản vay 

trước hạn, v.v… 

 

Điều 18 (Xử lý liên quan đến việc ủy thác xử lý nghiệp vụ) 

1. Ngân Hàng có thể ủy thác xử lý nghiệp vụ bao gồm các thông tin về các Giao Dịch của khách 

hàng cho bên thứ ba không phải là Ngân Hàng. 

2. Ngân Hàng và bên thứ ba mà Ngân Hàng ủy thác nghiệp vụ sẽ quản lý chặt chẽ thông tin khách 

hàng mà Ngân Hàng đang sở hữu, hết sức chú ý để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và 

không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác ngoài mục đích xử lý nghiệp vụ. 

 

Điều 19 (Thông báo về người giám hộ cho người thành niên, v.v...) 

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

xin hãy nhanh chóng thông báo ngay bằng văn bản cho Ngân Hàng họ tên và các hạng mục cần 

thiết khác của người giám hộ cho người thành niên, v.v…. Tương tự như vậy, khi bắt đầu hỗ trợ, 

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

thành niên, v.v… của khách hàng thì cũng cần thông báo cho Ngân Hàng. 

2. Trường hợp người giám sát giám hộ được chọn được chỉ định theo phán quyết của tòa án gia đình, 

đề nghị hãy nhanh chóng thông báo ngay bằng văn bản cho Ngân Hàng họ tên và các thông tin 

cần thiết khác của người giám sát giám hộ được chọn. 

3. Trường hợp đã bắt đầu hỗ trợ, trông nom hoặc giám hộ, hoặc trường hợp đã được chỉ định người 

giám sát giám hộ được chọn, đề nghị hãy thông báo cho Ngân Hàng tương tự như trong khoản 1 

và khoản 2. 

4. Đề nghị hãy tiến hành thông báo tương tự nếu có hủy bỏ hay thay đổi, v.v… ở các nội dung thông 

báo đề cập từ khoản 1 đến khoản 3. 

5. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh trước khi thực hiện việc 

thông báo được đề cập từ khoản 1 đến khoản 4. 

 

Điều 20 (Xử lý thông tin khách hàng) 

1. Ngân Hàng sẽ xử lý thông tin của khách hàng theo "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" và "Về 

việc xử lý thông tin cá nhân" được quy định riêng. Ngoài ra, trong trường hợp được yêu cầu nộp 
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thông tin khách hàng theo quy định pháp luật, thủ tục tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý, Ngân Hàng có thể thực hiện theo yêu cầu đó. 

2. "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" và "Về việc xử lý thông tin cá nhân" của Ngân Hàng được 

đăng tải trên trang chủ của Ngân Hàng. 

3. Trung tâm hỗ trợ khách hàng Ngân hàng Lawson, v.v… có thể ghi âm nội dung các cuộc trao đổi 

với khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp và xác nhận nội dung 

yêu cầu. 

 

Điều 21 (Điều khoản miễn trách nhiệm) 

1. Trong trường hợp việc xử lý các dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp bị chậm trễ hoặc không thể 

thực hiện được, v.v… vì lý do được đề cập trong các điểm bên dưới, Ngân Hàng sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh cho khách hàng từ việc này. 

(1) Trường hợp có sự kiện bất khả kháng như thảm họa/biến cố, các biện pháp v.v… từ cơ quan 

nhà nước như tòa án, v.v… 

(2) Trường hợp xảy ra việc sử dụng bất hợp pháp hoặc sự cố về thiết bị đầu cuối, đường truyền 

thông tin hoặc máy tính, v.v…, mặc dù Ngân Hàng hoặc tổ chức vận hành hệ thống chung 

của các tổ chức tài chính đã thực hiện các biện pháp đảm bảo 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 

2. Trường hợp bị nghe trộm, v.v… trên các đường truyền thông tin như đường dây điện thoại công 

cộng, đường dây điện thoại chuyên dụng, internet, v.v…, rò rỉ thông tin Giao Dịch như mật khẩu, 

v.v… của khách hàng mặc dù Ngân Hàng hoặc tổ chức vận hành hệ thống chung của các tổ chức 

tài chính đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp, Ngân Hàng sẽ không chịu trách 

nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh cho khách hàng do việc này. 

 

Điều 22 (Luật áp dụng và Tòa án có thẩm quyền) 

1. Luật áp dụng của Quy định này và các quy định khác được đề cập trong tuyển tập quy định giao 

dịch này sẽ là luật Nhật Bản. 

2. Tòa án địa phương cấp tỉnh Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền duy nhất đối với các kiện tụng có 

liên quan đến Quy định này và các quy định khác được đề cập trong tuyển tập quy định giao dịch 

này. 

 

Điều 23 (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 



12 
 

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

 

Điều 24 (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 

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. 


