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Quy định về Sử dụng Ngân Hàng Lawson Trực tuyến 
 

Điều 1 (Định nghĩa Ngân hàng Lawson Trực tuyến) 
1. Ngân hàng Lawson Trực tuyến là gì 

Ngân hàng Lawson Trực tuyến (sau đây gọi tắt là “Dịch Vụ này”) là dịch vụ mà người ký 
kết hợp đồng (sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”) sử dụng máy tính cá nhân, v.v... (được gọi 
là thiết bị đầu cuối được trang bị hệ điều hành và trình duyệt theo quy định, bao gồm cả các 
thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh và máy tính bảng v.v...), thông qua internet v.v... 
thực hiện yêu cầu giao dịch đến Ngân Hàng và Ngân Hàng tiến hành thực hiện giao dịch đó. 
Các giao dịch có thể yêu cầu thực hiện với Dịch Vụ này được đăng tải trên trang chủ của 
Ngân Hàng v.v..., vì vậy hãy kiểm tra nội dung. 

2. Thiết bị có thể được sử dụng 
Các thiết bị có thể được sử dụng khi sử dụng Dịch Vụ này được giới hạn trong những thiết 
bị theo quy định của Ngân Hàng. Ngoài ra, thiết bị và hệ điều hành được sử dụng cho Dịch 
Vụ này là do Khách Hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị bằng chi phí của mình, được thiết lập 
và duy trì trong trạng thái và hệ điều hành thích hợp cho việc sử dụng Dịch Vụ này. 

3. Đối tượng sử dụng 
Để trở thành người ký kết hợp đồng với Ngân hàng Lawson Trực tuyến, Khách Hàng cần 
phải mở tài khoản tiền gửi phổ thông dành cho cá nhân tại Ngân Hàng. 

4. Thời gian sử dụng 
Thời gian sử dụng Dịch Vụ này nằm trong thời gian theo quy định của Ngân Hàng. Tuy 
nhiên, do các hoạt động bảo trì định kỳ, v.v…, sẽ có trường hợp tạm dừng hoặc đình chỉ việc 
sử dụng Dịch Vụ này sau khi có thông báo trước của Ngân Hàng tới Khách Hàng. Ngoài ra, 
trong trường hợp bảo trì không định kỳ, hoặc có phát sinh sự cố hệ thống, v.v…, việc sử 
dụng có thể bị tạm dừng, đình chỉ ngay cả trong thời gian sử dụng mà không có sự thông báo 
trước cho Khách Hàng. Ngoài ra, thời gian sử dụng lấy theo chuẩn là thời gian lưu trong hệ 
thống của Ngân Hàng. 

5. Hạn mức giao dịch 
Số tiền tối đa của hạn mức giao dịch cho 1 lần và 1 ngày đối với các loại giao dịch của Dịch 
Vụ này sẽ nằm trong phạm vi quy định của Ngân Hàng và khác nhau tùy theo loại giao dịch. 
Trong đó, đối với các loại hạn mức giao dịch mà Khách Hàng có thể tự thiết lập và thay đổi, 
Khách Hàng có thể đăng ký tại Dịch Vụ này. Ngoài ra, Ngân Hàng không có nghĩa vụ thực 
hiện giao dịch đối với các yêu cầu giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch này. 

6. Phương thức sử dụng 
Để sử dụng Dịch Vụ này, hãy thực hiện đăng ký ban đầu theo quy định của Ngân Hàng trên 
màn hình máy tính cá nhân, v.v... 
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7. Đăng ký địa chỉ E-mail 
Để sử dụng các giao dịch theo quy định của Ngân Hàng trong Dịch Vụ này, Khách Hàng cần 
đăng ký địa chỉ E-mail của chính mình. Ngân Hàng có thể gửi các thông báo cần thiết tại 
Dịch Vụ này thông qua E-mail, vì vậy đề nghị hãy đảm bảo rằng có thể nhận được E-mail từ 
Ngân Hàng. Khách Hàng có thể sẽ không sử dụng được một số dịch vụ trong trường hợp 
không nhận được E-mail từ Ngân Hàng khi sử dụng Dịch Vụ này. 

 
Điều 2 (Xác nhận nhân thân) 
Việc xác nhận nhân thân của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ này sẽ được thực hiện theo phương 
thức sau. 
1. Để sử dụng Dịch Vụ này, cần phải xác nhận nhân thân bằng một hoặc sự kết hợp của nhiều 

mã số (sau đây gọi tắt là “Các Mã Số”) được quy định dưới đây. Khi sử dụng Dịch Vụ này, 
Ngân Hàng sẽ xác nhận nhân thân của Khách Hàng bằng cách xác nhận sự trùng khớp giữa 
Các Mã Số được thông báo từ Khách Hàng thông qua máy tính cá nhân, v.v… với Các Mã 
Số đã được đăng ký tại Ngân Hàng. Các Mã Số và sự kết hợp của chúng được sử dụng để xác 
nhận nhân thân có thể khác nhau tùy thuộc vào nội dung giao dịch. 

(1) Mã số người ký kết hợp đồng 
(2) Mật khẩu trực tuyến 
(3) Mật khẩu đăng nhập 
(4) Mã PIN thẻ rút tiền mặt của tài khoản đại diện 
(5) Mật khẩu một lần (One-Time-Password) 
(6) Các Mã Số khác theo quy định của Ngân Hàng 

2. Mã số người ký kết hợp đồng 
Là một số gồm 10 chữ số được in trên mặt sau của thẻ rút tiền mặt được phát hành khi mở tài 
khoản. 

3. Mật khẩu trực tuyến 
(1) Khi yêu cầu mở tài khoản tiền gửi phổ thông của Ngân Hàng, Khách Hàng phải thông báo 

mật khẩu trực tuyến gồm 4 chữ số theo thủ tục do Ngân Hàng quy định. Đối với mật khẩu 
trực tuyến, hãy tránh sử dụng các số dễ bị người khác đoán ra như ngày tháng năm sinh, 
số điện thoại, v.v…, và hãy quản lý để người khác không biết. 

(2) Trong trường hợp thay đổi mật khẩu trực tuyến, hãy đăng ký lại mật khẩu trực tuyến theo 
phương thức do Ngân Hàng quy định. 

4. Mật khẩu đăng nhập 
(1) Vào lần đầu đăng ký Dịch Vụ này, phải thông báo mật khẩu đăng nhập được sử dụng. Đối 

với mật khẩu đăng nhập, hãy tránh sử dụng các số dễ bị người khác đoán ra như ngày 
tháng năm sinh, số điện thoại v.v..., và hãy quản lý để người khác không biết. 
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(2) Trường hợp thay đổi mật khẩu đăng nhập, hãy thông báo trong Dịch Vụ này. 
5. Mật Khẩu Một Lần (One-Time-Password) 

(1) Mật Khẩu Một Lần và Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần 

① Đối với các giao dịch được Ngân Hàng quy định trong Dịch Vụ này (sau đây gọi 
tắt là “Giao Dịch Sử Dụng Mật Khẩu Một Lần”), cần phải có mật khẩu biến đổi 
(sau đây gọi tắt là “Mật Khẩu Một Lần”) được tạo ra trên phần mềm chuyên dụng 
(sau đây gọi tắt là “Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần”) được cài đặt và sử dụng trên 
điện thoại thông minh theo quy định của Ngân Hàng (sau đây gọi tắt là “Điện Thoại 
Thông Minh”). Trong các Giao Dịch Sử Dụng Mật Khẩu Một Lần, Khách Hàng 
phải tạo Mật Khẩu Một Lần theo phương thức do Ngân Hàng quy định và sử dụng 
máy tính cá nhân đang sử dụng đó để nhập vào tuân theo chỉ dẫn trên màn hình của 
Dịch Vụ này. Tuy nhiên, khi tạo Mật Khẩu Một Lần, Ngân Hàng có thể yêu cầu 
Khách Hàng nhập một phần thông tin của nội dung giao dịch, chẳng hạn như giao 
dịch chuyển khoản, v.v... 

② Những Khách Hàng có thể sử dụng Mật Khẩu Một Lần thuộc nhóm những Khách 
Hàng đang cư trú tại Nhật Bản vào thời điểm gửi yêu cầu sử dụng được quy định 
theo điểm 2 khoản này, và chỉ giới hạn đối với những Khách Hàng đã thực hiện và 
thực hiện thành công việc yêu cầu sử dụng và đăng ký sử dụng theo điểm 2 khoản 
này. Các Khách Hàng không đáp ứng điều kiện trên sẽ không thể thực hiện Giao 
Dịch Sử Dụng Mật Khẩu Một Lần trong Dịch Vụ này. 

③ Khi sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần, Khách Hàng phải tuân thủ Luật Ngoại 
hối và Ngoại thương, các văn bản pháp luật và các quy chế khác liên quan đến xuất 
nhập khẩu của Nhật Bản được áp dụng, cùng với các văn bản pháp luật và các quy 
chế của các nước liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn pháp luật liên quan 
đến xuất nhập khẩu của Mỹ). Trong các trường hợp sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu 
Một Lần tại nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài, v.v..., việc này được thực hiện 
dựa trên trách nhiệm của Khách Hàng và không được gây bất kỳ sự bất tiện nào 
cho Ngân Hàng. Trong trường hợp Ngân Hàng bị thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm 
phát sinh liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần 
tại nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài, v.v..., Ngân Hàng có thể yêu cầu Khách 
Hàng bồi thường hoặc bồi hoàn đối với những thiệt hại hoặc trách nhiệm này. Ngoài 
ra, trong trường hợp Khách Hàng gây thiệt hại cho bên thứ ba liên quan đến việc 
sử dụng tại nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài, việc này sẽ do Khách Hàng chịu 
trách nhiệm giải quyết bằng chi phí của Khách Hàng, và không được gây ra bất kỳ 
sự bất tiện nào cho Ngân Hàng. 

④ Khách Hàng chỉ được sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần cho mục đích sử 
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dụng Dịch Vụ này và các dịch vụ khác do Ngân Hàng cung cấp. 

⑤ Quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như Quyền tác giả, v.v... của Ứng Dụng Mật Khẩu 
Một Lần thuộc sở hữu của Ngân Hàng hoặc chủ sở hữu chính đáng đang cấp phép 
sử dụng cho Ngân Hàng. Ngoài việc bản thân tự mình sử dụng, Khách Hàng không 
được sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần cho các mục đích khác như chuyển 
nhượng, v.v... Trong trường hợp Ngân Hàng có yêu cầu, Khách Hàng phải nhanh 
chóng xóa Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần khỏi Điện Thoại Thông Minh đang cài 
đặt Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần. 

⑥ Ngân Hàng cấm đăng lại, sao chép, chuyển tiếp, sửa đổi và thiết kế ngược, v.v... 
Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần đã được Khách Hàng tải về Điện Thoại Thông Minh 
và các thông tin đi kèm với Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần. 

(2) Yêu cầu sử dụng và đăng ký sử dụng 

① Yêu cầu sử dụng Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần được thực hiện theo phương thức 
yêu cầu, trên màn hình quy định của Dịch Vụ này. 

② Sau khi Ngân Hàng tiếp nhận như thường lệ yêu cầu sử dụng tại mục ① điểm này, 
Khách Hàng thực hiện đăng ký sử dụng theo quy định của Ngân Hàng. Khi đăng 
ký sử dụng, Khách Hàng phải truyền đạt đến Ngân Hàng chính xác Các Mã Số thiết 
lập cần thiết khi đăng ký sử dụng theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. Nếu 
Các Mã Số thiết lập được truyền đạt đến Ngân Hàng trùng khớp với Các Mã Số 
thiết lập mà Ngân Hàng đang lưu giữ, việc đăng ký sử dụng sẽ hoàn tất và có thể 
sử dụng Mật Khẩu Một Lần. 

③ Mỗi một thiết bị đầu cuối Điện Thoại Thông Minh cài đặt Ứng Dụng Mật Khẩu 
Một Lần đã được Khách Hàng đăng ký sử dụng tương ứng với một hợp đồng cho 
Dịch Vụ này. 

(3) Đăng ký lại 
Trong trường hợp Khách Hàng thực hiện xóa Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần khỏi thiết 
bị đầu cuối (bao gồm việc thay đổi thiết bị đầu cuối Điện Thoại Thông Minh), v.v..., 
Khách Hàng cần thực hiện yêu cầu sử dụng hiển thị trên màn hình theo quy định của 
Dịch Vụ này, và tiến hành đăng ký sử dụng theo quy định của Ngân Hàng tại mục ②, 
điểm 2 của khoản này một lần nữa. Khách Hàng không thể sử dụng các Giao Dịch Sử 
Dụng Mật Khẩu Một Lần cho đến khi hoàn tất việc đăng ký sử dụng. 

(4) Hủy Mật Khẩu Một Lần, v.v… 

① Khi hợp đồng Dịch Vụ này bị chấm dứt, việc sử dụng Mật Khẩu Một Lần cũng sẽ 
bị hủy. 

② Nếu phát sinh dù chỉ một trong số những lý do dưới đây ở phía Khách Hàng, Ngân 
Hàng có thể hủy bỏ, hoặc đình chỉ một phần hay toàn bộ việc sử dụng Mật Khẩu 
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Một Lần mà không cần thông báo cho Khách Hàng. 
i. Khi phát sinh các lý do phù hợp mà Ngân Hàng cần phải hủy bỏ việc sử dụng 

Mật Khẩu Một Lần, như khi Khách Hàng vi phạm Quy định này, v.v… 
ii. Khi Ngân Hàng không xác định được nơi ở của Khách Hàng do Khách Hàng 

quên thay đổi các nội dung trong yêu cầu, v.v… 
iii. Khi Mật Khẩu Một Lần không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất 

định do Ngân Hàng quy định 

③ Khách Hàng phải xóa Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần khỏi Điện Thoại Thông Minh 
trong trường hợp hủy hợp đồng Dịch Vụ này. Tuy nhiên, điều này không được áp 
dụng trong trường hợp Ngân Hàng xác nhận việc này là không cần thiết. Ngoài ra, 
trong trường hợp thay đổi, bán Điện Thoại Thông Minh, hoặc hủy hợp đồng với 
công ty điện thoại di động, v.v..., Khách Hàng cần phải đảm bảo đã xóa Ứng Dụng 
Mật Khẩu Một Lần khỏi điện thoại. 

(5) Đình chỉ Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần, v.v... 
Ngân Hàng có thể tạm dừng, đình chỉ, hủy bỏ, thay đổi nội dung hoặc nâng cấp phiên 
bản, v.v... đối với Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần vào bất kỳ thời điểm nào mà không 
cần sự đồng ý của Khách Hàng cũng như không cần thông báo cho Khách Hàng. 

6. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm, v.v... 
(1) Trường hợp Ngân Hàng đã thực hiện giao dịch sau khi xác nhận nhân thân theo phương 

thức quy định tại khoản 1 của Điều này, Ngân Hàng sẽ coi giao dịch đó là có hiệu lực 
ngay cả khi có việc sử dụng bất hợp pháp hoặc sự cố khác liên quan đến Các Mã Số của 
khoản 1 Điều này, và không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ việc này. Tuy 
nhiên, Khách Hàng có thể yêu cầu bù đắp tổn thất theo Điều 21 đối với những thiệt hại 
đến từ việc chuyển khoản bất hợp pháp do hành vi đánh cắp Các Mã Số tại khoản 1 Điều 
này gây ra. Ngoài ra, Ngân Hàng và các cán bộ và nhân viên Ngân Hàng (bao gồm cả các 
công ty liên quan được Ngân Hàng ủy thác nghiệp vụ về Dịch Vụ này cũng như các cán 
bộ và nhân viên của các công ty này) sẽ không bao giờ hỏi Khách Hàng về Các Mã Số tại 
khoản 1 Điều này hay yêu cầu Khách Hàng nhập vào biểu mẫu cụ thể qua E-mail. 

(2) Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ Điện Thoại Thông Minh đã cài đặt 
Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần và Các Mã Số, và không được chuyển nhượng, cầm cố, 
cho mượn hoặc tiết lộ cho người khác. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt 
hại phát sinh trong trường hợp có lý do để quy kết trách nhiệm cho Khách Hàng trong 
việc quản lý Điện Thoại Thông Minh có cài đặt Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần và Các 
Mã Số. 

(3) Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh trong trường hợp chẳng may 
Điện Thoại Thông Minh có cài đặt Ứng Dụng Mật Khẩu Một Lần không hoạt động vì các 
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lý do như bị hư hỏng, hết pin, v.v.., dẫn đến việc chậm trễ hoặc không thể thực hiện xử lý 
các giao dịch. 

7. Thất lạc, bị đánh cắp v.v... 
Trong các trường hợp sau, Khách Hàng hãy tự thông báo ngay theo phương thức do Ngân 
Hàng quy định. Theo thông báo này, Ngân Hàng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định và 
tiến hành các biện pháp đình chỉ sử dụng Dịch Vụ này trong phạm vi theo quy định của Ngân 
Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh trước khi có thông báo, 
trừ trường hợp do lỗi của Ngân Hàng. 

(1) Trường hợp Khách Hàng bị mất Điện Thoại Thông Minh có cài đặt Ứng Dụng Mật Khẩu 
Một Lần theo quy định của Ngân Hàng do bị thất lạc hoặc đánh cắp, v.v… 

(2) Trường hợp Các Mã Số bị người khác biết 
(3) Trường hợp Các Mã Số trong tình trạng có thể bị người khác biết (bao gồm cả tình trạng 

có thể bị người khác xem E-mail được gửi tới địa chỉ E-mail đã đăng ký) 
8. Quên mật khẩu 

Trong trường hợp quên mật khẩu trực tuyến hoặc mật khẩu đăng nhập, hãy thực hiện thủ tục 
sau đây. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do không thực hiện 
thủ tục này, trừ trường hợp có lý do để quy kết là trách nhiệm thuộc về Ngân Hàng. 

(1) Mật khẩu trực tuyến 
Khách Hàng hãy ngay lập tức thực hiện đăng ký lại “Mật khẩu trực tuyến” từ trang chủ. 

(2) Mật khẩu đăng nhập 
Khách Hàng hãy ngay lập tức thực hiện đăng ký lần đầu “Mật khẩu đăng nhập” từ trang 
chủ. 

9. Đình chỉ sử dụng trong trường hợp Các Mã Số không trùng khớp 
Đối với việc sử dụng Dịch Vụ này, nếu số lần nhập mật khẩu trực tuyến, mật khẩu đăng nhập 
hoặc Mật Khẩu Một Lần sai khác với thông báo của Khách Hàng hay chỉ định của Ngân Hàng 
liên tiếp vượt quá số lần Ngân Hàng quy định, tại thời điểm đó Ngân Hàng sẽ đình chỉ việc 
sử dụng Dịch Vụ này trong phạm vi theo quy định của Ngân Hàng. Để có thể sử dụng lại 
Dịch Vụ này, hãy thực hiện thủ tục sau đây. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt 
hại phát sinh do không thực hiện thủ tục này, trừ trường hợp có lý do để quy kết trách nhiệm 
thuộc về Ngân Hàng. 
(1) Mật khẩu trực tuyến, mật khẩu đăng nhập 

Hãy đăng ký lại “Mật khẩu trực tuyến” hoặc “Mật khẩu đăng nhập” tại trang chủ. 
(2) Mật Khẩu Một Lần 

Hãy liên hệ với Ngân Hàng qua điện thoại. 
 
Điều 3 (Yêu cầu giao dịch) 
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1. Phương thức yêu cầu giao dịch 
Chỉ bản thân Khách Hàng mới có thể thực hiện yêu cầu giao dịch với Dịch Vụ này. 

2. Thông báo về tài khoản chỉ định giao dịch 
(1) Các tài khoản chỉ định giao dịch được sử dụng trong Dịch Vụ này như sau. Ngân Hàng 

sẽ đăng ký tài khoản chỉ định giao dịch cho Dịch Vụ này dựa theo nội dung thông báo. 

① Tài khoản chỉ định dịch vụ 
Là “tài khoản đại diện” do Ngân Hàng thiết lập đối với Dịch Vụ này và các loại tài 
khoản đứng tên của chính Khách Hàng đã mở từ Dịch Vụ này. 

② Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản 
“Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản” là tài khoản của Ngân Hàng, hoặc tài 
khoản của trụ sở chính hay chi nhánh trong nước của ngân hàng khác, mà không 
phải là “tài khoản chỉ định dịch vụ” được sử dụng làm tài khoản nhận tiền trong 
giao dịch chuyển tiền. Đối với tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản, Khách Hàng 
hãy thông báo theo phương thức quy định bởi Ngân Hàng. 

(2) Các tài khoản sau sẽ lần lượt tự động hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng được đăng ký 
là “tài khoản chỉ định dịch vụ” hoặc “tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản”, tương ứng 
theo các phương thức sau. 

① Các tài khoản đứng tên của chính Khách Hàng đã mở bằng Dịch Vụ này sẽ tự động 
được đăng ký là “tài khoản chỉ định dịch vụ”. 

② Đối với tài khoản nhận chuyển khoản khi thực hiện chuyển khoản đến tài khoản đó 
mà chưa được đăng ký trước, có thể đăng ký tài khoản đó làm “tài khoản đăng ký 
nhận chuyển khoản” theo yêu cầu của Khách Hàng. 

(3) Số lượng tài khoản của “tài khoản chỉ định dịch vụ” và “tài khoản đăng ký nhận chuyển 
khoản” được thông báo không được vượt quá số lượng mà Ngân Hàng quy định. 

(4) Mặc dù là “tài khoản chỉ định dịch vụ” nhưng tùy theo nội dung sử dụng của tài khoản 
đó mà có một số giao dịch không thể yêu cầu thực hiện bằng Dịch Vụ này. 

3. Xác định nội dung yêu cầu 
Ngân Hàng sẽ xác nhận nội dung yêu cầu với Khách Hàng khi nhận yêu cầu giao dịch bằng 
Dịch Vụ này, vì vậy nếu nội dung chính xác, hãy hồi đáp việc đã xác nhận cho Ngân Hàng 
bằng cách thao tác trên thiết bị đầu cuối. Việc hồi đáp này được thực hiện trong thời gian xác 
nhận theo quy định của Ngân Hàng cần thiết đối với mỗi giao dịch, và tại thời điểm nhận 
được hồi đáp, Ngân Hàng xem như nội dung yêu cầu của giao dịch này đã được xác định và 
sẽ thực hiện các thủ tục cho mỗi giao dịch. Trong trường hợp Ngân Hàng không nhận được 
hồi đáp tương ứng trong thời gian xác nhận, Ngân Hàng sẽ thông báo điều đó cho Khách 
Hàng, vì vậy hãy thực hiện lại một lần nữa. 

4. Thực hiện thanh toán, v.v... từ tài khoản chỉ định dịch vụ 
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(1) Khi rút tiền từ tài khoản chỉ định dịch vụ, sau khi có hồi đáp của Khách Hàng tới Ngân 
Hàng như đã nêu ở khoản trước, Ngân Hàng sẽ thực hiện việc trừ tiền đối với chuyển 
tiền nội bộ hay chuyển khoản, phí chuyển khoản, v.v... mà không cần phiếu yêu cầu rút 
tiền hay thẻ rút tiền mặt, v.v... Ngoài ra, khi nội dung giao dịch và tài khoản chỉ định 
dịch vụ đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân Hàng, việc trừ tiền sẽ được lập 
tức thực hiện sau khi có sự xác nhận nội dung yêu cầu của Khách Hàng. Tuy nhiên, nếu 
ngày chỉ định giao dịch được đặt từ ngày làm việc tiếp theo của ngày yêu cầu trở đi thì 
việc trừ tiền sẽ được thực hiện vào ngày chỉ định giao dịch. 

(2) Ngay cả trong trường hợp việc trừ tiền không được thực hiện ngay lập tức, về nguyên 
tắc, Ngân Hàng vẫn sẽ thực hiện thông báo xác nhận về việc đã tiếp nhận yêu cầu giao 
dịch, vì vậy ngay cả khi đã hồi đáp cho Ngân Hàng, đừng ngắt kết nối truyền nhận tin 
mà hãy xác nhận các nội dung hiển thị trên máy tính cá nhân, v.v... 

(3) Đối với các giao dịch quy định tại điểm 1 và điểm 2, trong trường hợp có điểm nào chưa 
rõ trong kết quả thực hiện cũng như nội dung thông báo xác nhận yêu cầu giao dịch, 
hoặc trường hợp không nhận được thông báo, hãy nhanh chóng truy vấn với Ngân Hàng. 
Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh do việc Khách Hàng đã 
không thực hiện việc truy vấn này, trừ trường hợp có lý do để quy kết là trách nhiệm 
thuộc về Ngân Hàng. Ngoài ra, đối với trường hợp việc rút tiền không thực hiện được 
cho giao dịch tương ứng (bao gồm cả trường hợp không đủ số dư tài khoản, tài khoản 
đó đã bị hủy, bị đình chỉ thanh toán, v.v...), thì hãy hiểu rằng trường hợp này sẽ được xử 
lý tương tự như trường hợp không có yêu cầu giao dịch này. 

 
Điều 4 (Giao dịch chuyển tiền nội bộ) 
1. Nội dung 

Trong số các giao dịch chuyển tiền của Dịch Vụ này, Khách Hàng đặt tài khoản mà Khách 
Hàng thông báo cho Ngân Hàng là “tài khoản chỉ định dịch vụ” làm “tài khoản chỉ định nạp 
tiền”, và giao dịch chuyển tiền đến “tài khoản chỉ định nạp tiền” này được Ngân Hàng xử lý 
như là “chuyển tiền nội bộ”. 

2. Ngày thực hiện giao dịch 
Trên nguyên tắc, ngày thực hiện “chuyển tiền nội bộ” sẽ là ngày tiếp nhận yêu cầu. 
Tuy nhiên, trong trường hợp thời điểm xác định nội dung yêu cầu giao dịch đã quá thời hạn 
giao dịch trong ngày theo quy định Ngân Hàng, hoặc ngày tiếp nhận là ngày nghỉ của Ngân 
Hàng, Ngân Hàng sẽ “xử lý vào ngày làm việc tiếp theo của Ngân Hàng”, và sẽ thực hiện xử 
lý nạp tiền vào “tài khoản chỉ định nạp tiền” vào ngày làm việc tiếp theo của Ngân Hàng. 
Ngoài ra, trong trường hợp “tài khoản chỉ định nạp tiền” là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, kể 
cả khi thời điểm xác nhận nội dung yêu cầu nằm trong thời hạn giao dịch trong ngày nhưng 
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các giao dịch đã được tiếp nhận sau thời hạn xử lý trong ngày do Ngân Hàng quy định, thì 
ngoài kỳ hạn giao dịch trong ngày hôm đó, còn được xem là đã tiếp nhận vào ngày làm việc 
tiếp theo của Ngân Hàng và sẽ tiến hành xử lý nạp tiền vào ngày làm việc tiếp theo đó. 
Ngoài ra, đối với trường hợp đã chỉ định ngày chỉ định chuyển tiền nội bộ là kể từ sau ngày 
làm việc tiếp theo của ngày yêu cầu, thì sẽ xử lý như yêu cầu “đặt lịch hẹn chuyển tiền nội 
bộ” với ngày chuyển tiền nội bộ là ngày chỉ định chuyển tiền nội bộ, và sẽ thực hiện vào ngày 
dự định chuyển tiền. 

3. Lãi suất áp dụng 
Lãi suất áp dụng cho “tài khoản chỉ định nạp tiền” là lãi suất theo quy định của Ngân Hàng 
tại ngày tiếp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp ngày chỉ định chuyển tiền nội bộ là ngày kể 
từ ngày làm việc tiếp theo, sẽ áp dụng lãi suất theo quy định của Ngân Hàng vào ngày chỉ 
định chuyển tiền nội bộ. 

4. Thiết lập hạn mức chuyển tiền  
Đối với giao dịch “chuyển tiền nội bộ” thực hiện qua Dịch Vụ này, Ngân Hàng quy định hạn 
mức có thể chuyển tiền nội bộ (bao gồm cả các giao dịch lấy ngày kể từ ngày tiếp theo làm 
ngày dự định chuyển tiền nội bộ) trong “1 ngày (ngày thao tác)” (với tiêu chuẩn tính bao 
gồm “0 giờ sáng”) và hạn mức cho 1 lần “chuyển tiền nội bộ”. 

5. Xử lý khi không thể chuyển tiền nội bộ 
Trong giao dịch “chuyển tiền nội bộ”, trong trường hợp không thể nạp khoản tiền chuyển 
tiền nội bộ vào tài khoản chỉ định dịch vụ của phía nhận tiền, Ngân Hàng sẽ không xử lý yêu 
cầu “chuyển tiền nội bộ” của Khách Hàng, hoặc sẽ có thể nạp lại vào tài khoản rút tiền khoản 
tiền chuyển tiền nội bộ đã bị trả lại. 

 
Điều 5 (Giao dịch chuyển khoản) 
1. Nội dung 

Trong số các giao dịch chuyển tiền thực hiện qua Dịch Vụ này, Khách Hàng đặt tài khoản 
mà Khách Hàng thông báo cho Ngân Hàng là “tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản” hoặc 
tài khoản mở tại trụ sở hoặc chi nhánh trong nước của Ngân Hàng hay các tổ chức tài chính 
khác làm “tài khoản chỉ định nạp tiền”; và giao dịch chuyển tiền đến “tài khoản chỉ định nạp 
tiền” này được Ngân Hàng xử lý như là giao dịch “chuyển khoản”. Ngoài ra, khi tiếp nhận 
yêu cầu “chuyển khoản”, Ngân Hàng sẽ thu phí chuyển khoản theo quy định của Ngân Hàng 
vào ngày chỉ định chuyển khoản. Đối với giao dịch chuyển khoản, các nội dung không được 
quy định trong Điều này sẽ được quy định trong “Quy định về chuyển khoản”. 

2. Đình chỉ việc chuyển khoản có xác nhận tài khoản 
Sau khi hiển thị tên tài khoản của tài khoản nhận chuyển khoản (bao gồm cả trường hợp tài 
khoản không tồn tại), nếu Khách Hàng không thực hiện “chuyển khoản” hay “chuyển khoản 
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dự định”, hoặc hủy “đặt lịch hẹn chuyển khoản”, v.v... vượt quá số lần nhất định, sẽ không 
còn được sử dụng dịch vụ “chuyển khoản có xác nhận tài khoản” (là việc xác nhận tên tài 
khoản của tài khoản nhận chuyển khoản bằng phương thức theo quy định của Ngân Hàng rồi 
thực hiện “chuyển khoản” hoặc “đặt lịch hẹn chuyển khoản”). Trong trường hợp này, hoặc 
trường hợp không thể thực hiện “chuyển khoản có xác nhận tài khoản” do nguyên nhân thuộc 
về bên nhận chuyển khoản, Khách Hàng sẽ cần nhập tên tài khoản của tài khoản nhận chuyển 
khoản để thực hiện “chuyển khoản” hoặc “đặt lịch hẹn chuyển khoản”.  

 
Điều 6 (Giao dịch mở tài khoản) 
1. Nội dung 

(1) Tài khoản có thể mở bằng thủ tục mở tài khoản do Dịch Vụ này cung cấp (sau đây gọi tắt 
là “Mở Tài Khoản”) là các loại tài khoản theo quy định của Ngân Hàng dưới tên của chính 
Khách Hàng. Trong trường hợp này, trừ trường hợp Ngân Hàng có quy định khác, Ngân 
Hàng sẽ mở tài khoản tại chi nhánh giao dịch của Ngân Hàng cùng nơi với “tài khoản đại 
diện”. 

(2) Phí Mở Tài Khoản sẽ được trừ từ “tài khoản đại diện”. 
2. Ngày thực hiện giao dịch 

Trên nguyên tắc, ngày thực hiện Mở Tài Khoản sẽ là ngày tiếp nhận yêu cầu. 
Tuy nhiên, trong trường hợp thời điểm xác định nội dung yêu cầu giao dịch đã quá thời hạn 
giao dịch trong ngày theo quy định của Ngân Hàng, hoặc ngày tiếp nhận là ngày nghỉ của 
Ngân Hàng, Ngân Hàng sẽ “xử lý vào ngày làm việc tiếp theo của Ngân Hàng”, và sẽ thực 
hiện Mở Tài Khoản vào ngày làm việc tiếp theo của Ngân Hàng. 
Ngoài ra, đối với trường hợp tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, kể cả khi thời điểm xác nhận nội 
dung yêu cầu nằm trong thời hạn giao dịch trong ngày nhưng các giao dịch đã được tiếp nhận 
sau thời hạn xử lý trong ngày do Ngân Hàng quy định, thì ngoài kỳ hạn giao dịch trong ngày 
hôm đó, còn được xem là đã tiếp nhận vào ngày làm việc tiếp theo của Ngân Hàng và sẽ tiến 
hành Mở Tài Khoản vào ngày làm việc tiếp theo đó. 

3. Lãi suất áp dụng 
Lãi suất áp dụng cho tài khoản được mở là lãi suất theo quy định của Ngân Hàng tại ngày 
tiếp nhận. 

 
Điều 7 (Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn) 
1. Các giao dịch tiền gửi có kỳ hạn có thể được cung cấp bởi Dịch Vụ này là các giao dịch theo 

quy định của Ngân Hàng, và tiền gửi có kỳ hạn có khả năng sử dụng được sẽ là tiền gửi có 
kỳ hạn theo quy định của Ngân Hàng. 

2. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn lần đầu, Ngân Hàng sẽ mở tài khoản 
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tiền gửi có kỳ hạn dưới tên của chính Khách Hàng và đăng ký là “tài khoản chỉ định dịch 
vụ”. Trong trường hợp này, trừ trường hợp Ngân Hàng có quy định khác, Ngân Hàng sẽ mở 
tài khoản tại chi nhánh của Ngân Hàng cùng nơi với “tài khoản đại diện”. 

3. Trường hợp có giao dịch tiền gửi có kỳ hạn đang được Ngân Hàng tiếp nhận mà chưa hoàn 
tất xử lý, thì đối với cùng một chi tiết giao dịch của giao dịch này, Ngân Hàng sẽ không thể 
tiếp nhận các giao dịch mới. 

4. Lãi suất được dùng để tính lãi trong các giao dịch tiếp nhận mới, v.v…qua Dịch Vụ này là 
lãi suất theo quy định của Ngân Hàng được ấn định tại thời điểm tiếp nhận. 

5. Các điều khoản khác về giao dịch tiền gửi có kỳ hạn sẽ được nêu trong quy định liên quan 
đến tiền gửi có kỳ hạn. 

 
Điều 8 (Các loại truy vấn) 
1. Nội dung 

Khách Hàng có thể truy vấn số dư của “tài khoản chỉ định dịch vụ”, chi tiết giao dịch nạp rút 
tiền và các nội dung khác theo quy định của Ngân Hàng (sau đây gọi tắt là “giao dịch truy 
vấn”) đối với Dịch Vụ này. 
Có thể xảy ra trường hợp nội dung thông tin tài khoản mà Ngân Hàng cung cấp chưa phản 
ánh nội dung mới nhất, tùy thuộc vào trạng thái xử lý giao dịch, v.v… tại thời điểm truy vấn. 
Ngoài ra, thông tin tài khoản được cung cấp không nhằm mục đích chứng minh thông tin tài 
khoản của Khách Hàng. 

2. Ngày tiêu chuẩn của thông tin tài khoản 
Thông tin tài khoản theo quy định tại khoản trên là thông tin được cung cấp tại thời điểm đã 
xác định nội dung yêu cầu truy vấn theo khoản 3 Điều 3. 

 
Điều 9 (Giao dịch dịch vụ nạp tiền trực tuyến) 
Giao dịch dịch vụ nạp tiền trực tuyến là dịch vụ mà khi Khách Hàng mua các sản phẩm khác từ 
bên nhận chuyển khoản do Ngân Hàng chỉ định đặc biệt (sau đây gọi tắt là “Bên Nhận Chuyển 
Khoản Do Ngân Hàng Chỉ Định”), Khách Hàng có thể chuyển tiền mua hàng, v.v... đến “Bên 
Nhận Chuyển Khoản Do Ngân Hàng Chỉ Định” đó thông qua giao dịch chuyển khoản của Dịch 
Vụ này. Thông tin chi tiết về giao dịch dịch vụ nạp tiền trực tuyến được quy định trong “Quy định 
sử dụng dịch vụ nạp tiền trực tuyến”. 
 
Điều 10 (Yêu cầu phát hành lại thẻ rút tiền mặt, v.v…) 
Trong Dịch Vụ này, Khách Hàng có thể thực hiện các giao dịch theo quy định của Ngân Hàng 
liên quan đến thẻ rút tiền mặt, chẳng hạn như yêu cầu phát hành lại thẻ rút tiền mặt, v.v... Các giao 
dịch liên quan đến thẻ rút tiền mặt được quy định trong “Quy định về thẻ rút tiền mặt”. 
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Điều 11 (Đăng ký thẻ tín dụng Ngân hàng Lawson) 
Trong Dịch Vụ này, Khách Hàng có thể đăng ký phát hành thẻ tín dụng Ngân hàng Lawson. Thẻ 
tín dụng Ngân hàng Lawson được quy định trong “Quy định Thành viên Thẻ tín dụng Ngân hàng 
Lawson ‘Lawson Ponta Plus’”. 
 
Điều 12 (Yêu cầu thay đổi hạn mức giao dịch) 
1. Nội dung 

Trong Dịch Vụ này, Khách Hàng có thể yêu cầu thay đổi các hạn mức giao dịch sau đây. 
(1) Thay đổi hạn mức giao dịch ATM 

Khách Hàng có thể thay đổi hạn mức giao dịch rút tiền mặt và hạn mức giao dịch chuyển 
khoản trong 1 ngày khi sử dụng thẻ rút tiền mặt tại máy ATM. 

(2) Thay đổi hạn mức giao dịch trực tuyến 
Khách Hàng có thể thay đổi hạn mức giao dịch trong 1 ngày khi chuyển khoản bằng 
Dịch Vụ này. Hạn mức giao dịch trong 1 ngày bao gồm cả khoản tiền sử dụng (khoản 
tiền thanh toán) của dịch vụ nạp tiền trực tuyến. 

2. Điều khoản lưu ý 
(1) Không thể hủy bỏ một khi đã hoàn tất thủ tục yêu cầu. Vì vậy khi hoàn tất thao tác yêu 

cầu, đề nghị kiểm tra nội dung yêu cầu một lần nữa. 
(2) Trong trường hợp có nhiều lần yêu cầu đối với cùng một tài khoản trong khoảng thời 

gian từ 0 giờ sáng đến 24 giờ đêm cùng ngày, lần yêu cầu tại thời điểm muộn nhất sẽ 
được coi là lần yêu cầu chính thức và được xử lý. 

(3) Ngay cả trường hợp “thẻ phụ” cũng sẽ được sử dụng với cùng hạn mức giao dịch giống 
“thẻ chính”, và ngoài “thẻ chính” ra, Khách Hàng không thể đăng ký hạn mức giao dịch. 

 
Điều 13 (Thông báo qua E-mail） 
1. Ngân Hàng có thể thông báo bằng E-mail đến địa chỉ E-mail mà Khách Hàng đã thông báo 

cho Ngân Hàng khi Ngân Hàng xét thấy cần thiết. 
2. Ngay cả trong trường hợp không nhận được E-mail vì các lý do chẳng hạn như do đường 

truyền viễn thông, v.v…, thì Ngân Hàng sẽ không thể xử lý gửi lại E-mail. 
3. Thời gian gửi E-mail có thể bị chậm do tình trạng xử lý hệ thống của Ngân Hàng. 
4. Trong trường hợp Ngân Hàng đã gửi E-mail như quy định tại khoản 1, ngay cả trong trường 

hợp Khách Hàng bị thiệt hại do không thể nhận được E-mail đó, Ngân Hàng sẽ không chịu 
bất kỳ trách nhiệm nào trừ trường hợp Ngân Hàng cố ý hoặc có lỗi nghiêm trọng. 

 
Điều 14 (Thay đổi nội dung thông báo, v.v...) 
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1. Thay đổi nội dung thông báo, v.v… 
Trong trường hợp có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ E-mail hoặc các nội 
dung thông báo khác liên quan đến tài khoản tiền gửi, v.v…, đề nghị nhanh chóng thông báo 
cho Ngân Hàng theo phương thức do Ngân Hàng quy định dựa theo các loại quy định về các 
loại tiền gửi và các quy định giao dịch khác. 
Trong trường hợp việc gửi thông tin, thông báo từ Ngân Hàng hay giấy tờ, v.v… gửi từ Ngân 
Hàng đến bị chậm hoặc không đến do Khách Hàng không thực hiện việc thông báo, thì Ngân 
Hàng vẫn coi như đã gửi thông tin đến vào thời điểm cần phải gửi đến được như thường lệ. 

2. Ngày thay đổi 
Ngày thay đổi nội dung thông báo là ngày hoàn tất thủ tục tại Ngân Hàng. Cũng có trường 
hợp mất một khoảng thời gian thích hợp từ khi yêu cầu thủ tục đến khi hoàn tất thủ tục. Ngân 
Hàng có thể coi như không có thay đổi nào trong các nội dung thông báo cho đến khi thủ tục 
tại Ngân Hàng được hoàn tất, và Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp 
không may phát sinh thiệt hại cho Khách Hàng. 

 
Điều 15 (Đăng ký ID thành viên Ponta, v.v...) 
Trong Dịch Vụ này, Khách Hàng có thể đăng ký hoặc thay đổi ID thành viên Ponta mà Khách 
Hàng đang sở hữu (ID thành viên Ponta là dịch vụ tích điểm do Công ty cổ phần Loyalty 
Marketing vận hành và cung cấp) như là thông tin Khách Hàng. Các giao dịch đăng ký, thay đổi 
ID thành viên Ponta được quy định tại “Quy định Đặc biệt của Ngân hàng Lawson về Quy ước 
thành viên Ponta”. 
 
Điều 16 (Tham gia chương trình khuyến mại, v.v...) 
Trong Dịch Vụ này, Khách Hàng có thể tham gia, hủy tham gia và truy vấn lịch sử tham gia các 
chương trình khuyến mại do Ngân Hàng thực hiện. Khi tham gia vào các chương trình khuyến 
mại, đề nghị đăng ký sau khi đã xác nhận các điều kiện hiển thị trên trang chủ của Ngân Hàng 
hoặc Dịch Vụ này. 
 
Điều 17 (Bổ sung các loại giao dịch) 
Đối với các loại giao dịch được bổ sung vào Dịch Vụ này kể từ nay về sau, Khách Hàng có thể 
sử dụng mà không cần đăng ký mới. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho một số loại giao dịch 
do Ngân Hàng chỉ định. 
 
Điều 18 (Xác nhận nội dung giao dịch, v.v...) 
1. Truy vấn nội dung giao dịch 

Đối với các giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ này, Khách Hàng hãy xác nhận giao 
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dịch đó đã xác lập hay chưa xác lập, cũng như nội dung của giao dịch đó, thông qua giao 
dịch truy vấn. Kể từ ngày mà các nội dung này có thể xem được thì Khách Hàng có thể xem 
thông tin trong khoảng thời gian theo quy định của Ngân Hàng cho từng chi tiết giao dịch. 

2. Thông báo nội dung giao dịch 
Đối với các giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ này, Ngân Hàng sẽ không phát hành 
phiếu tiếp nhận bằng văn bản, v.v... mà trên đó có ghi chi tiết về giao dịch. Nếu Khách Hàng 
cần thông tin dưới dạng văn bản, hãy tự in các sao kê này. 

3. Hồ sơ giao dịch 
Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ về nội dung của các giao dịch thông qua Dịch Vụ này, 
Ngân Hàng sẽ xử lý bằng cách xem như nội dung hồ sơ ghi trong hồ sơ dữ liệu bằng điện từ, 
v.v... về Dịch Vụ này là nội dung hợp pháp. 

 
Điều 19 (Sử dụng từ nước ngoài) 
1. Khách Hàng có thể không sử dụng được Dịch Vụ này từ nước ngoài do luật pháp, chế độ, 

tình trạng truyền thông, thông số kỹ thuật của điện thoại, v.v… của quốc gia đó. Hãy kiểm 
tra trước luật pháp của quốc gia đó. 

2. Trường hợp Dịch Vụ này trở nên không sử dụng được ở các khu vực đặc biệt do sự thay đổi 
luật pháp và sự thay đổi khác của mỗi quốc gia, Ngân Hàng có thể buộc tạm ngưng sử dụng 
hoặc hủy Dịch Vụ này bằng cách gửi thông báo từ Ngân Hàng. 

 
Điều 20 (Điều khoản miễn trừ trách nhiệm, v.v...) 
1. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh ngay cả trong trường 

hợp việc xử lý Dịch Vụ này bị chậm trễ hoặc không thể thực hiện được bởi các lý do dưới 
đây: 
(1) Khi có những lý do bất khả kháng như thảm họa/ sự biến, các biện pháp, v.v… do các 

cơ quan nhà nước như Tòa án, v.v… áp dụng 
(2) Khi có trở ngại phát sinh đối với thiết bị đầu cuối, đường truyền thông tin hoặc máy tính, 

v.v..., không liên quan tới việc Ngân Hàng hoặc tổ chức vận hành hệ thống chung của 
các tổ chức tài chính đã thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp 

(3) Khi có lý do để quy kết trách nhiệm cho tổ chức tài chính hoặc bên thứ ba khác không 
phải Ngân Hàng 

2. Khi sử dụng Dịch Vụ này, coi như là Khách Hàng thừa nhận các đặc điểm của các đường 
truyền thông như đường truyền công cộng, mạng truyền thông di động, đường dây điện thoại 
chuyên dụng, internet, v.v...; và các biện pháp an toàn mà Ngân Hàng đã áp dụng cho Dịch 
Vụ này. 

3. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm liên quan đến thiết bị và môi trường truyền thông được sử 
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dụng cho Dịch Vụ này. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do 
thiết bị không hoạt động bình thường trong trường hợp không may xảy ra. 

 
Điều 21 (Chuyển khoản, v.v... do hành vi đánh cắp Các Mã Số) 
1. Đối với các hành vi chuyển khoản bất hợp pháp được thực hiện do hành vi đánh cắp Các Mã 

Số (sau đây, trong Điều này gọi tắt là “Hành Vi Chuyển Khoản Này”), trong trường hợp thỏa 
mãn tất cả các điểm sau đây, thì Khách Hàng có thể yêu cầu Ngân Hàng bồi hoàn số tiền 
tương đương với số tiền trong Hành Vi Chuyển Khoản Này, phí phát sinh từ việc này, cũng 
như số tiền tương đương với tiền lãi theo hợp đồng của khoản tiền gửi (sau đây, trong Điều 
này gọi tắt là “Tiền Gửi Thuộc Đối Tượng”) đã được sử dụng là nguồn thanh toán. 
(1) Đã liên hệ ngay với Ngân Hàng sau khi phát hiện bị đánh cắp Các Mã Số hoặc có Hành 

Vi Chuyển Khoản Này. 
(2) Khách Hàng đã giải thích đầy đủ đối với việc điều tra của Ngân Hàng. 
(3) Xuất trình cho Ngân Hàng các bằng chứng có thể xác nhận được rằng Khách Hàng đã 

nộp báo cáo về thiệt hại cho cơ quan điều tra, và các chứng cứ khác xác nhận sự thật mà 
từ đó có thể suy đoán rằng việc Hành Vi Chuyển Khoản Này đã xảy ra. 

2. Khi các yêu cầu nêu tại khoản nêu trên được thực hiện, trừ trường hợp Hành Vi Chuyển 
Khoản là do Khách Hàng cố ý, thì Ngân Hàng sẽ tiến hành bồi hoàn số tiền tương đương với 
số tiền trong Hành Vi Chuyển Khoản Này phát sinh từ ngày trước ngày thông báo cho Ngân 
Hàng 30 ngày trở đi (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 thì sẽ cộng thêm khoảng thời 
gian mà trong đó tình huống bất khả kháng đó tiếp diễn vào 30 ngày để tính số ngày), phí 
phát sinh từ việc này và số tiền tương đương với tiền lãi theo hợp đồng của Tiền Gửi Thuộc 
Đối Tượng (sau đây gọi tắt là “Số Tiền Bồi Hoàn”) mặc dù có quy định tại khoản 7 Điều 2. 
Tuy nhiên, trong trường hợp Ngân Hàng chứng minh được rằng Ngân Hàng thiện chí và 
không có lỗi đối với Hành Vi Chuyển Khoản Này, mà là do lỗi của Khách Hàng (ngoại trừ 
lỗi nghiêm trọng), chẳng hạn như đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho máy 
tính cá nhân, v.v... hay việc quản lý Các Mã Số, thì Ngân Hàng sẽ chỉ bồi hoàn số tiền tương 
đương 3/4 Số Tiền Bồi Hoàn. 

3. Quy định tại khoản 2 ở trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp việc thông báo cho 
Ngân Hàng theo khoản 1 Điều này được tiến hành sau 2 năm kể từ ngày Các Mã Số bị đánh 
cắp (trong trường hợp không xác định rõ ngày Các Mã Số bị đánh cắp thì dựa vào ngày đầu 
tiên xảy ra hành vi chuyển khoản bất hợp pháp bởi việc đánh cắp Các Mã Số). 

4. Bất kể các quy định tại khoản 2 của Điều này, Ngân Hàng sẽ không bồi hoàn nếu thuộc vào 
bất kỳ trường hợp nào sau đây. 
(1) Đối với Hành Vi Chuyển Khoản Này, Ngân Hàng thiện chí và không có lỗi, và thuộc 
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vào một trong các trường hợp sau đây. 

① Hành Vi Chuyển Khoản Này được thực hiện do lỗi nghiêm trọng của Khách Hàng 
② Việc này 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 

③ Khách Hàng có lời giải trình không đúng sự thật đối với những nội dung quan trọng 
khi giải trình cho Ngân Hàng về tình hình thiệt hại 

(2) Việc đánh cắp Các Mã Số được thực hiện bằng cách lợi dụng tình trạng hỗn loạn của 
trật tự xã hội đáng kể gây ra bởi chiến tranh, bạo loạn, v.v..., hoặc phát sinh kèm theo 
việc này.  

5. Trường hợp Ngân Hàng tiến hành hoàn trả Tiền Gửi Thuộc Đối Tượng cho Khách Hàng mà 
trong giới hạn của khoản hoàn trả này không đáp ứng được yêu cầu bồi hoàn theo khoản 1 
Điều này. Ngoài ra, trong trường hợp Khách Hàng đã nhận được tiền bồi thường thiệt hại 
hoặc được hoàn trả lợi ích bất hợp pháp từ người đã thực hiện hành vi chuyển khoản tương 
ứng, trong hạn mức số tiền đã nhận đó, việc xử lý sẽ được áp dụng tương tự. 

6. Trường hợp mà Ngân Hàng đã thực hiện bồi hoàn dựa trên quy định tại khoản 2 Điều này, 
trong hạn mức số tiền đã được bồi hoàn tương ứng, thì quyền yêu cầu hoàn trả đối với Tiền 
Gửi Thuộc Đối Tượng sẽ bị xóa bỏ. 

7. Khi đã thực hiện bồi hoàn theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong hạn mức số tiền đã bồi 
hoàn này, thì Ngân Hàng sẽ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc quyền yêu cầu hoàn 
trả lợi ích bất hợp pháp mà Khách Hàng chiếm hữu đối với người đã thực hiện Hành Vi 
Chuyển Khoản Này hoặc bên thứ ba khác. 

 
Điều 22 (Đình chỉ sử dụng Dịch Vụ, v.v..) 
Trường hợp phát sinh các lý do chính đáng buộc Ngân Hàng phải đình chỉ việc sử dụng Dịch Vụ 
này, chẳng hạn như khi Ngân Hàng phán đoán về nguy cơ sử dụng bất hợp pháp, thì Ngân Hàng 
có thể tiến hành các biện pháp đình chỉ sử dụng toàn bộ hay một phần Dịch Vụ này vào bất kỳ 
thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu trách 
nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ việc này. 
 
Điều 23 (Hủy hợp đồng, v.v..) 
1. Hủy hợp đồng 

Vì Dịch Vụ này là dịch vụ được cung cấp cùng với dịch vụ phát sinh trên hợp đồng tiền gửi 
liên quan đến “tài khoản đại diện”, nên không thể chỉ hủy riêng hợp đồng liên quan đến Dịch 
Vụ này. 

2. Hủy hợp đồng, ngừng giao dịch từ Ngân Hàng 
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Nếu phát sinh dù chỉ một trong số những lý do dưới đây từ phía Khách Hàng, thì Ngân Hàng 
có thể hủy hợp đồng Dịch Vụ này hoặc ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ giao dịch của 
Dịch Vụ này mà không cần thông báo cho Khách Hàng. 
(1) Trường hợp phát sinh lý do hợp lý buộc Ngân Hàng phải hủy hợp đồng Dịch Vụ này, 

chẳng hạn như Khách Hàng vi phạm Quy định này, v.v.. 
(2) Trường hợp thẻ rút tiền mặt có ghi mã số người ký kết hợp đồng bị trả lại Ngân Hàng 

do bưu điện không chuyển phát được hoặc bị từ chối nhận, v.v.. 
(3) Khi Ngân Hàng không xác định được nơi ở của Khách Hàng vì các lý do như Khách 

Hàng không thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ, v.v.. 
(4) Khi có yêu cầu ngừng thanh toán, hoặc bắt đầu thủ tục phá sản, bắt đầu thủ tục tổ chức 

lại công ty, bắt đầu thủ tục thanh lý đặc biệt hoặc bắt đầu thủ tục phục hồi dân sự hoặc 
bắt đầu các thủ tục phá sản khác được áp dụng 

(5) Khi bắt đầu thủ tục chia thừa kế 
(6) Khi Dịch Vụ này không được sử dụng trong suốt khoảng thời gian mà Ngân Hàng quy 

định 
(7) Khi việc chậm nộp phí phải thanh toán cho Ngân Hàng vượt quá khoảng thời gian theo 

quy định của Ngân Hàng 
(8) Khi Ngân Hàng phán đoán rằng có trở ngại trong việc tiếp tục Dịch Vụ 

3. Hủy hợp đồng tài khoản đại diện 
Khi hợp đồng “tài khoản đại diện” chấm dứt, hợp đồng này cũng đương nhiên chấm dứt. 

4. Xác nhận các giao dịch chưa được xử lý tại thời điểm chấm dứt hợp đồng 
Nếu hợp đồng đối với Dịch Vụ này đã kết thúc do bị hủy hợp đồng, Ngân Hàng không có 
nghĩa vụ phải xử lý các yêu cầu giao dịch chưa hoàn tất xử lý vào thời điểm hủy hợp đồng. 
Ngoài ra, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong trường hợp phát sinh các trở 
ngại hoặc không thể xử lý các sản phẩm, dịch vụ khác thông qua Dịch Vụ này do hợp đồng 
Dịch Vụ này bị hủy. Khi hủy hợp đồng đối với Dịch Vụ này, Khách Hàng phải xác nhận 
trước ảnh hưởng của việc hủy hợp đồng này đối với các sản phẩm, dịch vụ khác được cung 
cấp thông qua Dịch Vụ này. 

 
Điều 24 (Hủy bỏ Dịch Vụ này) 
Ngân Hàng có thể hủy bỏ Dịch Vụ này bằng cách thông báo trước một tuần thông qua các hình 
thức như đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, v.v... 
 
Điều 25 (Bảo mật thông tin) 
1. Khách Hàng phải bảo mật các thông tin bí mật của Ngân Hàng và các bên thứ ba mà Khách 

Hàng biết được thông qua Dịch Vụ này, và không được tiết lộ cho bên thứ ba nào khác. 
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2. Nghiêm cấm việc Khách Hàng cho bên thứ ba sử dụng thông qua chuyển nhượng, cấp phép, 
cho mượn hoặc bằng các phương thức khác hoặc tiết lộ, cung cấp các phần mềm, v.v… có 
được từ Ngân Hàng. 

3. Nghiêm cấm sao chép và sửa đổi các phần mềm, v.v... do Ngân Hàng cung cấp. 
 
Điều 26 (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 27 (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. 

 
 
 


