
Quy định về việc sử dụng ứng dụng Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến 

 

Quy định này đưa ra các điều kiện trong trường hợp sử dụng ứng dụng theo quy định của Ngân hàng 

Lawson (dưới đây gọi tắt là “Ứng Dụng”) đã được tải về điện thoại thông minh của khách hàng (là 

thiết bị đầu cuối di động chức năng cao có thể kết nối vào internet và xem nội dung trên internet. Phần 

dưới cũng áp dụng tương tự) để sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của chúng tôi là “Ngân Hàng 

Lawson Trực Tuyến” (dưới đây gọi tắt là “Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến”) và các dịch vụ khác do 

chúng tôi cung cấp thông qua Ứng Dụng (dưới đây gọi tắt là “Dịch Vụ”). 

 

1. Chức năng và phương thức sử dụng của Ứng Dụng 

(1) Ứng Dụng, khi sử dụng Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến trên điện thoại thông minh, sẽ xác 

thực kết nối với trang thông tin điện tử của Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến thông qua việc 

đăng nhập vào Ứng Dụng. Khách hàng, khi đăng nhập vào Ứng Dụng, sẽ được truy cập vào 

trang thông tin điện tử của Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến và có thể sử dụng các dịch vụ 

do chúng tôi chỉ định trong số các dịch vụ được cung cấp trên trang này. Xin lưu ý, để sử 

dụng dịch vụ, khách hàng có thể sẽ cần phải đồng ý hoặc chấp nhận các quy định, v.v… 

khác liên quan đến Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến. 

(2) Để sử dụng Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến, khách hàng vui lòng đăng nhập vào Ứng Dụng 

bằng mã số của người ký kết hợp đồng Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến và mật khẩu đăng 

nhập của ngân hàng trực tuyến được thiết lập sau khi ký kết hợp đồng (dưới đây, mã số 

người ký kết hợp đồng và mật khẩu đăng nhập của Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến lần lượt 

được gọi là “Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng” và “Mật Khẩu Đăng Nhập”.). 

(3) Nhằm hỗ trợ việc nhập liệu Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng, Ứng Dụng có thể ghi nhớ và 

hiển thị trong điện thoại thông minh Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng đã nhập tại lần đăng 

nhập trước vào Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến. Tuy nhiên, việc ghi nhớ trong điện thoại 

thông minh có thể sẽ không diễn ra được như bình thường tùy thuộc vào trạng thái truyền 

phát của điện thoại thông minh, v.v... Trường hợp đăng nhập với Mã Số Người Ký Kết Hợp 

Đồng khác với Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng đã nhập tại lần đăng nhập trước, đề nghị 

hãy trực tiếp sửa hoặc nhập lại Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng. Ngoài ra, cũng có thể xóa 

ghi nhớ Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng từ trình đơn tùy chọn. 

(4) Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng đã được ghi nhớ tại khoản (3) sẽ bị xóa trong trường hợp 

phục hồi Ứng Dụng từ bản sao lưu khi tiến hành nâng cấp phiên bản v.v..., hay trường hợp 

xóa Ứng Dụng ra khỏi điện thoại thông minh v.v...  

 

2. Thiết bị đầu cuối theo quy định của Ứng Dụng 

(1) Điện thoại thông minh mà khách hàng sử dụng cho Ứng Dụng chỉ giới hạn ở những thiết bị 



đầu cuối có môi trường theo quy định của chúng tôi (dưới đây gọi tắt là “Thiết Bị Đầu Cuối 

Theo Quy Định”. Trường hợp khách hàng sử dụng thiết bị đầu cuối không phải là Thiết Bị 

Đầu Cuối Theo Quy Định, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những 

thiệt hại phát sinh đối với khách hàng do lỗi liên quan đến hoạt động của Ứng Dụng (bao 

gồm nhưng không giới hạn bởi lỗi hoặc sai lệch thông tin hiển thị v.v...), do các ảnh hưởng 

tác động lên điện thoại thông minh, do việc khách hàng không thể sử dụng bình thường Dịch 

Vụ, và bất kỳ tổn thất nào khác. 

(2) Ngay cả với Thiết Bị Đầu Cuối Theo Quy Định của Ứng Dụng thì cũng vẫn có thể xảy ra 

trường hợp Ứng Dụng không hoạt động bình thường, không sử dụng được, hoặc trường hợp 

dữ liệu lưu trữ bên trong Ứng Dụng bị xóa do sự cố về thiết bị đầu cuối, thay đổi loại máy, 

khởi tạo thiết bị đầu cuối, tắt nguồn và sử dụng ngoài vùng phủ sóng, sự cố về đường truyền 

truyền thông hoặc các trạng thái sử dụng khác, v.v... của thiết bị đầu cuối. Xin lưu ý, trừ 

trường hợp do chủ ý hoặc lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

những thiệt hại phát sinh cho khách hàng từ những việc này. Chúng tôi cũng sẽ không chịu 

bất kỳ trách nhiệm nào cho những thiệt hại phát sinh đối với khách hàng trong trường hợp 

khách hàng sử dụng điện thoại thông minh được cải tiến một cách trái phép.  

 

3. Quản lý thiết bị đầu cuối đang sử dụng Ứng Dụng 

(1) Trường hợp điện thoại thông minh đã tải về Ứng Dụng bị bên thứ ba chiếm dụng và mật 

khẩu đăng nhập, v.v... bị lộ, Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến sẽ có khả năng bị sử dụng bất 

hợp pháp thông qua Ứng Dụng và thông tin của khách hàng sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài gây ra 

thiệt hại đối với khách hàng. Đề nghị hãy quản lý chặt chẽ điện thoại thông minh và mật 

khẩu đăng nhập, v.v... trong quá trình sử dụng Ứng Dụng. 

(2) Không được cho bên thứ ba mượn hoặc sử dụng điện thoại thông minh đã tải về Ứng Dụng. 

Ngoài ra, đề nghị hãy hết sức chú ý để không đánh mất hay bị đánh cắp điện thoại thông 

minh. Trường hợp không may xảy ra việc đánh mất hay bị đánh cắp điện thoại thông minh 

đã tải về Ứng Dụng, hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi, và liên lạc với công ty điện 

thoại di động để tiến hành thủ tục ngừng sử dụng đường truyền. 

(3) Khi thay đổi loại máy, bán, hủy hợp đồng với công ty điện thoại di động, v.v… của điện 

thoại thông minh đã tải về Ứng Dụng, xin hãy chắc chắn là đã xóa Ứng Dụng. 

(4) Trong trường hợp Mã Số Người Ký Kết Hợp Đồng và Mật Khẩu Đăng Nhập đã được nhập 

vào Ứng Dụng, chúng tôi sẽ xử lý như là việc đăng nhập đã được thực hiện bởi khách hàng, 

và sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, v.v... phát sinh đối với khách hàng từ việc 

này. 

 

4. Ngừng sử dụng, thay đổi Ứng Dụng v.v... 



(1) Chúng tôi có thể tạm dừng cung cấp, thay đổi nội dung hoặc nâng cấp phiên bản Ứng Dụng 

bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của khách hàng và không cần thông báo trước cho 

khách hàng. Để sử dụng Ngân Hàng Lawson Trực Tuyến trong khi đang ngừng cung cấp 

Ứng Dụng, xin hãy sử dụng ngân hàng trực tuyến phiên bản máy tính hoặc trên trình duyệt 

điện thoại thông minh. 

(2) Trong trường hợp nhận thấy có sự thay đổi về tình hình tài chính hoặc các lý do hợp lý khác, 

chúng tôi 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 chúng tôi hoặc thông báo bằng các phương 

thức thích hợp khác.  

(3) Thay đổi quy định tại khoản (2) sẽ được áp dụng từ ngày bắt đầu áp dụng được quy định tại 

thời điểm công bố. 

 

5. Phương thức tải về Ứng Dụng 

Để sử dụng Ứng Dụng, hãy truy cập vào Chợ ứng dụng (App Market) của các công ty để tải về 

Ứng Dụng thông qua trang chủ của chúng tôi. Xin lưu ý, thông tin đã nhập có thể sẽ bị rò rỉ cho 

bên thứ ba nếu khách hàng dùng ứng dụng khác với Ứng Dụng để sử dụng Ngân Hàng Lawson 

Trực Tuyến. 

 

6. Quyền sở hữu của Ứng Dụng v.v… 

Quyền sở hữu trí tuệ chẳng hạn như quyền tác giả, v.v... của Ứng Dụng sẽ thuộc về chúng tôi 

hoặc bên có quyền chính đáng được chúng tôi cấp phép. Ngoài việc tự mình sử dụng, khách hàng 

không được sử dụng Ứng Dụng cho các mục đích khác như chuyển nhượng, v.v... Trong trường 

hợp chúng tôi có yêu cầu thì khách hàng phải nhanh chóng xóa Ứng Dụng ra khỏi điện thoại 

thông minh. Ngoài ra, cấm đăng lại, sao chép, chuyển tiếp, cải biến hoặc thiết kế ngược, v.v... 

chương trình của Ứng Dụng đã được khách hàng tải về điện thoại thông minh hoặc các thông tin 

đi kèm với Ứng Dụng. 

 

7. Các điều khoản chú ý khác khi sử dụng Ứng Dụng 

(1) Đề nghị hãy hết sức chú ý đến các ứng dụng trái phép và phần mềm trái phép. Chúng tôi 

khuyến khích khách hàng cài đặt phần mềm bảo mật do công ty điện thoại di động hoặc nhà 

sản xuất đáng tin cậy cung cấp. Ngoài ra, trong Ứng Dụng có bao gồm cả chức năng của 

Trusteer Mobile SDK/browser (phần mềm bảo mật) (đây là phần mềm bảo mật đối với Ứng 

Dụng, không phải là phần mềm bảo mật cho toàn bộ điện thoại thông minh). 

(2) Đề nghị hãy hết sức chú ý đến các ứng dụng do bên thứ ba viết tương tự với Ứng Dụng. Địa 

chỉ được hiển thị ở thanh địa chỉ trình duyệt của màn hình tải về Ứng Dụng trên trang chủ 

chúng tôi luôn luôn bắt đầu bằng “https://www.lawsonbank.jp/” hoặc 



“https://ib.lawsonbank.jp/LBIK”. 

(3) Khi tải về Ứng Dụng, hãy tuyệt đối tuân thủ Quy chế sử dụng, v.v… của trang tải về. 

(4) Để tải về và sử dụng Ứng Dụng, khách hàng phải thanh toán riêng cước phí truyền thông 

(bao gồm cả cước phí truyền thông phát sinh thêm khi nâng cấp phiên bản Ứng Dụng hay 

do thiết lập lại, v.v... khi Ứng Dụng không hoạt động bình thường.). 

(5) Khách hàng chỉ được sử dụng Ứng Dụng trong nước Nhật và phải tuân thủ Luật Ngoại hối 

và Ngoại thương, các luật pháp và các quy chế khác liên quan đến xuất nhập khẩu được áp 

dụng của Nhật Bản cùng với các luật pháp và các quy chế của các nước liên quan (bao gồm 

nhưng không giới hạn bởi luật pháp liên quan đến xuất nhập khẩu của Mỹ). 

Hết 

 

*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. 


