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Tiếng Nhật bên dưới Tiếng Việt 
Kính gửi khách hàng 
 
Vui lòng tham khảo thông báo quan trọng sau đây dành cho khách hàng. 
 
1. Bán hoặc mua tài khoản tiền gửi ngân hàng là một hành vi phạm tội bị trừng phạt 
 Bán hoặc mua tài khoản tiền gửi ngân hàng (tức là bán hoặc mua sổ tài khoản tiền gửi hoặc thẻ 

rút tiền mặt) bị cấm theo luật pháp Nhật Bản và phải chịu 
hình phạt đối với cả người bán và người mua. 

 Nếu khách hàng trở về nước do hết thời hạn lưu trú, v.v, 
nhằm giúp chúng tôi ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp 
tài khoản ngân hàng của khách hàng, xin hãy hoàn tất thủ 
tục đóng tài khoản. 

2. Các tội hình sự liên quan đến các dịch vụ tài chính 
Ngoài hành vi bán hoặc mua tài khoản tiền gửi ngân hàng nêu 
trên, các hành vi sau đây cũng là hành vi phạm tội bị trừng 
phạt. Xin lưu ý rằng khách hàng có thể bị xử lý kỷ luật theo hình phạt của pháp luật hoặc theo quy 
định hoặc trong một số trường hợp phải tuân theo lệnh trục xuất hoặc lệnh cấm nhập cảnh; 
 Dịch vụ ngân hàng ngầm hoặc cho vay tiền ngầm 

Cung cấp dịch vụ ngân hàng mà không có giấy phép hoặc dịch vụ chuyển tiền không đăng ký 
(ngân hàng bóng tối) và dịch vụ cho vay tiền không đăng ký (cho vay nặng lãi) là tội hình sự. 

 Liên quan đến rửa tiền 
Rửa tiền: quá trình che giấu nguồn gốc tiền tội phạm bằng cách chuyển qua một chuỗi phức tạp 
các khoản tiền gửi ngân hàng hoặc chuyển khoản là một hành vi phạm tội. 

 Sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền giả mạo 
 
3. Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng Bố 
Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của việc chống rửa tiền (Anti-Money Laundering, 
“AML”) và chống tài trợ khủng bố (Combating the Financing of Terrorism, “CFT”) (“AML/CFT”) 
ngày càng trở thành một vấn đề ưu tiên mà cả Nhật Bản và cộng đồng quốc tế cần giải quyết. 
Với sự hợp tác của các Bộ và cơ quan liên quan, chúng tôi đang triển khai các biện pháp AML/CFT 
nhằm giải quyết một cách hiệu quả các kỹ thuật rửa tiền và tài trợ khủng bố đang ngày càng trở nên 
phức tạp và tinh vi hơn. 
Trong hoàn cảnh đó, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã xây dựng và ban hành “Hướng dẫn Chống Rửa 
tiền và Chống Tài trợ Khủng bố” vào tháng 2 năm 2018 để cung cấp các yếu tố cần thiết về các biện 
pháp AML/CFT hiệu quả cho các tổ chức tài chính. 
Dựa trên Hướng dẫn, chúng tôi được yêu cầu thực hiện các biện pháp nâng cao như được mô tả bên 
dưới, tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh cụ thể của giao dịch. Chúng tôi mong muốn sự thông 
cảm và hợp tác của khách hàng về vấn đề này. 
 
Yêu cầu đối với khách hàng: 
 Khi các biện pháp nâng cao như vậy là cần thiết, việc xử lý giao dịch của khách hàng có thể 

mất nhiều thời gian hơn dự kiến. 
 Tùy thuộc vào tính chất và hoàn cảnh của giao dịch, khách hàng có thể được yêu cầu qua thư 

hoặc bằng các phương tiện khác để xác nhận lại hoặc cập nhật thông tin mà khách hàng 
đã cung cấp trước đó, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, ngày sinh và mục đích giao dịch. 
Trong trường hợp này, khách hàng cũng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ 
liên quan. 

 Nếu thông tin được yêu cầu không được cung cấp kịp thời, chúng tôi có thể từ chối các giao 
dịch mới. Trong trường hợp là khách hàng hiện tại, chúng tôi có thể phải hạn chế giao dịch 
hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác. 


