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Thông báo về “Ngày hết hạn lưu trú”

   Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn chiếu cố đến ngân hàng chúng tôi .

   Xin thông báo “Ngày hết hạn lưu trú” mà Quý khách đã thông báo cho ngân hàng chúng tôi sẽ 
sớm đến.
   Do đó, vui lòng điền vào “Bản xác nhận mục đích giao dịch, v.v...（お取引目的等確認書）” 
đính kèm và gửi kèm bản sao của “Thẻ lưu trú”(*) cho chúng tôi trước “Thời hạn trả lời” được ghi 
bên dưới. Trường hợp Quý khách không còn sử dụng tài khoản nữa vì sẽ trở về nước do hết hạn 
lưu trú, v.v… thì vui lòng làm thủ tục đóng tài khoản.
  (*) Sao chép mặt trước và mặt sau với kích thước như bản gốc lên khổ giấy A4　

   Trường hợp không thực hiện thủ tục phù hợp trước thời hạn trả lời, chúng tôi có thể bắt buộc 
phải hạn chế giao dịch của Quý khách dựa theo quy định tiền gửi của ngân hàng chúng tôi. Vì 
thông báo này rất quan trọng nên chúng tôi cũng gửi đến cả những Quý khách không có nhu cầu 
nhận bưu phẩm, v.v...
   Rất mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ Quý khách.

* Văn bản này được gửi dựa theo thông tin tính đến ngày tiêu chuẩn trong ngân hàng chúng tôi. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào với nội dung mà Quý khách đã 
thông báo trước đây, rất mong được Quý khách thông cảm.

* Vui lòng điền vào “Bản xác nhận mục đích giao dịch, v.v...” bằng tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đối ứng bằng tiếng Nhật đối với những liên hệ đến trung tâm chăm 
sóc khách hàng qua điện thoại hoặc chi nhánh nên vui lòng lưu ý.

* Trường hợp có thay đổi về địa chỉ hoặc họ và tên đã thông báo cho ngân hàng chúng tôi, vui lòng nhanh chóng tiến hành thủ tục thay đổi.
Vui lòng xem trên website hoặc xác nhận tại quầy dịch vụ của ngân hàng chúng tôi để biết phương pháp thực hiện các thủ tục liên quan.
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