
Dành cho khách hàng người nước ngoài đăng ký mở tài khoản 

■ Vui lòng xuất trình thẻ sinh viên, thẻ nhân viên v.v.  
 Để xác nhận sự thật đang đi học hay tình trạng làm việc thực tế v.v., người có tư cách lưu trú là "Du 
học", "Thực tập kỹ năng" vui lòng xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ nhân viên v.v. cùng với thẻ lưu trú.  

* Có trường hợp chúng tôi xin phép liên lạc với nơi theo học hay nơi làm việc để xác nhận việc đang đi học hay 
đi làm.  

■ Có trường hợp cần thời gian cho đến khi mở tài khoản. 
 Khi người nước ngoài đăng ký mở tài khoản, từ việc cần thời gian để làm các loại xác nhận dựa trên 
qui định pháp luật có liên quan v.v. thì có trường hợp không thể mở tài khoản ngay ngày tiếp nhận mà 
chúng tôi sẽ gửi sổ ngân hàng bằng đường bưu điện đến nhà khách hàng sau. Ngoài ra, tùy trường hợp 
mà có khi chúng tôi từ chối mở tài khoản nên khách hàng vui lòng thông cảm.

Nguồn: Trang chủ Cục Quản lý Lưu trú Xuất Nhập cảnh  

■ Trường hợp ngày hết hạn lưu trú sẽ đến trong vòng 3 tháng tính từ ngày đăng ký mở tài khoản thì vui 
lòng đăng ký sau khi kết thúc thủ tục gia hạn thời gian lưu trú. 

Trường hợp ngày hết hạn lưu trú sẽ đến trong vòng 3 tháng tính từ ngày đăng ký mở tài khoản thì 
không thể mở tài khoản. 

Khách hàng có dự định tiếp tục lưu trú thì vui lòng đem thẻ lưu trú mới có thời gian lưu trú đã được 
gia hạn sau khi làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú đến để đăng ký mở tài khoản.  

* Người có thời gian lưu trú được quyết định 3 tháng trở xuống khi nhập cảnh và không được cấp thẻ lưu trú thì không thể mở 
tài khoản ở ngân hàng Yucho, bưu điện.  

* Người đang làm thủ tục gia hạn tư cách lưu trú, thời gian lưu trú thì vui lòng đem thẻ lưu trú mới sau khi đã gia hạn đến. 

■ Để mở tài khoản, vui lòng xuất trình thẻ lưu trú. 
 Để xác nhận quốc tịch, tư cách lưu trú, thời gian lưu trú v.v., vui lòng xuất trình thẻ lưu trú. 
* Người không được cấp thẻ lưu trú như những người là viên chức ngoại giao v.v. thì không cần xuất trình.

Mặt trước Mặt sau 

■ Các điều mục lưu ý khác 
-Trường hợp đã gia hạn thẻ lưu trú, hay trường hợp thay đổi địa chỉ, vui lòng nhanh chóng đem thẻ sau 

khi gia hạn đến báo với quầy tiếp nhận. Trường hợp không được thông báo, có khi chúng tôi sẽ hạn 
chế giao dịch một thời gian.  

-Chúng tôi xin phép sao lại các giấy tờ chứng minh mà khách hàng xuất trình. 
-Khi chuyển ra khỏi Nhật Bản như về nước v.v., vui lòng làm thủ tục đóng tài khoản. 
-Chuyển nhượng, mua bán tài khoản (sổ ngân hàng, thẻ ngân hàng) đã mở với mục đích cho bên thứ 

ba sử dụng là hành vi phạm tội. Tuyệt đối không được làm.
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