
Tháng 12 năm 2020 

 
Yêu cầu xuất trình 

“Thẻ lưu trú” hoặc “Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt” 
 

Xin chân thành cám ơn quý khách đã luôn sử dụng dịch vụ của ngân hàng chúng tôi . 

 

Kính thưa quý khách, ngân hàng chúng tôi từ trước đến nay đã và đang tiến hành rất nhiều biện 

pháp nhằm thực hiện một cách phù hợp các đối sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong khuôn 

khổ đó, đối với quý khách là người nước ngoài thuộc các trường hợp sau đây, xin vui lòng đến ngân 

hàng để cho phép chúng tôi xác nhận quốc tịch, tư cách lưu trú và thời hạn lưu trú v.v. 

 

① Quý khách có thẻ lưu trú đăng ký với ngân hàng chúng tôi đã hết thời hạn lưu trú 

② Quý khách mà ngân hàng chúng tôi chưa thể xác nhận tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú v.v 

 

 

 

Vì thế, khi “Thẻ lưu trú” hoặc “Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt” (dưới đây gọi tắt là “thẻ 

lưu trú v.v”) đã được gia hạn, xin vui lòng xuất trình với ngân hàng chúng tôi. Ngoài ra, khi đến 

ngân hàng thì ngoài “thẻ lưu trú v.v” sau khi gia hạn, xin quý khách vui lòng mang theo “sổ ngân 

hàng, thẻ rút tiền mặt”, “con dấu đăng ký” đến quầy tiếp nhận của chi nhánh giao dịch để đăng ký. 

 

Trường hợp không thể xác nhận được tư cách lưu trú và thời hạn lưu trú v.v, cũng có thể chúng tôi 

xin được hạn chế một số giao dịch, nên mong quý khách thông cảm. 

 

Thành thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho quý khách, nhưng chúng tôi rất mong quý khách thấu 

hiểu và hợp tác giúp chúng tôi về việc này. 

 

[Nơi liên hệ] 

Phòng tuân thủ pháp chế   Bộ phận giám sát rủi ro   Ngân hàng Aomori 

Điện thoại (miễn phí): 0120-008-445 

Thời gian tiếp nhận: 9:00 ~ 17:00 (trừ những ngày ngân hàng nghỉ)  

(Chỉ tiếp nhận bằng tiếng Nhật) 

 

Xin hết 


