
 

 

Yêu cầu xác nhận thời gian lưu trú 

 

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng 

Shimane Bank. 

Gần đây, quốc tế yêu cầu tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, 

để nắm bắt chính xác thông tin của khách hàng và nội dung các chi tiết giao dịch cụ thể, 

v.v..., dựa trên các quy định về tiền gửi, ngân hàng chúng tôi đang tiến hành xác nhận 

mục đích giao dịch và thời gian lưu trú, v.v... của quý khách hàng. 

Vì vậy, vui lòng mang theo các hồ sơ giấy tờ, v.v... sau đây và đến quầy giao dịch của văn 

phòng chi nhánh của ngân hàng chúng tôi để chúng tôi xác nhận thời gian lưu trú của 

quý khách. 

Trễ nhất là cuối tháng 2 năm 2021, nếu quý khách không đến văn phòng giao dịch của 

chúng tôi theo như hướng dẫn của thư thông báo này thì một số giao dịch như nhận 

tiền, hoàn tiền, v.v... có thể sẽ bị hạn chế nên vui lòng lưu ý. 

Trường hợp vạn bất đắc dĩ không thể đến văn phòng giao dịch trước kỳ hạn thì vui lòng 

liên hệ với văn phòng giao dịch của chúng tôi. 

Xin lỗi vì sự bất tiện này, rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách. 

 

 

 

Hồ sơ giấy tờ, v.v... cần mang theo khi đến văn phòng giao dịch 

① Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt 

※Trường hợp đã quá thời hạn hiệu lực thì vui lòng mang Thẻ 

lưu trú hoặc Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt đã được 

gia hạn đến. 

② Thư thông báo này 


