HƯỚNG DẪN
THANH TOÁN PHÍ BẪO HIỂM THÔNG QUA TÀI KHOẪN NGÂN HÀNG

Phương pháp thanh toán:
Chuyển khoản ngân hàng.
Ngày chuyển khoản:
Ngày 27 hảng tháng. Nểu ngày 27 là ngày nghỉ của ngân hàng thì ngày chuyển khoản sẽlà
ngày làm viểc tiểp theo của ngân hàng đó.
Trong trường hờp số dư tài khoản không đủ để thanh toán, chúng tôi sẽ thưc hiển lải yêu cảu
chuyển khoản vào ngày 14 của tháng sau.
Cách đăng kí dịch vụ thanh toán thông qua chuyển khoản và thời gian bắt đầu:
Hình thưc thanh toán thông qua chuyển khoản có thể đườc đăng kí bảng thể ATM hoảc bảng
“giảy yêu cảu chuyển khoản”.
Vào ngày 20 của tháng bảt đảu thanh toán bảng chuyển khoản, chúng tôi sẽ chuyển thông báo
cho quý vị. Cho đển thời điểm ảy, hãy thanh toán bảng phiểu thanh toán mà quý vị có.
1. Trong trường hờp đăng kí bảng thể ATM
Hãy mang thể ATM và thể bảo hiểm của quý vị tời khu hành chính quản hoảc các cờ quan
tường đường (Lưu ý: Có mốt số ngân hàng, tố chưc tín dủng, thể ATM không thể sư dủng
dịch vủ này).
Viểc triển khai hình thưc thanh toán thông qua chuyển khoản sẽ đườc thưc hiển tư tháng tiểp
theo của tháng đăng kí.
Khi đăng kí hình thưc thanh toán này, nểu có thể ATM thì không cản con dảu (con dảu đã
đăng kí vời ngân hàng).
2. Trong trường hờp đăng kí bảng “giảy yêu cảu chuyển khoản”
Hãy điển nhưng thông tin cản thiểt vào “口座振替納付依頼書”rối đem nốp cho: ngân hàng;
cờ quan tài chính; hoảc nốp cho khu hành chính quản hoảc các cờ quan tường đường.
Thời điểm bảt đảu triển khai hình thưc thanh toán này là sau thời điểm đăng kí tư 1 đển 2
tháng.

Cách điển thông tin vời tài khoản ngân hàng bưu điển Yucho( ゆうちょ銀行)

① Hãy viểt địa chỉ của quý vị vào đó.
② Hãy ghi tên của quý vị giống như trên thể ATM hoảc số ngân hàng
③ Hãy đóng dảu (con dảu đã đăng kí vời ngân hàng) vào trang thư 1 và 2. Nểu
quý vị

đăng kí bảng chư kí thì hãy kí vào đó.

④ Hãy ghi 5 chư số trên thể ATM
⑤ Hãy ghi 8 chư số trên thể ATM

Cách điển thông tin vời tài khoản ngân hàng khác như: Mitsui Sumitomo,
Mitsubishi UFJ, Mizuho, Risona v.v

.
① Hãy ghi địa chỉ của quý vị vào đó.
② Hãy ghi tên của quý vị giống như trên thể ATM hoảc số ngân hàng.
③ Hãy đóng dảu (con dảu đã đăng kí vời ngân hàng) vào trang thư 1 và 2. Nểu quý vị
đăng kí bảng chư kí thì hãy kí vào đó.
④ Hãy ghi tên ngân hàng vào đây.
⑤ Hãy ghi tên chi nhánh ngân hàng vào đây.
⑥ Hãy khoanh tròn vào ô “１．普通総合”
⑦ Hãy ghi 7 chư số trên thể ATM.

