Điền ví dụ

Mẫu đơn thủ tục thanh toán qua tài khoản · Mẫu đơn thanh toán tự động
Vui lòng tham khảo bản điền ví dụ và điền đầy đủ bằng bút bi đen.

A Tên chủ tài khoản và cách đọc chữ cứng
Vui lòng ghi tên chủ tài khoản giống với tên khi lập tài khoản
ngân hàng. (Không được bỏ qua).Trong trường hợp là công ty
nếu viết tắt (株) hoặc (有) hoặc viết thiếu tên người đại diện có
thể không được chấp nhận tại ngân hàng.
Vui lòng ghi cách đọc tên chủ tài khoản chữ "tsu ツ" "shi シ"vv...
rõ ràng.
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B Con dấu làm tài khoản ngân hang
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Vui lòng đóng dấu rõ ràng ở khung đóng dấu thử và đóng
dấu thật bằng con dấu làm tài khoản ngân hàng.
(Vui lòng đóng dấu vào chỗ trống nếu muốn đóng dấu lại
để không trùng lên nhau)
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C Tên ngân hàng và loại ngân hang
Vui lòng điền tên ngân hàng nếu bạn muốn chỉ định ngân
hàng hoặc ngân hàng Shinyou. Ngoài ra, vui lòng khoanh
"○" một trong các Một ngân hàng, An toàn, Liên minh
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D Tên chi nhánh
Vui lòng ghi tên chi nhánh. Ngoài ra, vui lòng khoanh tròn
''○'' 1 trong chi nhánh Trụ sở chính, chi nhánh

E Loại tài khoản

Hãy khoanh "○" vào 1 trong 2 loại tài khoản Bình thường,
hiện tại

F số tài khoản

Vui lòng điền số tài khoản ngân hàng kín bên phải.

G Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản

Nếu muốn chỉ định Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, vui
lòng điền vào khung "Ngân hàng Yucho".
Số「１」ở đầu 5 con số và số「０」ở cuối trong mã số sổ ngân
hàng đã được in trên mẫu đơn. Vui lòng nhập 3 chữ số ở
giữa.

<Lưu ý khi điền>
1. Vui lòng điền vào bằng bút bi màu đen. Điền vào bằng bút chì hoặc bút dạ quang không được chấp nhận.
2. Xin vui lòng ghi chính xác các thông tin, nếu nội dung điền và con dấu khác 1 chỗ với nội dung đã đăng ký
với ngân hàng hoặc ghi thiếu, thì không thể hoàn thiện thủ tục và phải xác nhận lại nên sẽ mất nhiều thời gian
của quý khách.
3. Khi sửa sửa chữa viết sai cần phải đóng dấu vào chỗ sửa bằng con dấu dùng làm tài khoản ngân hàng .
(Không được dùng bút xóa chất lỏng)

■Thông tin liên lạc
Trung tâm khách hàng UQ Mobile
Số điện thoại 0120 - 929 - 818 (miễn phí)
Giờ tiếp nhận 9:00 - 21:00 (Không nghỉ)
■URL
http://www.uqwimax.jp/
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