Qाहकले जानकारी पेस गन साइट

फारम भन तिरका सRब_ी जानकारी (7यिaतगत Qाहकको लािग)

& िवषयहबारे हालको तपा+को जानकारी टाइप गनुहोस्।
1．जवाफ टाइप गन िनमा "दिशत
(1)"生年月日 (ज- िमित)" र "国籍 (राि0ट1 यता)" आिद टाइप गनुहोस्।
(2)"外国PEPs情報 (िवदेशी PEPs जानकारी)" टाइप गनुहोस्।
(3)"口座のご利用目的 (खाताको "योग उ5े6य)" टाइप गनुहोस्।
(4)"ご職業 (पेसा)" र "事業/業種 (7यापार/7यवसाय "कार)" टाइप गनुहोस्।
& आय आिद)" टाइप गनुहोस्।
(5)"ご勤務先等 (काय8ल आिद)" र "年収等 (वािषक
& न<न स=छ | हत@ेप न<ने दायरामा टाइप गनुहोस्
※तपा+ले कुनै पेसा चयन गनुभएमा "दिशत

(6)"毎月のお取引金額 (मािसक कारोबार रकम)" र "お取引の頻度 (कारोबार सङ् Bया)" टाइप गनुहोस्।
(7)"お取引の原資 (कारोबारको रकम Cोत)" टाइप गनुहोस्।
(8)"200万円超の現金取引予定 (20 लाख येन भDदा बढी नगदको कारोबार योजना)" बारे टाइप गनुहोस्।
(9)"国際送金の利用予定 (अDतराि0ट1 य रे िमट् याGस "योग योजना)" टाइप गनुहोस्।

2．जवाफ िनय िनमा टाइप गरे को िववरण िनय गरी, टाइप गरे को िववरण सही भएमा, "回答 (जवाफ)" बटनमा िथIह
ु ोस्।
संशोधन गन खLडमा, "戻る (फकने)" बटनबाट जवाफ टाइप गन िनमा फकर, टाइप गरे को िववरण संशोधन गनुहोस्।
※जवाफ िववरणको कपी आव6यक भएको खLडमा, जवाफ िनय िनको िन कपी सेभ गनुहोस् अथवा Nाउजर िन ि"Gट आिद गनुहोस्।

& भई, जवाफ िदने "िया समात <Dछ। सहयोगको लािग धPवाद।
3．समात िन "दिशत

(जवाफ टाइप गन िन ①)

(जवाफ टाइप गन िन ②)

(जवाफ िनय िन)

(समात िन)

(1) 〜(5) मा टाइप गनुहोस्

(6) 〜(9) मा टाइप गनुहोस्

जवाफ िववरण िनय गनुहोस्

जवाफ िदने "िया समात भयो।

【जवाफ टाइप गदा यान िदनुपन कुराह】
& <Dछ।
1．लगइन पिछ, Qाहकको "कार चयन गन िनमा "記号番号 (खाता नRबर)" को अिDतम 4 अंक "दिशत
तपा+को खाता नRबरको अिDतम 4 अंकसँग िमTछ वा िमUदैन, पुनः िनय गनुहोस्।

& गिरएको छ)
तपा+को खाता नRबर (अिDतम 4 अंकह मा[ "दिशत

2．लगइन पिछ एकै िनमा बसेको 20 िमनेट िबWो भने, अवैध "योग रोकथामको लािग आफै लगआउट <नेछ।
यतो भएमा टाइप गरे को जानकारी मेिटने <नाले यान िदनुहोस्। (असुिवधाको लािग @मा "ाथX छY। पुनः लगइन गरी फेिर जानकारी टाइप
गनुहोस्।)
3．िसटममा [ुिट <ने <नाले Nाउजरको "戻る (फकने)" बटन र "更新 (िर\ेस)" बटन "योग नगनुहोस्।
िसटममा [ुिट भई लगआउट भएको खLडमा, टाइप गरे को जानकारी मेिटDछ। (असुिवधाको लािग @मा "ाथX छY। पुनः लगइन गरी फेिर
जानकारी टाइप गनुहोस्।)
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C िवषयहEबारे हालको तपाFको जानकारी टाइप गनुहोस्।
1．जवाफ टाइप गन? ि:Aनमा Bदिशत

(1) "生年月日 (ज िमित)" र "国籍 (रािट यता)" आिद टाइप गनुहोस्।
・िवदेशी नागिरकले रािट यताको "日本人・特別永住者

以外 (जापान बाहेक)" चयन गरी, पुलडाउनबाट देशको नाम चयन गनुहोस्।

・रे िसडे7स काड भएको 1यि3तले, ❶"在留資格 (बसोबास यो'यता)", ❷"在留期間(満了日)(बसोबास अविध (समा*त +ने िमित))", र ❸"在留カード番号
(रे िसडे7स काडको न0बर)" (※)टाइप गनुहोस्।
※कूटनीित9 ज:ता रे िसडे7स काड जारी नगिरएको 1यि3तले रे िसडे7स काडको न0बर टाइप गनुपद;न।

ज िमित चयन गनुहोस्।

रािट यता चयन गनुहोस्।

【िवदेशी नागिरक】

【िवदेशी नागिरकको लािग मा"】
पुलडाउनबाट देशको नाम चयन गनुहोस्।
【िवदेशी नागिरकको लािग मा"】
पुलडाउनबाट बसोबास यो'यता चयन
गनुहोस्।

❶

【िवदेशी नागिरकको लािग मा"】

❷

बसोबास अविध (समा*त +ने िमित टाइप
गनुहोस्।
-ायी बसोबासीको बसोबास यो'यता
भएको र बसोबास अविधको 0याद

❸

नतोिकएको 1यि3तले, "無期限 (0याद
नतोिकएको)" चयन गनुहोस्।
【िवदेशी नागिरकको लािग मा"】
❸

रे िसडे7स काडको न0बर टाइप गनुहोस्।
※कूटनीित9 ज:ता रे िसडे7स काड जारी
नगिरएको 1यि3तले टाइप गनुपद;न।

❶
❷
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(2) "外国PEPs情報 (िवदेशी PEPs जानकारी)" टाइप गनुहोस्।
・तपा6 िवदेशी PEPs (िवदेशी देशको सरकार आिदको मह3वपूण सावजिनक ओहदामा भएको यि!त अथवा 9:तो यि!तको पिरवारको सद:य※) मा नपन
ख<डमा, "いいえ (होइन)" चयन गनुहोस्।
・िवदेशी PEPs मा पन ख<डमा, "はい (हो)" चयन गरी, स0ब2 वा नाता ज:ता जानकारी टाइप गनुहोस्।
※िव:तृत जानकारीको लािग, "「外国政府等において重要な地位を占める者」について ("िवदेशी देशको सरकार आिदमा मह3वपूण ओहदामा रहेको यि!त" को बारे मा)"
हेनह
ु ोस्।

"はい (हो)" अथवा "いいえ (होइन)"
चयन गनुह
 ोस्।

【िवदेशी PEPs मा पन यि!त】

【िवदेशी PEPs मा पन यि!तको लािग
मा%】
िवदेशी PEPs मा पन यि!तले,
खातावाला र िवदेशी देशको सरकार
आिदको मह*वपूण सावजिनक ओहदामा
रहेको यि!तसँगको स0ब2, मह3वपूण
सावजिनक ओहदामा रहेको िवदेशी देशको
नाम, मह3वपूण सावजिनक ओहदाको
िववरण (पद) चयन गरी, िववरण टाइप
गनुहोस्।
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(3) "口座のご利用目的 (खाताको योग उेय)" टाइप गनुहोस्।
・यु;यो ब<कको खाताको एउटा "主なご利用目的 (मुख योग उेय)" चयन गनुहोस्।
・योग उेय ब3सङ् 5य भएको खडमा, "その他のご利用目的 (अ योग उेय)" बाट स+बि7त सबै योग उेयह9 चयन गनुहोस्।

एउटा मुख योग उेय चयन गनुहोस्।
"その他 (अ)" चयन गरे को खडमा,
िव"तृत िववरण टाइप गनुहोस्। (20
अ*रस+म)
※20 अ*र ना,े खडमा, टाइप गन स-े दायरा
िभ1 टाइप गनुहोस्।

योग उेय ब3सङ् 5य भएको खडमा,
अ योग उेयबाट स+बि7त सबै
उेयह9 चयन गनुह
 ोस्।
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(4) "ご職業 (पेसा)" र "事業/業種 (&यापार/&यवसाय 0कार)" टाइप गनुहोस्।
・स बिFत सबै पेसाहL चयन गनुहोस्।
・तपाMले चयन गनुभएको पेसा अनुसार, पुलडाउनबाट &यापार/&यवसाय 0कार चयन गनुहोस्।

स बिFत पेसा चयन गनुहोस्।
(बGसङ् Iय चयन सJव छ।)
"その他 (अ6)" चयन गरे को ख;डमा,
िव<तृत िववरण टाइप गनुहोस्। (10
अAरस म)
※10 अAर नाBे ख;डमा, टाइप गन सCे दायरा
िभD टाइप गनुहोस्।

【"会社員/団体職員 (क पनीको कमचारी/संघसंाको कमचारी)", "会社役員/団体役員 (क पनीको पदािधकारी/संघसंाको पदािधकारी)", "パート/
アルバイト/派遣社員/契約社員 (पाट टाइम/आबाइतो/अायी कमचारी/क!ट" या#ट कमचारी)", र "個人事業主/自営業 (आ$ै &यापार भएको
&यि#त/आ$ै &यवसाय)" मा पन+ &यि#त】

पेसा "会社員/団体職員 (क पनीको
कमचारी/संघसंाको कमचारी)", "会社
役員/団体役員 (क पनीको
पदािधकारी/संघसंाको पदािधकारी)",
"パート/アルバイト/派遣社員/契約
社員 (पाट टाइम/आबाइतो/अायी
कमचारी/क!ट" या#ट कमचारी)", र "個人
事業主/自営業 (आ$ै &यापार भएको
&यि#त/आ$ै &यवसाय)" मा पन+ &यि#तले
पुलडाउनबाट 0मुख &यापार/&यवसाय
0कार चयन गनुह
 ोस्। ("他の事業/業種
(अ6को &यापार/&यवसाय 0कार)"
सिहत, अिधकतम 3 वटा चयन गन
सिक9छ।)
"その他 (अ6)" चयन गरे को ख;डमा,
िव<तृत िववरण टाइप गनुहोस्। (10
अAरस म)
※10 अAर नाBे ख;डमा, टाइप गन सCे दायरा
िभD टाइप गनुहोस्।
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L आय आिद)" टाइप गनुहोस्।
(5) "ご勤務先等 (कायल आिद)" र "年収等 (वािषक
・हJतेप न6ने दायरामा टाइप गनुहोस्
कायल (िव ाथ भएमा आब शैिक
संान) को नाम/यापार (अिफस, पसल
आिद) को नाम टाइप गनुहोस्। (30
अरस-म)
※30 अर ना.े ख1डमा, टाइप गन स3े दायरा
िभ5 टाइप गनुहोस्।

कायल आिद ब6सङ् 8य भएको
ख1डमा, एउटा :मुख कायल टाइप
गनुहोस्।

तपा<को कायल पि>लक क-पनी भएको
ख1डमा, "上場/非上場
(सूचीकृत/सूचीकृत नगिरएको )" बाट
एउटा चयन गनुहोस्।

कायल (िव ाथ भएमा आब शैिक
संान) को ठे गाना र स-पक टाइप
गनुहोस्।

ब6सङ् 8य फोन न-बर भएको ख1डमा,
कुनै एउटा टाइप गनुहोस्। हाइफन (ー)
राFुपदGन।

कायलमा तपा<को पद चयन गनुहोस्।
"その他 (अI)" चयन गरे को ख1डमा,
िवJतृत िववरण टाइप गनुहोस्। (10
अरस-म)
※10 अर ना.े ख1डमा, टाइप गन स3े दायरा
िभ5 टाइप गनुहोस्।

कायलमा तपा<को कायिववरण चयन
गनुहोस्।
"その他 (अI)" चयन गरे को ख1डमा,
िवJतृत िववरण टाइप गनुहोस्। (10
अरस-म)
※10 अर ना.े ख1डमा, टाइप गन स3े दायरा
िभ5 टाइप गनुहोस्।

"年収（個人事業主の方は年商)
L आय (आNै यापार भएको
(वािषक
L िबQी रकम）)" चयन
यिPतको वािषक
गनुहोस्।
※यसमा तलब र यापार आय मा5 नभई घर
भाडा, स-पिU पिरचालन नाफा आिद पिन
पदछन्।
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(6) "毎月のお取引金額 (मािसक कारोबार रकम)" र "お取引の頻度 (कारोबार सङ् या)" टाइप गनुहोस्।
・यु6यो ब7कको खाताबाट योजना गरे को "毎月のお取引金額 (मािसक कारोबार रकम)" र "お取引の頻度 (कारोबार सङ् या)" को बारे मा, स.बि:त
जवाफ चयन गनुहोस्।
मािसक कारोबार रकमको उदाहरण) मािसक तलब 2 लाख येन िडपोिजट भई, घर खच भु@तानीको लािग 1 लाख येन िझ0े ख!डमा
⇒कारोबार रकम 3 लाख येन ने नाले, यो "10万円超〜50万円以下 (1 लाख येन भGदा बढी〜5 लाख येन वा
सोभGदा कम)" मा पदछ।
कारोबार सङ् याको उदाहरण) 1 हIतामा 2 पटक ATM बाट पैसा िनकाNे र 1 पटक %वचािलत Oपमा खाताबाट भु@तानी ने ख!डमा
⇒यो "週に3回以上 (1 हIतामा 3 पटक वा सोभGदा बढी)" मा पदछ।
※यसमा गाडी वा आवास खिरद खच ज%ता अRायी Oपमा ठू लो रकम खातामा िडपोिजट गनU वा िनकाNे काय पदVन।
※मिहना अनुसार कारोबार रकम र सङ् यामा ठू लो िभWता ने ख!डमा, औसत मान पेस गनुहोस्।

मािसक कारोबार रकम चयन गनुहोस्।

कारोबार सङ् या चयन गनुहोस्।

(7) "お取引の原資 (कारोबारको रकम ोत)" टाइप गनुहोस्।
・यु6यो ब7कको खाताको स.बि:त कारोबार रकम ोत चयन गनुहोस्।

कारोबारको रकम ोत चयन गनुहोस्।
(बसङ् य चयन सव छ।)
"その他 (अ)" चयन गरे को ख!डमा,
िव%तृत िववरण टाइप गनुहोस्। (20
अ-रस.म)
※20 अ-र ना/े ख!डमा, टाइप गन स0े दायरा
िभ4 टाइप गनुहोस्।
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(8) "200万円超の現金取引予定 (20 लाख येन भदा बढी नगदको कारोबार योजना)" बारे टाइप गनुहोस्।
・यिद तपा#ले यु$यो ब%कको खाताबाट 20 लाख येन ना&े नगदको कारोबार(※1) गन( योजना गनुभएको छ भने, "はい (छ)" चयन गरी, कारण, सङ् /या र
रकम टाइप गनुहोस् (※2)।
・योजना नभएको ख1डमा, "いいえ (छै न)" चयन गनुहोस्।
※1

नगदको कारोबार भनेको ATM वा काउ9टरबाट खातामा नगद िडपोिजट गन(, खाताबाट नगद िनका;े ज<ता कारोबारह= >न्।
एक िदनमा ATM बाट नगद िडपोिजट गरी, ?सको कुल रकम 20 लाख येन ना&े @कारको कारोबार गन( ख1डमा, "はい (हो)" चयन गनुहोस्।
(यसमा खाताबाट <वचािलत =पमा >ने भुAतानी र खाताबाट पठाउने रकम पदCन।)

※2

वा<तवमा तपा#ले कारोबार गनु>ने बेला पुनः कारोबार कारण, कारोबारको रकम Eोत आिद िनGय गिरने अवJाह= >न सKे कुराबारे अिLम जानकारी गराउन चाहछM।

"はい (हो)" अथवा "いいえ (होइन)"
चयन गनुहोस्।

【20 लाख येन भदा बढी नगदको कारोबार योजना छ वा छै नको जवाफमा "はい (छ)" भनेर चयन गरे को OयिAत】
【20 लाख येन भदा बढी नगदको कारोबार
योजना भएको OयिAतको लािग माR】
नगदमा 20 लाख येन ना&े कारोबारको
िव<तृत िववरण टाइप गनुहोस्। (30
अUरसVम)
※30 अUर ना&े ख1डमा, टाइप गन सKे दायरा
िभR टाइप गनुहोस्।

【20 लाख येन भदा बढी नगदको कारोबार
योजना भएको OयिAतको लािग माR】
नगदमा 20 लाख येन ना&े कारोबारको
कारोबार सङ् /या चयन गनुहोस्।
【20 लाख येन भदा बढी नगदको कारोबार
योजना भएको OयिAतको लािग माR】
नगदमा 20 लाख येन ना&े कारोबारको
ख1डमा, एक पटकको रकम चयन
गनुहोस्।
※कारोबार अनुसार कारोबार रकममा ठू लो
िभYता >ने ख1डमा, औसत मान पेस गनुहोस्।
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(9) "国際送金の利用予定 (अतराि ट य रे िमट् यास योग योजना)" टाइप गनुहोस्।
・यिद तपा"ले यु$यो ब&कको खाताबाट अतराि ट य रे िमट् यास (※1) गन* योजना गनुभएको छ भने, "はい (छ)" चयन गरी, उ2े3य, सङ् 5या, रकम र कारोबार
गन* देश टाइप गनुहोस् (※2)।
・योजना नभएको ख8डमा, "いいえ (छै न)" चयन गनुहोस्।
※1

अतराि ट य रे िमट् यास गन* ख8डमा, काउटर;ारा होस् वा यु$यो डाइरे =ट;ारा, साथै अपेि@त कारोबार रकम ठू लो वा सानो जितसुकै भए तापिन जवाफ िदनुहोस्।

※2

वाDतवमा तपा"ले योग गनुEने बेला पुनः रकम पठाउनुको उ2े3य, कारोबारको रकम Gोत आिद िनIय गिरने अवKाहL Eन सMे कुराबारे अिNम जानकारी गराउन चाहछO।

"はい (हो)" अथवा "いいえ (होइन)"
चयन गनुहोस्।

【अतराि ट य रे िमट् यास योग योजना छ वा छै नको जवाफमा "はい (छ)" भनेर चयन गरे को Pयि=त】

【अतराि ट य रे िमट् यास गन* योजना
भएको Pयि=तको लािग माR】
अतराि ट य रे िमट् यासको उ2े3य, "送る
場合 (पठाउने ख8डमा)" र "受け取る場合
(पाउने ख8डमा)" बाट सSबिUत सबै
चयन गनुहोस्।
"その他 (अV)" चयन गरे को ख8डमा,
िवDतृत िववरण टाइप गनुहोस्। (20
अ@रसSम)
※20 अ@र नाZे ख8डमा, टाइप गन सMे दायरा
िभR टाइप गनुहोस्।

【अतराि ट य रे िमट् यास गन* योजना
भएको Pयि=तको लािग माR】
अतराि ट य रे िमट् यास सङ् 5या चयन
गनुहोस्।
【अतराि ट य रे िमट् यास गन* योजना
भएको Pयि=तको लािग माR】
एक पटकको अतराि ट य रे िमट् यास रकम
चयन गनुहोस्।
※कारोबार अनुसार कारोबार रकममा ठू लो
िभ[ता Eने ख8डमा, औसत मान पेस गनुहोस्।

【अतराि ट य रे िमट् यास गन* योजना
भएको Pयि=तको लािग माR】
कारोबार गन* देश आिद चयन गदा,
सSबिUत सबै देशहL चयन गनुहोस्।
"その他 (अV)" चयन गरे को ख8डमा,
पुलडाउनबाट देशको नाम चयन गनुहोस्।
(अV कारोबार गन* देश आिद बEसङ् 5य
भएको ख8डमा, एउटा मुख कारोबार गन*
देश आिद चयन गनुहोस्।)
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2．जवाफ िनय ि,-नमा टाइप गरे को िववरण िनय गरी, टाइप गरे को िववरण सही भएमा, "回答 (जवाफ)" बटनमा िथह
ु ोस्।
B 0ने 0नाले, टाइप गरे को िववरण िनय गरी, िववरण सही भएमा, "回答 (जवाफ)" बटनमा िथुहोस्।
・जवाफ िववरण 4दिशत
・संशोधन गन& ख(डमा, "戻る (फक*ने)" बटनबाट जवाफ टाइप गन& ि,-नमा फक&र, टाइप गरे को िववरण संशोधन गनु*होस्।
※2ाउजरको "戻る (फक*ने)" बटनबाट फDE भने टाइप गरे को िववरण मेिटने 0नाले 4योग नगनु*होस्।

ँ न। जवाफ िववरणको कपी आव=यक भएको ख(डमा, ि,-न कपी सेभ गनु*होस् अथवा ि4?ट
・जवाफ िदने 4ि-या समा8त भएपिछ, जवाफ ि,-न िनय गन* सिकदै
आिद गनु*होस्।

टाइप गरे को िववरण िनय गरी, टाइप गरे को िववरण सही
भएमा, "回答 (जवाफ)" बटनमा िथुहोस्।
संशोधन गन& ख(डमा, "戻る (फक*ने)" बटनबाट जवाफ
टाइप गन& ि,-नमा फक&र, टाइप गरे को िववरण संशोधन
गनु*होस्।
※िस,टममा /ुिट 0ने 0नाले 2ाउजरको "戻る (फक*ने)" बटन 4योग
नगनु*होस्। (िस,टममा /ुिट भएको ख(डमा, टाइप गरे को िववरण
मेिट5छ।)

※जवाफ िदने 4ि-या समा8त भएपिछ, जवाफ ि,-न िनय गन*
ँ न। जवाफ िववरणको कपी आव=यक भएको ख(डमा, ि,-न
सिकदै
कपी सेभ गनु*होस् अथवा 2ाउजर ि,-न ि4?ट आिद गनु*होस्।
（जवाफ बटन िथचेर समा8त ि,-नमा गएपिछ, जवाफ िनय ि,-न
B 0ँदैन।）
पुनः 4दिशत

B भई, जवाफ िदने 4ि-या समा8त 05छ। सहयोगको लािग धIवाद।
3．समा8त ि,-न 4दिशत
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