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Ⅷ-4  Ngân hàng / Gửi tiền ra nước ngoài  
 

1. Ngân hàng 
   Những người làm việc tại Nhật hoặc có thời gian lưu trú trên 6 tháng đều được mở tài khoản 
ngân hàng. Bạn mang theo thẻ cư trú và con dấu, đến ngân hàng điền vào những giấy tờ để mở tài 
khoản. Khi mở tài khoản nếu bạn có yêu cầu sẽ được cấp sổ tài khoản. Cuốn sổ này ghi lại tất cả 
những giao dịch qua ngân hàng của bạn, đây cũng là vật chứng minh bạn có tài khoản trong ngân 
hàng. Khi rút tiền tại ngân hàng cần phải có sổ tài khoản và con dấu, nhưng đối với người nước 
ngoài chỉ cần ký tên cũng có thể chấp nhận thay con dấu. Bạn cũng được cấp thẻ ATM (thẻ ngân 
hàng),với thẻ này bạn không cần sổ tài khoản cũng có thể rút và gửi tiền. Thông thường ngân hàng 
chỉ hoạt động từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ngoài thời gian này ATM cũng hoạt động để giúp cho 
việc rút tiền. ATM cũng được đặt trong các cửa hàng tiện lợi 24 giờ và trong các ga xe điện. (Có thể 
tốn lệ phí khi rút tiền ở đây)  
 
2. Bưu điện  
 Bưu điện Nhật cũng có dịch vụ tương tự như ngân hàng. Nếu bạn có thẻ cư trú bạn cũng có thể 
mở tài khoản tại bưu điện.Cũng giống như ngân hàng, bưu điện cũng phát hành thẻ ATM. Dịch vụ 
gửi tiền tiết kiệm và gửi tiền qua bưu điện thông thường hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 
(những ngày đầu năm và cuối năm, thứ 7, chủ nhật và ngày lễ không làm việc)  

 
3. Gửi tiền ra nước ngoài 
 Thông thường có 2 cách gửi tiền ra nước ngoài là từ ngân hàng hoặc bưu điện. Xin lưu ý là tùy 
theo chi nhánh ngân hàng, không thực hiện việc gửi tiền ra nước ngoài được. Dịch vụ gửi tiền ra 
nước ngoài chỉ có ở ngân hàng bưu điện(Yucho Ginko) và bưu điện có dịch vụ gửi tiền ra nước 
ngoài. Ngoài cách gửi tiền từ tài khoản sang tài khoản còn có cách gửi tiền thông qua dịch vụ 
Money Order (ngân phiếu). Ngân hàng và bưu điện đều có chức năng phát hành money order.    
  Pháp luật yêu cầu khi bạn chuyển tiền ra nước ngoài, bạn phải xuất trình giấy chứng minh như 
thẻ cư trú và mã số cá nhân My Number tại quầy giao dịch. Ngoài cơ quan chính thức như ngân 
hàng và bưu điện , những hình thức chuyển tiền khác có thể vi phạm pháp luật, bạn hãy lưu ý!  


