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VIII-4 Mga Bangko at Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa

1. Bangko (Ginkoh)
Ang mga dayuhang nagtratrabaho sa isang kumpanya sa bansang Hapon o mananatili ng 6 na buwan o mas matagal

ay maaaring magbukas ng savings account sa bangko. Dalhin ang Resident Card at hanko sa bangko at isulat ang
mga hinihinging impormasyon sa application form. Kung hihingi ka, makakatanggap ng bankbook kapag nag-open ng
account. Magagamit ito para itala ang mga transaksiyon sa bangko at para na rin magpatunay ng pagmamay-ari ng
account. Sa pag-withdraw ng pera, kakailanganin ang bankbook at hanko, para sa mga dayuhan ay maaari na rin ang
pirma nito bilang kapalit ng tatak ng hanko.

Kung nais magkaroon ng ATM card (Cash Card) ay iisyuhan nila kayo. Kung mayroon na kayo nito, kahit walang
bankbook ay maaaring maglabas o magdeposito ng pera sa ATM. Bukas ang mga bangko mula 9 ng umaga hanggang
alas 3 ng hapon lamang sa karaniwang araw, subalit maaaring gumawa ng transaksiyon sa ATM tulad ng withdrawal at
iba pa kahit na tapos na ang oras ng serbisyo ng bangko.

May mga ATM machine din sa mga “convenience stores” at sa loob ng istasyon ng tren (kadalasan, may
karagdagang bayad ito).

2. Post Office (Yubinkyoku)
Ang mga post office ng bansang Hapon ay may mga serbisyong katulad ng sa bangko. Kahit sinong dayuhan na may

Resident Card ay maaaring magbukas ng account. Tulad ng bangko, nag-iisyu rin sila ng ATM card.

Ang pag-dedeposit at remitans ay simula 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon lamang (maliban sa katapusan ng
taon at bagong taon, Sabado, Linggo at mga national holidays).

3. Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa o Remitans
Ang bangko at post office ang pangkaraniwang pamamaraan para magpadala ng pera, ngunit puwedeng gumamit ng

money transfer service kamakailan lamang. Kapag gagamitin ang nakarehistrong money transfer service, mas mura ang
pagpapadala kaysa sa gamit ang bangko, atbp. kahit may hangganan na puwede ipadala ang pera.

Heto ang listahan ng mga money transfer service na nakarehistro sa Finance Bureau, atbp. sa buong bansa.
URL https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

Alalahanin na may mga bangkong walang serbisyong pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Sa mga post office
naman ay maaari lamang ang pagpapadala ng pera o remitans sa Yutyo bank sa post office na mayroong international
remitans.

Bukod sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng account-to-account transmission, maaari rin
gumamit ng money order (pagpapadala ng tseke sa pamamagitan ng mail o koreo). Maaaring magpa-isyu ng money
order sa bangko at post office.

Ayon sa regulasyon ng batas, maaaring hilingin na ipakita ang Resident Card o iba pang ID at My Number sa
pagpapadala ng pera.
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