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Ⅷ-4 Bank dan Pengiriman Uang ke Luar Negeri

1. Bank (Ginkoh)
Bagi yang bekerja di perusahaan Jepang , atau orang yang tinggal di Jepang lebih dari 6 bulan, bisa membuat

Rekening Tabungan di Bank. Harus disiapkan Kartu Menetap, Cap Diri, dan mengisi data dan berkas yang
disyaratkan. Jika membutuhkan anda dapat menerima buku tabungan bila membuka rekening. Buku ini untuk
mencatat transaksi uang dan merupakan bukti anda memiliki rekening di bank tersebut. Waktu mengambil uang,
anda perlu membawa buku tabungan dan Cap Diri. Diri Untuk mengambil uang tabungan, diperlukan Buku
Tabungan, Cap Diri, dan juga Kartu Tanda Pengenal Warga Negara Asing.
Bila Anda mau, kartu ATM(Kyasshu ka-do) juga dapat diterbitkan. Dengan kartu ini anda dapat menyetor dan

mengambil uang di mesin tanpa kartu tabungan. Teller bank biasanya melayani dari pk. 9:00 sampai pk. 15:00 tiap
hari kerja, tapi dengan kartu ATM anda dapat mengambil uang, dsb. di mesin di luar jam kerja.
Sekarang mesin ATM juga tersedia di toko 24 jam (convenience store) dan di dalam setasiun. Biasanya anda

harus membayar biaya administrasi.

2. Kantor Pos (Yuubinkyoku)
Kantor Pos di Jepang , mempunyai pelayanan yang sama dan juga mempunyai kerja sama dengan Bank Kantor
pos Jepang juga melayani jasa seperti bank. Siapa pun dapat membuka rekening bila memiliki Kartu Menetap.
Selain itu, kantor pos juga menerbitkan kartu ATM seperti bank.
Kantor pos melayani penyetoran, pengiriman uang dari pk. 09:00 sampai 16:00 (tutup pada akhir tahun/tahun
baru, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional).

3. Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Pengiriman uang asing umumnya dari bank dan kantor pos, tetapi baru-baru ini, jasa pengiriman uang dapat

digunakan. Ketika menggunakan jasa pengiriman uang terdaftar, jumlah maksimum yang dapat Anda kirim uang
ditentukan, tetapi lebih murah daripada mengirim uang melalui bank.

Berikut adalah daftar pedagang yang terdaftar di Biro Keuangan Jepang dsb.
URL https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
Harap diperhatikan bahwa tidak semua bank melayani pengiriman uang ke luar negeri. Di Kantor Pos Tertentu

pun bisa mengirimkan uang ke luar negeri dari buku tabungan.
Anda dapat mengirim uang dengan mentransfer dari rekening ke rekening atau dengan money order (Surat

Pengganti Uang Nominal). Money order diterbitkan oleh bank dan kantor pos.
Sesuai dengan ketentuan Hukum, apabila mau mengirim uang ke Luar Negeri, maka harus diperlihatkan kepada

petugas Bank, Kartu Menetap, atau tanda pengenal lainnya, dan nomor pribadi.
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