
※�यो पत्र YYYY, MM, DD तारिखसम्म हाम्ो 
बैैंकको खाता प्रयोग गर््ननुहुरे् ग्ाहकहरूलाई 
पठाइएको छ। तपाईंले हाम्ो बैैंकको खाता िद्द  
गरिसक््नभएको छ भरे् यो पत्रको जवाफ 
दिर््नपिदैर्।

YYYY, MM, DD
Japan Post Bank, Co., Ltd.

कारोबार उद्देश्य आदि दिश्चय गि्न अिुरोध

आििणीय ग्ाहक महार््नभावहरू, हाल पदर् तपाईंहरूले आ-आफ्र्ो के्त्रमा सफलता हादसल गरििहर््नभएको छ भने् आशा गिनुछौ।ँ 
सिैव य्नच्ो बैैंक ि जापार् पोस्ट प्रयोग गरिदिर््नभएकोमा हादिनुक कृतज्ञता व्यक्त गर्नु चाहन्छौ।ं
दवगत केही समय यता, अन्तिानुदट्रि य सम्निायमा सम्पदति श्नद्ीकिण (मर्ी लाउन्डरिङ्ग) तथा आतङ्कवािी दरियाकलापमा दवतिीय लगार्ी 

दर्वािणको महत्त्व बैदििहेको छ । तसथनु, जापार्को सम्पपूणनु दवतिीय संस्थाहरू सम्बन्धित सिकािी दर्कायहरूसँग सहकायनु गिी, दवदभन् 
दर्यन्त्रणका उपायहरू अपर्ाई, स्वस्थकि दवतिीय प्रणालीलाई कायम िाखे् कायनुमा लादगिहेका छर््। ती मधे् एक कायनुको रूपमा, हाम्ो  
बैैंकले र्याँ कािोबैाि गर््ननुहुरे् ग्ाहकहरूका साथै पदहलेिेन्ख रै् कािोबैाि गिदै  आइिहर््नभएका ग्ाहकहरूलाई पदर्, रिदमक रूपमा, यो पत्र  
बैाहेक काउन्टिमा सोधे्रे् आदि गिी, ग्ाहकसँग सम्बन्धित जार्कािी तथा कािोबैाि उदे्दश्य आदिको दर्यदमत तथा लगाताि दर्श्चय गर्ने काम  
गरििहेको छ।

त्यसकािण, कृपया तपाईंसँग भएको दर्म्न खाताबैािे, यस्ा जार्कािीहरू दर्श्चय गर्नुको लादग, तल लेन्खएको दवदिद्ािा जवाफ 
दिर््नहुर् दवर्म् अर््निोि गिनुछौ।ं 

सम्बन्धित खाता र्म्बि
(सामान्य (बैचत) खाता अथवा 
िकम ट्रि ान्सफि खाता)

＊＊＊＊＊－＊＊＊＊○○○○

(अन्न्तमको 4 अङ्क मात्र िेखाइएको छ)

जवाफ दिरे् म्ाि YYYY, MM, DDYYYY, MM, DD

हाम्ो बैैंकले भदवष्यमा पदर् ग्ाहकको बैहुमपूल्य सम्पदतिको दजम्मा दलई, दवश्वसर्ीय तथा स्निदक्त कािोबैािलाई दर्िन्तिता दिरे्छ। त्यसको  
लादग जरुिी कायनु हुर्ाले, यस कायनुलाई बै्नझी, सहयोग गरिदिर््नहुर् अर््निोि गिनुछौ।ं 

साथै तपाईंसँग, तपाईंले दिर््नभएको जवाफसँग सम्बन्धित क्न िाहरू दर्श्चय गर्नु सदकरे् क्न िाबैािे अदग्म जार्कािी गिाउर् चाहन्छौ।ं 
भविीय

जवाफ दिरे् तरिका
स्ाट्नु फोर् अथवा कम्प््नट्िबैाट् हाम्ो बैैंकको Web साइट् (तलको भाग) → "ग्ाहकलाई आफ्र्ो जार्कािी आदि प्रिार् गर्नु 

अर््निोि" को पृष्ठ※ मा िान्खएको दलङ्कबैाट् "य्नच्ो बैैंकको ग्ाहकले आफ्र्ो जार्कािी उि्घोष गर्ने साइट्" मा गई, सबैै प्रश्नहरूको 
जवाफ दिर््नहोस्। 

लगइर्को लादग प्रयोग गर्ने ID ि पासवर्नु दर्म्न अर््नसाि िहेको छ।
(स्ाट्नु फोर्ले िायाँ भागको ि्नई-आयामी कोर् रिदर्ङ गिेमा, ID ि Password ट्ाइप र्गिीकर् दसिै लगइर् गर्नु सदकन्छ।)

[ID] ************
[Password] ************
※ (URL) https://www.jp-bank.japanpost.jp/honnin/hn_zct.html 

स्निक्ाको लादग केही दवविणलाई 
इन्न्रिप्ट गरिएको छ।

※ �तपाईंसँग स्ाट्नु फोर् आदि र्भएमा वा अन्य कािणवश स्ाट्नु फोर् आदिबैाट् जवाफ दिर् गाह्ो हुरे् अवस्थामा, हामी हुलाक माफनु त  
तपाईंलाई जवाफ दिरे् पत्र पठाउछौ।ं त्यस्ो अवस्थामा दर्म्न स्थार्मा सम्पकनु  गर््ननुहुर् अर््निोि गिनुछौ।ं

※ दफतानु पठाउरे् वा जापार् पोस्ट बैैंक तथा हुलाक कायानुलयको बैचत काउन्टिमा पेश गर्नु पदर् सक््नहुन्छ।

�◇ हामीले तपाईंसँग दर्श्चय गर्नु चाहेको क्न िा ि हामीले र्याँ कािोबैाि स्नरु गर््ननुहुरे् ग्ाहकहरूलाई सोधे् क्न िा एकै हो। 
�◇ तपाईंको "कायनुस्थल वा अध्यर्ित शैदक्क संस्था आदि", "वादषनुक आय आदि" सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पदर् हुर्ाले, सम्भव भएसम्म तपाईंले ती 

प्रश्नहरूको जवाफ दिर््नभयो भरे्, हामी तपाईंप्रदत कृतज्ञ हुरे्छौ।ं
�◇ तपाईंले हाम्ो बैैंकको Web साइट् (मादथको URL) मा गई, जापार्ी भाषा बैाहेकका भाषाहरूमा जार्कािी हेर्नु सक््नहुरे्छ।

सम्पक्न

जापार् पोस्ट बैैंक कम्पर्ी दलदमटे्र्       ग्ाहक जार्कािी व्यवस्थापर् केन्द्र
Tel 0120-340-004
< ख्नला समय > सोमबैाििेन्ख श्नरिबैाि 9:00～19:00

शदर्बैाि, आइतबैाि ि सावनुजदर्क दबैिाको दिर् 9:00～17:00 
(दर्सेम्बि 31 तारिखिेन्ख जर्विी 3 तारिखसम्म बैन्द हरे्छ)


