
 

 
 
 
 
 

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

 
हालको बसोबास काड� (रेिसडे� काड�) पेस गन� अनुरोध 

※ तपाईंले हाम्रो ब�कको Web साइट (तलको URL) मा गई, जापानी भाषा बाहेकका भाषाह�मा जानकारी हेन� स�ु�नेछ। 
 

आदरणीय ग्राहक महानुभावह�, हाल पिन तपाईंह�ले आ-आफ्नो �ेत्रमा सफलता हािसल ग�ररहनुभएको छ भ�े आशा गद�छौ।ँ 
सदैव यु�ो ब�क र जापान पो� प्रयोग ग�रिदनुभएकोमा हािद�क कृत�ता �� गन� चाहन्छौ।ं 
िवगत केही समय यता, अ�रा�ि�� य समदुायमा स�ि� शु�ीकरण (मनी लाउ��र�) तथा आत�वादी िक्रयाकलापमा िव�ीय 

लगानी िनवारणको मह� बिढरहेको छ। तसथ�, जापानको स�ूण� िव�ीय संस्थाह� स���त सरकारी िनकायह�सँग सहकाय� गरी, 
िविभ� िनय�णका उपायह� अपनाई, �स्थकर िव�ीय प्रणालीलाई कायम रा�े काय�मा लािगरहेका छन्। ती म�े एक काय�को 
�पमा, हाम्रो ब�कले नयाँ कारोबार गनु��ने ग्राहकह�का साथै पिहलेदे�ख नै कारोबार गद� आइरहनुभएका ग्राहकह�को पिन, क्रिमक �पमा, 
बसोबास काड� (रेिसडे� काड�) को बसोबास अविध (�ाद पूरा �ने िमित) िनयिमत तथा लगातार िन�य गन� काम ग�ररहेको छ। 
�सकारण, कृपया तपाईंसँग भएको िन� खाताबारे तल ले�खएको िविध�ारा जवाफ िदनु�न िवनम्र अनुरोध गद�छौ।ं 
स���त खाता न�र 
(सामान्य (बचत) खाता 
अथवा रकम ट्रान्सफर खाता) 

＊＊＊＊＊－＊＊＊＊○○○○ 

(अिन्तमको 4 अ� मात्र देखाइएको छ) 

जवाफ िदने �ाद YYYY, MM, DD 

हाम्रो ब�कले भिव�मा पिन ग्राहकको ब�मू� स�ि�को िज�ा िलई, िव�सनीय तथा सुरि�त कारोबारलाई िनर�रता िदनेछ। 
�सको लािग ज�री काय� �नाले, यस काय�लाई बुझी, सहयोग ग�रिदनु�न अनुरोध गद�छौ।ं 
यिद �ादस�मा जवाफ प्रा� नभएमा, हाम्रो ब�कको िनयम※ अनुसार तपा�को जवाफ प्राप्त नभएसम्मको अव�ध, खाताका 

केह� सेवाहरू प्रयोग गनर् नस�कने हुने सम्भावना भएको कुराबारे अिग्रम जानकारी गराउन चाहन्छौ।ं ��ो अवस्था आएमा, 
तपाईलंाई पु� जाने असुिवधाप्रित हामी �मा प्राथ� छौ।ं 
※ सामा� बचत िनयमको दफा 13 को उपदफा 2 को 3, रकम ट� ा�फर बचत खाता िनयमको दफा 28 को उपदफा 2 को 3 आिद। 

भवदीय 
जवाफ िदने त�रका------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

स्माटर् फोन अथवा कम्प्युटरबाट हाम्रो ब�कको Web साइट (तलको भाग) → "ग्राहकलाई आफ्नो जानकारी आिद प्रदान गन� 
अनुरोध" को पृ�※ मा रा�खएको िल�बाट "यु�ो ब�कको ग्राहकले आफ्नो जानकारी उद्घोष गन� साइट" मा गई, हालको बसोबास 
काड� (रेिजडे� काड�) को फोटो अपलोड गनु�होस्। 
लगइनको लािग प्रयोग गन� ID र पासवड� िन� अनुसार रहेको छ। 
(स्माटर् फोनले दायाँ भागको दु॒ई-आयामी कोड �र�डङ गरेमा, ID र Password टाइप नगर�कन �सध ैलगइन गनर् स�कन्छ।) 

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

※ तपाईंसँग �ाट� फोन आिद नभएमा वा अ� कारणवश �ाट� फोन आिदबाट जवाफ िदन गाह्रो �ने अवस्थामा, िन� स्थानमा स�क�  गनु��न 
अनुरोध गद�छौ।ं  

 

 

स�क�  

जापान पो� ब�क क�नी िलिमटेड    ग्राहक जानकारी �वस्थापन के� 

Tel 0120-340-004 
＜खुला समय＞ सोमबारदे�ख शुक्रबार 9:00～19:00  

शिनबार, आइतबार र साव�जिनक िबदाको िदन 9:00～17:00 
(िडसे�र 31 ता�रखदे�ख जनवरी 3 ता�रख सम्म बन्द हुनेछ) 

※यो पत्र YYYY, MM, DD ता�रखस� हाम्रो 
ब�कको खाता प्रयोग गनु��ने ग्राहकह�लाई 
पठाइएको छ। तपाईंले हाम्रो ब�कको खाता र� 
ग�रस�ुभएको छ भने यो पत्रको जवाफ 
�दनुपद�न। 

सुर�ाको ला�ग केह� �ववरणलाई 
इिन्क्रप्ट ग�रएको छ। 


