
Ang Auto debit ay tuwing ika-26 ng buwan at ang pera 
ay maidedeposito (Auto deposit) sa inyong account ng 5 business days.
Halimbawa: Kung ang auto debit day (ika-26 ng buwan) ay araw ng Lunes. 

Auto debit day・Auto deposit day

Monthly Auto deposit serviceMonthly Auto deposit service

Ano ang Auto deposit service?

Walang hassle ang paglipat ng pera galing sa iyong 
ibang banko para sa iyong Seven Bank account!

Sa Remittance o pambayad ng Loan ay pwede mo itong gamitin!

Mga Advantages ng serbisyong ito!

Deposito※Paalala, kapag nagkataon na tumapat ang araw ng ika-26 ng buwan sa araw ng sabado, linggo o holidays, 
　ang pera ay ma-auto debit ng sumunod na business day.

Sabado

ika-31

Linggo
1

business day
2

business days
3

business days
4

business days
5

business days

ika-26
（Lunes）

ika-27
（Martes）

5 business days

Pwede kana magremit via mobile app 
kahit nasa bahay lang.

Pwede kana magbayad sa iyong 
loan ng walang iniisip.

Overseas remittance service.

SEND
HERE

ika-28ika-26 ika-29

Repayment date.
ika-27

Loan Service.

Auto debit
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（Miyerkules）
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（Huwebes）

ika-30
（Biyernes）

ika-2
（Lunes）

ika-1



・Login ID at Login password sa Seven Bank 
  Direct Banking Service.

Mag-apply sa Seven Bank website.

・ Tokyo Mitsubishi 
   UFJ Bank

・Resona Bank

・Rakuten Bank

・Yokohama Bank

・ Mizuho Bank 

・ Japan Post Bank

・ Sumishin SBI Net Bank

・ Hiroshima Bank

・Sumitomo Mitsui 
   Banking Corporation 
・ Japan Net Bank

・Chiba Bank

・ Fukuoka Bank    
                    At iba pa.

Mga dapat ihanda.

Para sa iba pang detalye, alamin sa Seven Bank website o bumisita 
sa aming branch upang kayo ay tugunan ng aming staff.

Mag-apply dito.

Mga listahan ng Banko.Mga listahan ng Banko.

Paano mag-apply.Paano mag-apply.

・Ibang bank 
  account na 
  nakapangalan 
  sa may-ari.

Cash Card
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・Seven Bank 
  account

※Para sa detalye ng iba pang banko, bisitahin ang Seven Bank website.



Ang pagrehistro sa Monthly Auto Ｄeposit ＳerviceAng pagrehistro sa Monthly Auto Ｄeposit Ｓervice

Mga hakbang sa pag-apply

Simula dito ikaw ay ididirekta sa 
website ng banko na iyong 
pinili upang irehistro ang mga 
importanteng detalye.

STEP1

Sa Seven Bank website 
pindutin ang 
"Monthly Auto-Deposit 
Service".

STEP2

Pindutin ang "Logon" 
button.

STEP3

Ilagay ang iyong Logon ID 
at Logon Password para sa 
online banking.

STEP4

Basahin ang nilalaman ng 
serbisyo at kasunduan, 
lagyan ng tsek kung 
sumasang-ayon pagkatapos 
ay pindutin ang "Apply".

STEP5

Ilagay ang amount.

STEP6

Pindutin ang "Pumili ng 
banko".

STEP7

Pumili ng banko.

STEP9

Ito ay lalabas sa screen 
kapag tapos na ang 
application sa pagrehistro.

Huwag isarado ang screen 
kapag hindi pa tapos.

STEP8

・Seven Bank Account

・Ang iyong ibang bank account
※Ihanda ang iyong branch name at account number ng iyong banko (cash card/passbook).
※Ang nakapangalan sa account lamang ang maaaring mag-apply.

Paraan ng pagrehistro

Cash Card

セブン太郎

セブン太郎



Tungkol sa  Monthly Auto Deposit ServiceTungkol sa  Monthly Auto Deposit Service

Ex. 1 Ex. 2
Kung ang (ika-26)/
Auto debit day ay weekday

Kung ang (ika-26)/
Auto debit day ay araw ng sabado, linggo o holiday

Amount Limit

Bilang ng banko na 
maaaring irehistro

Ang bayad sa serbisyo

Mga bagay ukol 
sa artikulo

・Paraan ng paggamit ng Direct Banking (Aplikasyon,Pagpalit ng halaga,Suspensyon,Kanselasyon,)
   ay makikita ang Auto debit kung ito ay nakumpleto bago ang ika-8 business day.Ito ay makikita sa 
   susunod na araw pagkatapos ng ika-7business day.
・ Kapag ang Auto debit ay hindi naisagawa ng 2 magkasunod na buwan ay itigil ang Auto debit.
・Mangyaring ito ay sapilitang kakanselahin dahil sa mga sumusunod. 
  ① Kung walang deposito ang account sa pangalan ng kostumer.
  ② Kinansela ang lahat ng kontrata sa serbisyo sa remittance sa ibang bansa at ang kontrata ng 
       serbisyo sa loan.
  ③ Kung ito ay hindi na magamit ng 3 buwan mahigit simula na ipinakansela. 

Higit sa 10,000 yen o mababa sa 1,000,000 yen (by unit per 1yen) ang maaaring ilipat na halaga ng pera.

Hanggang dalawang banko.

Libre.

Ang nilalaman ng 
serbisyo

Maaring gamitin ang 
serbisyo ng mga 
sumusunod

Maaaring gumamit ng serbisyong ito kapag ginagamit ang alinmang serbisyo sa mga sumusunod.
・International Money Transfer Service (overseas remittance)
・Loan Service

Ang serbisyong ito ay para sa kostumer ng ibang bank institution na gamit ang sariling 
pangalan para sa Auto debit ng Seven bank.
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Auto debit

Deposito

Ang auto debit day ay tuwing ika-26 ng buwanmula sa ibang banko. 
(Kapag ang transaksyon ay ginawa sa araw ng Sabado・Linggo・Holidays)  

Auto debit day at Auto deposit day

Sa Seven Bank account ay idedeposito ang pera 
pagkatapos ng 5 business days. 
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