
Danh mục 「Hướng dẫn chuyển vào nơi ở mới dành cho người nước ngoài」 

Chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ bảo lãnh của công ty chúng tôi. 

Sau khi xem video「Hướng dẫn chuyển vào nơi ở mới dành cho người nước ngoài」,Quý khách hãy đánh dấu ☑ vào ô □ và ký tên hoặc đóng dấu. 

Nếu Quý khách có điều gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với công ty quản lý nhà hoặc bộ phận hỗ trợ cuộc sống khách hàng của GTN. 

 

■Khi ký kết hợp đồng 

 □Tôi đã hiểu tiền nhà sẽ được thanh toán trước và sẽ có hai cách thanh toán tiền nhà là chuyển khoản hoặc được rút 

tự động từ tài khoản ngân hàng. 

(Ví dụ) Tiền nhà tháng 5 sẽ được thanh toán vào tháng 4 

 □【Phương thức thanh toán chuyển khoản】Tôi đã hiểu 

・Thanh toán tiền nhà bằng cách chuyển khoản vào tài khoản mà công ty quản lý chỉ định tại cây ATM hoặc ngân hàng 

trước thời hạn quy định. 

・Chuyển khoản bằng tài khoản chính chủ 

・Phí chuyển khoản sẽ cần tự chi trả 

・Lưu lại hóa đơn chuyển tiền  

□【Phương thức tự động rút tiền qua tài khoản ngân hàng】Tôi đã hiểu 

・Cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng khi ký kết hợp đồng 

・Chữ ký và con dấu được dùng khi ký kết hợp đồng cần là con dấu dùng khi làm tài khoản ngân hàng 

・Trước khi thủ tục tự động rút tiền được hoàn thành, tiền nhà sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài 

khoản ngân hàng được công ty quản lý chỉ định 

 □Tôi đã hiểu rằng việc thanh toán tiền nhà muộn sẽ vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. 

 □Tôi đã hiểu tại Nhật không thể tự ý cho người khác vào ở và cần phải thảo luận trước với công ty quản lý nếu gia đình 

hoặc bạn bè đến chơi trong một thời gian. 

 □Tôi đã hiểu tại Nhật, thời hạn hợp đồng đã được quy định trước và tùy vào từng nội dung hợp đồng mà việc hủy hợp 

đồng nhà trước 1 hoặc 2 năm có thể bị phạt tiền. 

 □Tôi đã hiểu nếu chuyển nhà trong nước Nhật cần phải nộp đơn chuyển địa chỉ và làm thủ tục chuyển nhà tại quận, bưu 

điện ở địa chỉ mới. 

 

■Trong thời gian thuê nhà 

 □Tôi đã hiểu sau khi vào nhà cần phải kiểm tra ngay tình trạng nhà, chụp ảnh và thông báo cho công ty quản lý nếu có 

bất kỳ hỏng hóc nào. 

 □Tôi đã hiểu phải liên lạc đến công ty điện, nước, gas để đăng ký sử dụng và riêng đối với gas thì phải có mặt khi nhân 

viên đến mở van gas. 

 □Tôi đã hiểu không được để đồ dùng cá nhân hay rác tại các khu vực chung như sảnh tòa nhà, lối đi vào, hành lang, 

ban công vì đây là nơi thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. 

 □Tôi đã hiểu khi chuyển ra phải phục hồi lại nguyên trạng như lúc mới chuyển vào nên cần phải dọn dẹp định kỳ và giữ 

nhà sạch sẽ. 

Ngoài ra tôi cũng hiểu có trường hợp phí dọn dẹp và phí sửa chữa sẽ được yêu cầu thanh toán riêng. 

 □Tôi đã hiểu cần phải liên lạc ngay với GTN hoặc công ty quản lý nếu như thiết bị trong nhà (ví dụ như điều hòa) bị hỏng 

hóc. 

 □Tôi đã hiểu cần phải liên lạc ngay với GTN hoặc công ty quản lý nếu như cửa sổ bị vỡ kính hay thiết bị trong nhà bị 

hỏng hóc do thiên tai (bão, động đất v.v..)Ngoài ra, tôi cũng hiểu nếu đồ đạc hỏng cứ để nguyên mà không thông báo, 

có khả năng sẽ phải tự chi trả chi phí sửa chữa. 

 □Tôi đã hiểu mỗi khu vực sẽ có quy định đổ rác khác nhau và cần phải tuân theo quy định về túi đựng rác, thời gian và 

địa điểm đổ rác của mỗi tòa nhà, khu vực dân cư. 

 □Tôi đã hiểu việc gây ra những tiếng động lớn như mở loa điện thoại, tivi, chơi nhạc cụ sẽ làm phiền đến hàng xóm và 

sẽ chú ý để không gây ra tiếng động lớn sau 10 giờ tối. 

 □Tôi đã hiểu ngoài những tòa nhà được cho phép thì không được nuôi thú cưng hoặc nhận trông hộ thú cưng trong 

khoảng thời gian ngắn. 

 □Tôi đã hiểu cần phải thông báo cho công ty quản lý hoặc GTN nếu thời gian về nước dài hơn 2 tuần hoặc khi thay đổi 

số điện thoại liên lạc. 

 □Tôi đã hiểu sẽ phát sinh phí gia hạn hợp đồng nhà, dịch vụ bảo lãnh, bảo hiểm hỏa hoạn v.v....và cần phải thanh toán 

những phí trên trước thời hạn được ghi trong hợp đồng. 

 

■Khi hủy/ kết thúc hợp đồng 

 □Tôi đã hiểu khi muốn kết thúc hợp đồng cần phải báo trước và nộp đơn xin kết thúc hợp đồng cho công ty quản lý hoặc 

GTN, ngoài ra nếu chuyển ra mà không làm thủ tục hủy hợp đồng thì tiền nhà vẫn sẽ tiếp tục phát sinh. 

 □Tôi đã hiểu cần phải tự làm thủ tục chấm dứt hợp đồng sử dụng với các công ty điện, nước, gas và phải thanh toán 

hết chi phí trên trước khi ra khỏi nhà. 

 □Tôi đã hiểu cần phải cùng công ty quản lý kiểm tra tình trạng phòng và xác nhận chi phí sửa chữa trong ngày bàn giao 

nhà.Ngoài ra tôi cũng hiểu sẽ có trường hợp không được chấp nhận đã kết thúc hợp đồng nếu không tiến hành bàn 

giao nhà. 

 □Tôi đã hiểu khi ra khỏi nhà cần phải thu dọn hết đồ dùng cá nhân và dọn phòng sạch sẽ. 

 □Tôi đã hiểu rác khổ lớn sẽ được xử lý khác với rác thải thông thường, phải đặt lịch thu hồi trước ít nhất 1 tuần và cần 

trả phí, nếu không tuân theo quy định sẽ bị xử phạt「Vứt rác bất hợp pháp」. 

＜Cách vứt rác cỡ lớn＞ 

① Kiểm tra tại trang chủ của khu dân cư đang sống xem rác muốn vứt có phải là rác cỡ lớn hay không. 

② Nếu là rác cỡ lớn thì cần đăng ký lịch thu hồi rác trước với khu dân cư đang sống (có thể đăng ký qua Internet) 

③ Mua「Phiếu thu hồi rác cỡ lớn」tại các cửa hàng tiện lợi và dán vào rác cỡ lớn trước ngày thu hồi 

④Đưa rác cỡ lớn ra địa điểm đã được chỉ định trong ngày thu hồi 

 □Tôi đã hiểu phí dọn dẹp hoặc phí sửa chữa sẽ được trừ vào tiền đặt cọc lúc kí hợp đồng và sẽ được hoàn trả phần còn 

lại.Tuy nhiên tôi cũng hiểu sẽ có trường hợp tiền đặt cọc hợp đồng khấu hao chỉ được trả lại một phần hoặc không 

được trả lại. 

 □Tôi đã hiểu cần phải trả lại chìa khóa cho công ty quản lý khi ra khỏi nhà. 

 

Ngày      tháng      năm 20 
Họ tên                   

 

【Thông tin liên hệ】               

Công ty GLOBAL TRUST NETWORK       

Bộ phận hỗ trợ cuộc sống khách hang      

Số điện thoại 03-5155-4674           

Địa chỉ Email  support@gtn.co.jp        

Giờ làm việc 10:00～18:30（Ngoại trừ nghỉ Tết） 

※当チェックリストの弊社への提出は必須ではございません。 
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