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ព័ត៌មានអំពីអតិថិជន

ផលិតផលែដលេស ្�ីសំុ? គណនី កតធនាគារ េសវ iBanking េផ្សងៗ:

មានមុខរបរផា� ល់ខ�ួនមានករងរ

ព័ត៌មានលំអិតរបស់អតិថិជន

្របាក់ែខ សន្សផំា� ល់ខ�ួន  / វនិិេយាគអជីវកម�   លក់អចលន្រទព ្យ

េផ្សងៗ:

្របជាពលរដ� សហរដ�អេមរកិ? ជាពលរដ�សហរដ�អេមរកិ, សូមផ�ល់េលខ TIN/SSN: មិនែមនជាពលរដ�សហរដ�អេមរកិ

សន្ស ំ/ វនិិេយាគ សុវត�ិភាព្រគ�សរ ចូលនិវត�ត

េផ្សងៗ :

ដឹងផលិតផលធនាគារតមរយៈ

ពុំមានករងរ ចូលនិវត � សិស ្ស េមផ �ះ

មរតក

ចំនូលពីករជួល ផ�ត់ផ�ង់ពី្រគ�សរ 

$0 - $500 >$500 - $1,000 >$1,000 - $5,000 >$5,000 - $10,000 >$10,000

ករផ្សោយពណិជ�កម� (ទូរទស្សន ៍កែសត វទិ្ុយ ទស្សនាវដ�ី) ្របព័ន�អុិនេធីេនត / Facebook

មិត�ភ័ក�ិ / សច់ញាត់ិ បុគ�លិក ABA ស� ក ់/ េធី�ករ េនជិត ABA

េផ្សងៗ:

កលបរេិច�ទ 

ពក្យេស�ីសំុ
េបីកគណនីបុគ�ល

ៃថ�ែខឆា� កំំេណីត 

(ៃថ� ែខ ឆា� )ំ (ៃថ� ែខ ឆា� )ំ

(្របេទស) 

អតិថិជន្រសប ់(សូមរលំងេទព័ត៌មានគណនី) អតិថិជនថ�ី (សូមបំេពញទងំអស)់ េលខ CIF (បំេពញេដយធនាគារ)

* ពី4ដល9់ខ�ង់    , េលខសំងត់េនះស្រមាប់សំគាល់អតិជនេនេពលទូរស័ព�េទែផ�កេសវកម� 

េលខសំងត់តមទូរស័ព�*នាម្រតកូល 

នាមខ�ួន 

កែន�ងកំេណីត 

ស�� តិទីពីរ

អត�ស�� ណប័ណ� លិខិតឆ�ងែដន េផ្សងៗ 

េលខអត�ស�� ណ 

ផ�ល់េនៃថ� ផុតកំណត់េនៃថ� 

(ៃថ� ែខ ឆា� )ំ 

នាមកណា� ល

េគាលបំណងៃនករេបីកគណនី េ្របី្របាស់េសវធនាគារ្របចៃំថ�

ព័ត៌មានលំអិតអំពីករងរ

មុខតំែណង េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន

មុខជំនួញ្រក�មហុ៊ន

ព័ត៌មានបែន ្�ម

្របភពចំនូលេគាល

ចំនូល្របចែំខ

សខ(បំេពញេដយធនាគារ)

្របេទសែដលេចញលិខិតអត�ស�� ណ

(្របេទស) 

អីុែមល

េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត

អសយដ� នបច�ុប្បន� ផ�ះេលខ ផ�ូវេលខ

្រក�មេលខ ភូមិ

ឃំុ/សង� ត់

្រស�ក/ខ័ណ� :

េខត�/្រក�ង

េលខទូរស័ព� ចំបង

មុនេពលអ�កបំេពញែបបបទេនះសូមអនែផ�កែដលមានចំណងេជីងថា "ករយល់្រពម និងករទទួលស� ល់ភាពជាឯកជន" េនទំព័រទី 2 និងពត៌មាន 

លម�ិតៃនផលិតផល ឬេសវកម�របស់ផលិតផលខងេ្រកមពីេគហទំព័ររបស់េយងី: https://www.ababank.com/ ។ តមរយៈករផ�ល់ព័ត៌មានលំអិត 

ផា� ល់ខ�ួនដល់ធនាគារេ្រកមទ្រមង់ពក្យសំុេនះ អ�កនឹង្រត�វបានចត់ទុកថាបានទទួលយកលក�ខណ� របស់ធនាគារ និងបានយល់្រពមេ្របី្របាស់ព័ត៌មាន 

លម�ិតផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កដូចមានែចងេនក�ុងឯកសរេនះ។

និវសនភាព: និវសនជន
(ទិដ� កររយៈេពល៦ែខ ឬ ឯកសរមានតំៃលេស�ី)

អនិវសនជន
(មិនអនុ�� ត)

(េ្របីជាមួយេសវធនាគារ ្របព័ន� ស�័យ ្របវត�ិកម� )

ែផ�កទី១

ែផ�កទី២

្រប�សេភទ ្រសី 

(ក�ុងេពលមានករងរ)

(េ្រជីសយកមួយ)

Mobile App
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១.៨ ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាខ�ុ ំមានកតព�កិច�េដយច្បោប់ជាធរមានចំេពះករ្របកសស� នភាពបុគ�ល 

អេមរកិតមលក�ណៈវនិិច�័យខងេ្រកម: 
    ·  ពលរដ� សហរដ�អេមរកិ ( រមួមាន ស�� តិពីរ ) 
      ·  ជនបរេទស អ�ករស់េន សហរដ�អេមរកិសំរប ់េគាលបំណងពន� 
    ·  ភាពជាៃដគូ របស់សហរដ�អេមរកិ 
    ·  សជីវកម� េនសហរដ�អេមរកិ 
          ·  អចលន្រទព្យ របស់សហរដ�អេមរកិ េផ្សងេទៀតជាជាង អចលន្រទព្យ បរេទស 
     ·  Trust ណាមួយ ្របសិនេបី:  (១) តុលករ ណាមួយេនក�ុង សហរដ�អេមរកិ គឺអច  
       អនុវត� ករ្រត�តពិនិត្យ បឋម េលីរដ�បាល េលី Trust និង (២) មនុស្ស មួយឬេ្រចីន េន 
       សហរដ�អេមរកិមានសិទ�ិអំណាចេដីម្ប្ីរគប់្រគងករសេ្រមចចិត� េ្រចីន ទងំអស់ៃនTrust។ 
  
           ខ�ុ ំទទួលស� ល់ក�ុងករជូនដំណឹងដល់ធនាគារក�ុងរយៈេពល30ៃថ�េនេពលមានករផា� ស់ប�ូរ 
       កលៈេទសៈរបស់ខ�ុ ំេនេពលែដលលក�ណៈវនិិច�័យណាមួយទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ 
       ខ�ុ ំជាមួយធនាគារ។ 
  
១.៩ ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាមានកលៈេទសៈែដលអចេកីតេឡងីេដយករមិនេពញចិត� ឬ ជេមា� ះ 
នឹងេកីតេឡងីរវងភាគី។ ខ�ុ ំមានឆន�ៈសហករជាមួយធនាគារេដីម្បែីស�ងរកដំេណាះ្រសយ និង 
អនុវត�តមនីតិវធិីរបស់ធនាគារ និងេគាលករណ៍ៃនករអនុវត�ច្បោប់ស្រមាប់ដំេណាះ្រសយ។ 
  
២.០ ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាគណនី្រត�វែតសកម� េ្របី្របាស់ក�ុងេគាលបំណងែដលបាន្របកស េហយី 
្រត�វ្រប្រពឹត�េទក�ុងលក�ណៈេពញចិត�។ គណនីអសកម�នឹង្រត�វបានចត់ថា� ក់ជា "អសកម�" និង 
្រត�វទទួលបន�ុកៃថ�េសវ និង្រគប់្រគងសកម�ភាពែដលបានកំណត់េដយធនាគារ (ឧទហរណ៍ 
ករដក់កំហតិេផ្សងៗគា� េលីករេ្របី្របាស់តុបករណ៍ គណនី និងមូលនិធិ)។ េលីសពីេនះេទ 
េទៀតខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាវជាកតព�កិច�របស់ខ�ុ ំក�ុងកររក្សោគណនីេអយេនសកម� េហយីរល ់
សមតុល្យែដលអសកម� រយៈេពល១០ឆា� ជំាប់ៗគា�  ឬេលីសពីេនះ អចនឹង្រត�វេផ�រេទកន់ 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (NBC) សំរប់រដ�បាលេដយមិន្រត�វករករយល់្រពមពីខ�ុ ំ តមករតំរូវ 
េដយច្បោប់ ែដល អច អនុវត� បាន។ 
  
២.១ ខ�ុ ំយល់្រពម: 
       ·   ឯកសរែដលបានបង� ញស្រមាប់េគាលបំណងកំណត់អត�ស�� ណអច្រត�វបានេផ��ង   
       ផា� ត់េដយធនាគារេដយមានសិទ�ិអំណាច្រតឹម្រត�វ។ 
    ·  ្រត�វជាប់កតព�កិច�េដយល័ក�ខ័ណ� េផ្សងៗ ែដល្រត�វអនុវត�ជាបន�បនា� ប់េទគណនីេនះ  
         ែដលបានេបីកេដយខ�ុ ំជាមួយធនាគារ។ 
    ·  ចងភា� ប់កតព�កិច�របស់ខ�ុ ំេទជាមួយលក�ណ� េផ្សងៗៃនករេ្របី្របាស់ កត និង/ឬ    អីុនេធី  
       ែណតែប៊ងឃងីេនេពលែដលខ�ុ ំបានេស�ីសំុ និង កំពុងេ្របី្របាស់េសវទងំេនះ។ 
     ·  ធនាគារអចគិតលុយេទគណនីេនះ ឬគណនីេផ្សងេទៀតែដលខ�ុ ំអចេ្របីជាមួយធនាគារ  រ ឺ
       ដកហូតយកមកវញិៃថ�េសវធនាគារ ៃថ�េសវរបស់រដ� ភិបាល ពន� ឬកតព�កិច�េលីករ  
           ្របតិបត�ិករ ឬអ�ីែដលទក់ទងនឹងគណនីរបស់ខ�ុ ំ និងពិនិត្យេមីលរបាយករណ៍គណនី   
       របស់ខ�ុ ំ េហយីជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីកំហុសឆ�ងណាមួយ ឬ្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី    
       ក�ុងរយៈេពលកំណត ់បនា� ប់ពីទទួលបានរបាយករណ៍គណនីនីមួយៗ។ 
    ·  ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថា ខ�ុ ំបានអនពត៌មានលម�ិតៃនផលិតផល ឬេសវកម�ែដលទក់ទងេទនឹង  

       គណនីេនះ/ទងំេនះ េហយី ខ�ុ ំេជឿជាក់ថាពត៌មានទងំអស់រមួទងំពក្យេស�ីសំុែដលបាន     

       ផ�ល់ជូនេនះគឺពិតជា្រតឹម្រត�វ ្របាកដែមន។

១.១ ខ�ុ ំយល់្រសបថាធនាគារ និងសខណាមួយ (គណបក្ស) អចផា� ស់ប�ូរព័ត៌មានគា� អំពីខ�ុ ំមាន 

          .    រល់ព័ត៌មានែដលផ�ល់េដយខ�ុ ំេនក�ុងឯកសរេនះ 
        .  រល់ពត៌មានផា� ល់ខ�ួនេផ្សងេទៀតែដលខ�ុ ំបានផ�ល់ឱ្យនរណាមា� ក់ក�ុងចំេណាមពួកេគ ឬ   
           ែដលពួកេគទទួលបានអំពីខ�ុ ំេដយ្រសបច្បោប់។ និង 
        .    ពត៌មានលំអិត្របតិបតិ�ករ  ឬ ្របវត�ិ្របតិបត�ិករែដលេកីតេឡងីពីករេរៀបចំរបស់ខ�ុ ំជាមួយ 
           ធនាគារ។ 
  
១.២ ្របសិនេបីភាគីណាមួយចូលរមួជាមួយនរណាមា� ក់ (អ�កផ�ល់េសវ) េដីម្បេីធ�ីអ�ីមួយជំនួស 
ពួកេគ (ឧទហរណ៍ េផ�ីរសំបុ្រតដល់ផ�ះ ឬ ្របត�ិបត�ករទិន�ន័យ) បនា� ប់មកខ�ុ ំយល់្រសបថាភាគី 
នានា និងអ�កផ�ល់េសវកម�អចេធ�ីករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មានគា� េទវញិេទមក។ 
  
១.៣ ធនាគារអចនឹងផ�ល់ព័ត៌មានណាមួយដល់អង�ភាពនានាេ្រកពីភាគីនានា និងអ�កផ�ល ់
េសវែដល្រត�វ បានត្រម�វ ឬ អនុ�� តេដយច្បោប់ឬកែន�ងណាែដលខ�ុ ំយល់្រពម។ 
  
១.៤ ខ�ុ ំយល់្រពមថារល់ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់េនទីេនះអច្រត�វបានេ្របី្របាស់េដយភាគីនានា 
និងអ�កផ�ល់េសវណាមួយេដីម្បេីបីកគណនីែដលខ�ុ ំបានេស�ីសំុ និងស្រមាប់ករ្រគប់្រគងគណនី 
ែផនករ ករអភិវឌ្ឍផលិតផល និងេគាលបំណង្រសវ្រជាវ។ 
  
១.៥ ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាស្រមាប់ដំេណីរករពក្យសុំេនះខ�ុ ំ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានទងំអស់េនក�ុងពក្យ 
សំុេនះេហយីករបរជ័យក�ុងករេធ�ីដូេច�ះអចេធ�ីេអយពក្យេស�ីសំុេនះ្រត�វបានបដិេសធ។ ខ�ុ ំសូម 
ប�� ក់ថាព័ត៌មានែដលផ�ល់ជូនេនក�ុងពក្យសំុេនះ្រត�វបានផ�ល់េដយស�័្រគចិត�េហយីជាករពិត 
្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ។ ខ�ុ ំនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីរល់ករផា� ស់ប�ូរៃនករពិត ឬ កលៈ 
េទសៈណាមួយែដលអចផ�ល់ព័ត៌មាន េសចក�ីែថ�ងករណ៍ និង/ឬ ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់ឱ្យ 
េដយខ�ុ ំ ខុសពីេនះមិន្រតឹម្រត�វ ឬ មិនពិត្របាកដពីេពលមួយេទេពលមួយ។ ខ�ុ ំយល់ថាករមិន 
បង� ញព័ត៌មានពិតរបស់ខ�ុ ំអំពីករផា� ស់ប�ូរកលៈេទសៈេនទីេនះអចនឹងេធ�ីឱ្យមានករបក 
្រសយមិនពិតេដយេចតនា ឬ េដយករេធ�ស្របែហស និង/ឬ ផ�ល់ព័ត៌មានែក�ងបន�ំែដលអច 
ទទួលរងករទទួលខុស្រត�វខងរដ�ប្បេវណី និង/ឬ ្រពហ�ទណ� ចំេពះខ�ុ ំេ្រកមច្បោប់កម�ុជា។ 
ខ�ុ ំអនុ�� តិេអយធនាគារេធ�ីករេផ��ងផា� ត់ព័ត៌មានណាមួយពី្របភពអ�ីក៏េដយែដលធនាគារយល់
ថាចបំាច់។ ខណៈេពលែដលធនាគារមានេហតុផលសម្រសបេដីម្បេីជឿថាព័ត៌មានជាក់លក់ណា 
មួយរបស់ខ�ុ ំគឺមិនពិតនិងមិន្រតឹម្រត�វ ធនាគារ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យផា� ស់ប�ូរព័ត៌មានជាក់លក់ែដល 
វអចនឹងសម្រសប (ឧទហរណ៍្របសិនេបីធនាគារដឹងថាេលខទូរស័ព�របស់ខ�ុ ំ្រត�វបានេធ�ីឱ្យ 
អសកម� ឬ ្រត�វបានចត់តងំេទអតិថិជនមា� ក់េទៀតេដយ្របតិបត�ិករទូរគមនាគមន ៍ ធនាគារនឹង 
េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពទិន�ន័យរបស់ខ�ួនេដយស�័យ្របវត�ិ្របសិនេបីខ�ុ ំមិនបានជូនដំណឹង)។ 
  
១.៦ ខ�ុ ំបានទទួលពីកំែណចុងេ្រកយបំផុតរបស់ធនាគារ (ក) លក�ខ័ន�ិកៈគណនី 
និងេសវកម�របស់ធនាគារ (ខ) ល័ក�ខ័ណ� ែដលអចអនុវត�បានរបស់ធនាគារ និង (គ) 
តរងកំណត់្របាក់ឈ�ួលរបស់ធនាគារ។ ខ�ុ ំ្រត�វបានអេ�� ីញឱ្យសួរសំណួរ និងយកដំបូនា� នវជិា� ជីវៈ 
ឯករជ្យេលីឯកសរែបបេនះ្របសិនេបីខ�ុ ំ្របាថា� ។ ខ�ុ ំសូមប�� ក់ថាខ�ុ ំបានអននិងយល់ច្បោស់អំពី 
ខ�ឹមសរៃនឯកសរែដលបានេលីកេឡងីខងេលីេហយី្រពមេ្រពៀងថា្រត�វបានចងភា� ប់េដយពួកេគ
។ ខ�ុ ំយល់ថាឯកសរច្បោប់ទងំេនះអចរកបានតមករេស�ីសំុ ឬ អច្រត�វបានេគេមីលេឃញីពី 
េគហទំព័ររបស់ធនាគារ។ 
  
១.៧ ខ�ុ ំដឹងថាករែចករែំលកពត៌មានគឺ្រតឹម្រត�វយុត�ិធម ៌ និងជាក់លក់្រត�វបានត្រម�វឱ្យមានជាច ំ
បាច់ស្រមាប់ធនាគារេដីម្បេីធ�ីចំណាត់ថា� ក់ស� នភាពពន�ដរៃននិវសនភាព្រតឹម្រត�វស្រមាប់ខ�ុ ំ។ 
េនេពលែដលខ�ុ ំេស�ីសំុធនាគារចត់ថា� ក់ស� នភាពពន�ដរៃននិវសនភាពរបស់ខ�ុ ំ ខ�ុ ំនឹងេធ�ីកិច�សហ
្របតិបត�ិករេដីម្បផី�ល់ឯកសរពក់ព័ន�ទងំឡាយណាែដលអចប�� ក់ថារយៈេពលស� ក់េន 
របស់ខ�ុ ំក�ុង្របេទសកម�ុជា មានយ៉ាងេហចណាស1់82១៨២ៃថ� ែដលជាចំនួនកំនត់េ្រកមច្បោប ់
កម�ុជា។

ករយល់្រពម និងករទទួលស� ល់ភាពជាឯកជនែផ�កទី៣
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េលខគណនី (បំេពញេដយធនាគារ)ចំនួនករេសី �សុំតុបករណ៍ល័ក�ខ័ណ� គណនី រូបិយប័ណ � ្របេភទគណនី

ព័ត៌មានអំពីគណនីែផ�កទី៤

េតីមា� ស់គណនីជានរណា? ខ�ួនខ�ុ ំផា� ល់ អ �កដ៍ៃទ 

េសវកម�េផ្សងៗែផ�កទី៥

(្រតឹម19ខ�ង់) 

ប័ណ�េគាល (Primary) ប័ណ�រង (Supplementary)

េឈ� ះេលីប័ណ �

ភា� ប់គណនីេទប័ណ �ករេស�ីសំុប័ណ�ឥណពន� 

្របេភទប័ណ� 

Visa Debit Classic Visa Debit Platinum

UPI Debit Classic UPI Debit Platinum

Mastercard Debit Standard Mastercard Debit Platinum

Visa Debit Platinum Lite

សំគាល ់៖ េឈ� ះេលីប័ណ�នឹង្រត ូវេបាះពុម�ដូចគា� ស្រមាប់ប័ណ�ទងំអស់ែដលបានេ្រជីសេរសីខងេលី។

េស�ីសំុសិទ�ិៃនករេ្របី្របាស់ iBanking 

គណនីបែន�មភា� ប់េទ iBanking

េផ�រេនក �ុង្របេទស និងេ្រក្របេទសេផ�រក�ុងគណនី ABA

េផ�រគណនីផា� ល់ខ�ួន ្រត ួតពិនិត្យសមតុល្យ 

ប័ណ�/iBanking នឹង្រត�វប��ូ នេទកន់/តមរយៈ សខ 

ភា� ក់ងរដឹកជ��ូ ន (សំរប់អតិជនែដលេស�ី និងទទួលប័ណ�/ iBankingេនក�ុង្រក�ងភ�ំេពញ និង េខត�កណា� លែតប៉ុេណា� ះ) 

សំគាល ់៖ ប័ណ�  និង/ឬ  iBanking ែដលអតិថិជនមិនបានមកទទួលយកក�ុងរយៈ៦០ៃថ� នឹង្រត ូវកត់េចល។ ករេស�ីសំុថ�ីនឹង្រត�វេគារពតមលក�ខណ�  រមួប��ូ លទងំកៃ្រម។

ករដឹងឮ និងទទួលស ្�ាល់ពីអតិថិជន

ករចុះហត�េលខរបស់ខ�ុ ំេលីពក្យេស�ីសំុេនះបានប�� ក់ថា ព័ត៌មានទងំអស់ខងេលី ពិតជា្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញេដយ 

គា� នករែក�ងបន�ំណាមួយ និងទទួលស� ល់ថាវជាបទេល�ីស ្របសិនេបីខ�ុ ំបាន្រប្រពឹត�ករបន�ំណាមួយែដលស�ិតេនេ្រកម 

ច្បោប់កម�ុជា។ ខ�ុ ំ្រត�វបានជូនដំណឹង និងទទួលស� ល់ថាែបបបទស្រមាប់ករេស�ីសំុេ្របី្របាស់គណនី និងេសវគឺស�ិតេន 

េ្រកមករពិចរណា និងនីតិវធិីៃផ� ក�ុងរបស់ធនាគារទងំ្រស�ងមុននឹងទទួលបានករអនុ�� តឲ្យេ្របី្របាស់េពញេលញ។ 

ខ�ុ ំសូមេស�ី សំុ ឲ្យធនាគារេបីកគណនី និងេសវដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលី។ ខ�ុ ំបានអន និងយល់្រពមេគារពរល ់

លក�ខណ� នានាែដលបានកំណត់េដយធនាគារ។

ហត�េលខ  

ែផ�កទី៦

ស្រមាប់ធនាគារបំេពញ

FRONT OFFICE

Signature:

Date:

Verified & Approved by:

Signature:

BACK OFFICE

Signature:

Date:

Verified and Processed by: Checked & Approved by:

Date:

ែផ�កទី៧
Know Your Customer: Complete Incomplete (please specify)

Is customer's profile  
complete in system? 

Complete Incomplete (please specify)

Special Remark:

Page 3 of 3


ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីបុគ្គល V8.1-July2019-KHM 
9.0.0.2.20101008.1.734229
ព័ត៌មានអំពីអតិថិជន
ផលិតផលដែលស្្នើសុំ?
ព័ត៌មានលំអិតរបស់អតិថិជន
ប្រជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋអាមេរិក?
ដឹងផលិតផលធនាគារតាមរយៈ
ពាក្យស្នើសុំ
បើកគណនីបុគ្គល
(ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ) 
(ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ)
(ប្រទេស) 
* ពី4ដល់9ខ្ទង់, លេខសំងាត់នេះសម្រាប់សំគាល់អតិជននៅេពលទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសេវាកម្ម 
(ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ) 
គោលបំណងនៃការបើកគណនី
ព័ត៌មានលំអិតអំពីការងារ
មុខតំណែង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
មុខជំនួញក្រុមហ៊ុន
ព័ត៌មានបនែ្្ថម
ប្រភពចំនូលគោល
ចំនូលប្រចាំខែ
..\Logo Isolated.png
(ប្រទេស) 
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន 
មុនពេលអ្នកបំពេញបែបបទនេះសូមអានផ្នែកដែលមានចំណងជើងថា "ការយល់ព្រម និងការទទួលស្គាល់ភាពជាឯកជន" នៅទំព័រទី 2 និងពត៌មាន លម្អិតនៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ផលិតផលខាងក្រោមពីគេហទំព័ររបស់យើង: https://www.ababank.com/ ។ តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានលំអិត ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ធនាគារក្រោមទម្រង់ពាក្យសុំនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារ និងបានយល់ព្រមប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន លម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចមានចែងនៅក្នុងឯកសារនេះ។
និវាសនភាព:
(ទិដ្ឋាការរយៈពេល៦ខែ ឬ ឯកសារមានតំលៃស្មើ)
(មិនអនុញ្ញាត)
(ប្រើជាមួយសេវាធនាគារប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម )
ផ្នែកទី១
ផ្នែកទី២
ភេទ
(ក្នុងពេលមានការងារ)
(ជ្រើសយកមួយ)
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១.៨ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចដោយច្បាប់ជាធរមានចំពោះការប្រកាសស្ថានភាពបុគ្គល អាមេរិកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម:
    ·  ពលរដ្ឋ សហរដ្ឋអាមេរិក ( រួមមាន សញ្ជាតិពីរ )
    ·  ជនបរទេស អ្នករស់នៅ សហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ គោលបំណងពន្ធ
    ·  ភាពជាដៃគូ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
    ·  សាជីវកម្ម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
    ·  អចលនទ្រព្យ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្សេងទៀតជាជាង អចលនទ្រព្យ បរទេស
    ·  Trust ណាមួយ ប្រសិនបើ: (១) តុលាការ ណាមួយនៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក គឺអាច 
       អនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ បឋម លើរដ្ឋបាល លើ Trust និង (២) មនុស្ស មួយឬច្រើន នៅ
       សហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្ត ច្រើន ទាំងអស់នៃTrust។ 
         
       ខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្នុងការជូនដំណឹងដល់ធនាគារក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរ   
       កាលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាមួយទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ      
       ខ្ញុំជាមួយធនាគារ។
 
១.៩ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានកាលៈទេសៈដែលអាចកើតឡើងដោយការមិនពេញចិត្ត ឬ ជម្លោះ នឹងកើតឡើងរវាងភាគី។ ខ្ញុំមានឆន្ទៈសហការជាមួយធនាគារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ និង អនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់ធនាគារ និងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ដំណោះស្រាយ។
 
២.០ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគណនីត្រូវតែសកម្ម ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដែលបានប្រកាស ហើយ ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈពេញចិត្ត។ គណនីអសកម្មនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា "អសកម្ម" និង ត្រូវទទួលបន្ទុកថ្លៃសេវា និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដែលបានកំណត់ដោយធនាគារ (ឧទាហរណ៍ ការដាក់កំហិតផ្សេងៗគ្នាលើការប្រើប្រាស់តុបករណ៍ គណនី និងមូលនិធិ)។ លើសពីនេះទៅ ទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការរក្សាគណនីអោយនៅសកម្ម ហើយរាល់ សមតុល្យដែលអសកម្ម រយៈពេល១០ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ឬលើសពីនេះ អាចនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) សំរាប់រដ្ឋបាលដោយមិនត្រូវការការយល់ព្រមពីខ្ញុំ តាមការតំរូវ ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។
 
២.១ ខ្ញុំយល់ព្រម:
    ·  ឯកសារដែលបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណអាចត្រូវបានផ្ទៀង  
       ផ្ទាត់ដោយធនាគារដោយមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវ។
    ·  ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ ដែលត្រូវអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅគណនីនេះ 
       ដែលបានបើកដោយខ្ញុំជាមួយធនាគារ។
    ·  ចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយលក្ខណ្ឌផ្សេងៗនៃការប្រើប្រាស់កាត និង/ឬ អ៊ីនធើ 
       ណែតប៊ែងឃីងនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ និងកំពុងប្រើប្រាស់សេវាទាំងនេះ។
    ·  ធនាគារអាចគិតលុយទៅគណនីនេះ ឬគណនីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអាចប្រើជាមួយធនាគារ រឺ     
       ដកហូតយកមកវិញថ្លៃសេវាធនាគារ ថ្លៃសេវារបស់រដ្ឋាភិបាល ពន្ធ ឬកាតព្វកិច្ចលើការ          
       ប្រតិបត្តិការ ឬអ្វីដែលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់ខ្ញុំ និងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនី  
       របស់ខ្ញុំ ហើយជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីកំហុសឆ្គងណាមួយ ឬប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី      
       ក្នុងរយៈពេលកំណត់ បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍គណនីនីមួយៗ។
    ·  ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា ខ្ញុំបានអានពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលឬសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹង  
       គណនីនេះ/ទាំងនេះ ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពត៌មានទាំងអស់រួមទាំងពាក្យស្នើសុំដែលបាន     
       ផ្តល់ជូននេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ ប្រាកដមែន។
១.១ ខ្ញុំយល់ស្របថាធនាគារ និងសាខាណាមួយ (គណបក្ស) អាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាអំពីខ្ញុំមាន
        .  រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយខ្ញុំនៅក្នុងឯកសារនេះ
        .  រាល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ឬ  
           ដែលពួកគេទទួលបានអំពីខ្ញុំដោយស្របច្បាប់។ និង
        .  ពត៌មានលំអិតប្រតិបតិ្តការ ឬ ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងពីការរៀបចំរបស់ខ្ញុំជាមួយ 
           ធនាគារ។
 
១.២ ប្រសិនបើភាគីណាមួយចូលរួមជាមួយនរណាម្នាក់ (អ្នកផ្តល់សេវា) ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយជំនួស ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ ផ្ញើរសំបុត្រដល់ផ្ទះ ឬ ប្រត្តិបត្តការទិន្នន័យ) បន្ទាប់មកខ្ញុំយល់ស្របថាភាគី នានា និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមក។
 
១.៣ ធនាគារអាចនឹងផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយដល់អង្គភាពនានាក្រៅពីភាគីនានា និងអ្នកផ្តល់ សេវាដែលត្រូវ បានតម្រូវ ឬ អនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឬកន្លែងណាដែលខ្ញុំយល់ព្រម។
 
១.៤ ខ្ញុំយល់ព្រមថារាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅទីនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីនានា និងអ្នកផ្តល់សេវាណាមួយដើម្បីបើកគណនីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ និងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនី ផែនការ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងគោលបំណងស្រាវជ្រាវ។
 
១.៥ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់ដំណើរការពាក្យសុំនេះខ្ញុំត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យ សុំនេះហើយការបរាជ័យក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើអោយពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវបានបដិសេធ។ ខ្ញុំសូម បញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូននៅក្នុងពាក្យសុំនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយជាការពិត ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។ ខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីរាល់ការផ្លាស់ប្តូរនៃការពិត ឬ កាលៈ ទេសៈណាមួយដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និង/ឬ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយខ្ញុំ ខុសពីនេះមិនត្រឹមត្រូវ ឬ មិនពិតប្រាកដពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ខ្ញុំយល់ថាការមិន បង្ហាញព័ត៌មានពិតរបស់ខ្ញុំអំពីការផ្លាស់ប្តូរកាលៈទេសៈនៅទីនេះអាចនឹងធ្វើឱ្យមានការបក ស្រាយមិនពិតដោយចេតនា ឬ ដោយការធ្វេសប្រហែស និង/ឬ ផ្តល់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំដែលអាច ទទួលរងការទទួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋប្បវេណី និង/ឬ ព្រហ្មទណ្ឌចំពោះខ្ញុំក្រោមច្បាប់កម្ពុជា។ ខ្ញុំអនុញ្ញាតិអោយធនាគារធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានណាមួយពីប្រភពអ្វីក៏ដោយដែលធនាគារយល់ថាចាំបាច់។ ខណៈពេលដែលធនាគារមានហេតុផលសមស្របដើម្បីជឿថាព័ត៌មានជាក់លាក់ណា មួយរបស់ខ្ញុំគឺមិនពិតនិងមិនត្រឹមត្រូវ ធនាគារត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាក់លាក់ដែល វាអាចនឹងសមស្រប (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើធនាគារដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើឱ្យ អសកម្ម ឬ ត្រូវបានចាត់តាំងទៅអតិថិជនម្នាក់ទៀតដោយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ ធនាគារនឹង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានជូនដំណឹង)។
 
១.៦ ខ្ញុំបានទទួលពីកំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់ធនាគារ (ក) លក្ខខ័ន្តិកៈគណនី និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ (ខ) ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបានរបស់ធនាគារ និង (គ) តារាងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ធនាគារ។ ខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យសួរសំណួរ និងយកដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈ ឯករាជ្យលើឯកសារបែបនេះប្រសិនបើខ្ញុំប្រាថ្នា។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានអាននិងយល់ច្បាស់អំពី ខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលបានលើកឡើងខាងលើហើយព្រមព្រៀងថាត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយពួកគេ។ ខ្ញុំយល់ថាឯកសារច្បាប់ទាំងនេះអាចរកបានតាមការស្នើសុំ ឬ អាចត្រូវបានគេមើលឃើញពី គេហទំព័ររបស់ធនាគារ។
 
១.៧ ខ្ញុំដឹងថាការចែករំលែកពត៌មានគឺត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ និងជាក់លាក់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យមានជាចាំ បាច់សម្រាប់ធនាគារដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពពន្ធដារនៃនិវាសនភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំ។ នៅពេលដែលខ្ញុំស្នើសុំធនាគារចាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពពន្ធដារនៃនិវាសនភាពរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលអាចបញ្ជាក់ថារយៈពេលស្នាក់នៅ របស់ខ្ញុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានយ៉ាងហោចណាស់182១៨២ថ្ងៃ ដែលជាចំនួនកំនត់ក្រោមច្បាប់ កម្ពុជា។
ការយល់ព្រម និងការទទួលស្គាល់ភាពជាឯកជន
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លេខគណនី (បំពេញដោយធនាគារ)
ចំនួន
ការសើ្នសុំតុបករណ៍
ល័ក្ខខ័ណ្ឌគណនី
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានអំពីគណនី
ផ្នែកទី៤
តើម្ចាស់គណនីជានរណា?
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ផ្នែកទី៥
(ត្រឹម19ខ្ទង់) 
ឈ្មោះលើប័ណ្ណ
ការស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធ 
ប្រភេទប័ណ្ណ 
សំគាល់ ៖ ឈ្មោះលើប័ណ្ណនឹងត្រូវបោះពុម្ពដូចគ្នាសម្រាប់ប័ណ្ណទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។
ស្នើសុំសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ iBanking 
គណនីបន្ថែមភ្ជាប់ទៅ iBanking
ប័ណ្ណ/iBanking នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់/តាមរយៈ
សំគាល់ ៖ ប័ណ្ណ និង/ឬ iBanking ដែលអតិថិជនមិនបានមកទទួលយកក្នុងរយៈ៦០ថៃ្ង នឹងត្រូវកាត់ចោល។ ការស្នើសុំថ្មីនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ រួមបញ្ចូលទាំងកម្រៃ។
ការដឹងឮ និងទទួលស្្គាល់ពីអតិថិជន
ការចុះហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំលើពាក្យស្នើសុំនេះបានបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញដោយ គ្មានការក្លែងបន្លំណាមួយ និងទទួលស្គាល់ថាវាជាបទល្មើស ប្រសិនបើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តការបន្លំណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោម ច្បាប់កម្ពុជា។ ខ្ញុំត្រូវបានជូនដំណឹង និងទទួលស្គាល់ថាបែបបទសម្រាប់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់គណនី និងសេវាគឺស្ថិតនៅ ក្រោមការពិចារណា និងនីតិវិធីផ្ទៃ ក្នុងរបស់ធនាគារទាំងស្រុងមុននឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញ។ ខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យធនាគារបើកគណនី និងសេវាដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ខ្ញុំបានអាន និងយល់ព្រមគោរពរាល់ លក្ខខណ្ឌនានាដែលបានកំណត់ដោយធនាគារ។
ហត្ថលេខា  
ផ្នែកទី៦
សម្រាប់ធនាគារបំពេញ
FRONT OFFICE
BACK OFFICE
ផ្នែកទី៧
Know Your Customer: 
Is customer's profile 
complete in system? 
Special Remark:
Page 3 of 3
	ResetButton1: 
	Whatmainproduct: 0
	Cell3: 
	employmentdetail: 0
	CheckBox1: 0
	U.Sperson: 0
	purposeofacccount: 0
	TextField5: 
	monthyincome: 0
	: 
	option1: 0
	option2: 0
	DropDownList2: 
	Resident: 0
	NonResident: 0
	male: 0
	Female: 0
	pls select the account type: 
	Currency: 
	AccMode: 
	FacilityRequest: 
	add: 
	remove: 
	option6: 0
	TextField2: 
	Button1: 
	ViisaDebitClassic: 0
	VisaDebitPlatinum: 0
	UPI: 0
	VisaDebitGold: 0
	visalite: 0
	ibanking: 0
	Deliverbranchcode: 
	Deliverbranch: 0
	Deliveragent: 0
	designer__defaultHyphenation: 
	Text911.0.0: 
	TextField6: 
	purposeofacccount_2: 0
	TextField7: 



