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សៃចក្តីផ្តើម

ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅទាំងនៃះ (“ខ និងលក្ខខណ្ឌ”)  ជា ផ្នៃកនៃកិច្ចពៃមពៃៀងដៃលមានវិសាលភាពគៃប់គៃងលើការបៃើបៃៃស់ផលិតផល និងសៃវានានារបស់ធនាគារ
យើងខ្ញុំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគណនីផងដៃរ។ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះនឹងតៃូវយកមកអនុវត្ត នៅពៃល អ្នក ទទួលយកនូវផលិតផល និងសៃវាធនាគារ ដោយការ
ចុះហត្ថលៃខាលើទមៃង់បៃបបទនានា ឬ ដោយផ្ដល់ការយល់ពៃមតាមបៃព័ន្ធអៃឡិកតៃូនិក។ 

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ មិនតំណាងឲៃយរល់ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សមៃៃប់ផលិតផល និងសៃវាធនាគារយើងខ្ញុំ ដៃលបានផ្តល់ជូនឡើយ។ ខ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថៃម 
ដូច ជា  ខនិងលក្ខខណ្ឌ ឬ លក្ខខណ្ឌផលិតផល និងសៃវាកម្ម ជាក់លាក់មួយចំនួន អាចតៃវូបានអនុវត្តដោយចៃបាប់ ឬ ខនិងលក្ខខណ្ឌ ផៃសៃងៗទៀត ដៃល អ្នក បានពៃមពៃៀង 
ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ ឬ តាមបៃព័ន្ធអៃឡិកតៃូនិក។

បៃសិនបើមានអសង្គតិភាពរវាង ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ និង ខ និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់នៃផលិតផល ឬ សៃវាកម្មណាមួយ នោះខ និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់សមៃៃប់
ផលិតផល ឬ សៃវាកម្មតៃូវមានអាទិភាព។

កូនសៀវភៅនៃះ ចៃងពី ខ និងលក្ខខណ្ឌគណនីរបស់ អ្នក  និងបង្កើត ជា ផ្នៃកមួយនៃកិច្ចសនៃយារបស់ អ្នក  ជា មួយធនាគារ។  អ្នក តៃូវចាត់ទុកថាបានឯកភាពចងកាតព្វកិច្ច 
ជា មួយ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាងំនៃះ ចាប់តាងំពីពៃលដៃល អ្នក បៃតិបត្តកិារគណនីរបស់ អ្នក លើកដំបូង ឬ នៅពៃល អ្នក បានយល់ពៃមនឹង ខ និងលក្ខខណ្ឌទាងំនៃះ។ យើងខ្ញុំ
សូមលើកទឹកចិត្តឲៃយ អ្នក អានឯកសារនៃះឲៃយបានយល់ចៃបាស់ ឬ ក៏ស្នើសំុការបៃកឹៃសាផ្នៃកចៃបាប់ នៅពៃល អ្នក ស្នើសំុបើកគណនី ជា មួយយើងខ្ញុ ំឬ នៅពៃល អ្នក មានបំណងធ្វើ
បៃតិបត្តិការណាមួយ។
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1. និយមន័យ

‘ABA’ ឬ  ‘ធនាគារ’ សំដៅលើ ធនាគារវឌៃឍនៈ អាសុី ចំកាត់

'គណន'ី មានន័យថា គណនីធនាគារណាមួយដៃលបើកនៅធនាគារ។

‘មា្ចៃស់គណន’ី មានន័យថា បុគ្គលដៃលមានឈ្មៃះគណនី និងដៃលទទួលខុសតៃូវចំពោះបៃតិបត្តិការទាំងអស់នៅក្នុងគណនីនោះ។

‘ហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធ’ិ មានន័យថា ភាគីទីបីដៃលតៃូវបានផ្តល់សិទ្ធិឲៃយបៃតិបត្តិការគណនី

‘សមតុលៃយក្នុងគណន’ី
មានន័យថា សមតុលៃយសរុបក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ដោយដកចៃញនូវបៃតិបត្តិការមិនទាន់ទូទាត់ និងកមៃិតឥណទានដៃល 
អ្នក អាចមាននៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក សមៃៃប់គណនីរៀបចំ ជា ឥណទានវិបារូបន៍។

‘ថ្ងៃធ្វើការ’
មានន័យថា ថ្ងៃក្នុង សបា្តៃហ៍ ដៃលធនាគារបើកបៃតិបត្តិការ កៃៃពីថ្ងៃឈប់សមៃៃកបុណៃយ ជាតិ ។ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិតៃយ
មិនមៃន ជា ថ្ងៃធ្វើការឡើយ ទោះបីសាខារបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនបើកបមៃើសៃវាក៏ដោយ។

‘កូដ’

មានន័យថា លៃខសមា្ងៃត់ (PIN), លៃខកូដចូលបៃើសៃវាធនាគារអនឡាញ ABA, ពាកៃយសមា្ងៃត់ធនាគារអនឡាញ ឬ 
ព័ត៌មានបៃហាក់បៃហៃលដៃលតៃូវការចាំបាច់សមៃៃប់ធ្វើបៃតិបត្តិការផ្ទៃរបៃៃក់ទៅ ឬ មករវាងគណនីនានា ហើយដៃល អ្នក 
បៃើបៃៃស់ចាំបាច់តៃូវរកៃសាទុក ជា សមា្ងៃត់។

‘អតិថិជន’
រប់បញ្ចូលទាំងមា្ចៃស់គណនី ABA និងមា្ចៃស់គណនីមិនមៃន ABA ដៃលបៃើបៃៃស់សៃវាកម្ម ABA ម្តងមា្កៃល។ អតិថិជន
ទាំងអស់តៃូវឆ្លងកាត់ទមៃង់ផៃសៃងៗគា្នៃនៃការយកចិត្តទុកដាក់សា្គៃល់អតិថិជន

‘ឧបករណ៍ អៃឡិកតៃូនិក’ 
ឬ  ‘មា៉ៃសុីនអៃឡិកតៃូនិក’

មានន័យថា មា៉ៃសុីនអៃឡិកតៃូនិក (ដូច ជា  មា៉ៃសុីន ATM មា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់ មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS និងមា៉ៃសុីនដៃលស្ថិតនៅ
តាមបញ្ជរសាខា) កុំពៃយូទ័រ ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍ អៃឡិកតៃូនិកផៃសៃងទៀត ដៃលចាំបាច់សមៃៃប់ធ្វើបៃតិបត្តិការសៃវា
ធនាគារ។

‘ អ្នក ’ ‘របស់ អ្នក ’ សំដៅដល់មា្ចៃស់គណនី ឬ ហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិ

 ‘យើងខ្ញុ’ំ ‘របស់យើងខ្ញុ’ំ សំដៅដល់ធនាគារ វឌៃឍនៈ អាសុី ចំកាត់ 

‘បៃតិបត្តិការ’

តៃូវបានកំណត់ដូចខាងកៃៃម (រួមបញ្ចូល ដោយមិនកំណត់តៃឹម)៖

	 សរសៃរ, ចុះហត្ថលៃខា និងអនុញ្ញៃតលើមូលបៃបទានបតៃ ឬ ឧបករណ៍ នានាសមៃៃប់ការទូទាត់។ 

	 ទូទាត់បៃៃក,់ មូលបៃបទានបតៃ, កៃដាសបៃៃក,់ រូបិយាណត្ត,ិ បញ្ជៃទូទាត់ និងរល់ឧបករណ៍ ផៃសៃងៗទៀត។ 

	 បើក និងបិទគណនី

	 ស្នើសុំ និងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ, កម្ច,ី ឥណទានវិបារូបន,៍ ឧបករណ៍ ហិរញ្ញបៃបទានពាណិជ្ជកម្ម ឬ ឧបករណ៍  ផៃសៃងៗ
ទៀត ដោយមាន ឬ  មិនមានទៃពៃយធានា

	 ដាក់បញ្ចៃំ និងដាក់តម្កល់បៃភៃទផៃសៃងៗនៃទៃពៃយធានាសមៃៃប់ការទូទាត់សងបំណុល

	 ទទួលបានរបាយការណ៍ និង/ឬ លិខិតទំនាក់ទំនងណាមួយ 

	 ស្នើបៃតិបត្តិការ មិនថា តាមមៃល, អុីមៃល, ទូរស័ព្ទ, ទូរសារ ឬ មធៃយាបាយផៃសៃង និង/ឬ ចុះកិច្ចសនៃយា និងកិច្ច
ពៃមពៃៀង 

បុគ្គល សំដៅដល់ឯកត្តជន/រូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល

ថ្ងៃសុពលភាពបៃតិបត្តកិារ សំដៅលើកាលបរិច្ឆៃទដៃលបៃតិបត្តិការមានសុពលភាព។ ថ្ងៃសុពលភាពបៃតិបត្តិការ អាចខុសពីថ្ងៃធ្វើបៃតិបត្តិការ។



4ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

ព័ត៌មានអំពីគណនី
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2. ការគៃប់គៃងគណនី

2.1. ការបើកគណនី

ដោយអាសៃ័យលើបៃភៃទគណនី  អ្នក អាចស្នើសុំបើកគណនីបានតាមអនឡាញ ឬ តាមសាខា ឬ តាមការណាត់ជួប ជា មួយបុគ្គលិកធនាគារ។ ដើមៃបីបើកគណនីថ្មី  អ្នក 
ចាំបាច់តៃូវ៖

	 សៃបតាមលក្ខខណ្ឌពៃញសិទ្ធិ ហើយអាចបញ្ជៃក់លក្ខខណ្ឌពៃញសិទ្ធិរបស់ខ្លួន បៃសិនបើមានការស្នើសុំឲៃយបញ្ជៃក់ និង

	 ផ្ដល់ឯកសារ និងព័ត៌មាន ជាក់លាក់មួយចំនួនដល់ធនាគារ ដៃលរួមមាន ឈ្មៃះ, អាសយដា្ឋៃន, ថ្ងៃខៃឆ្នៃំកំណើត, លៃខទូរស័ព្ទ និងមុខរបររបស់ អ្នក  ជា ដើម។ 

យោងតាមចៃបាប់របស់ធនាគារ ជាតិ នៃកម្ពុ ជា ស្ដីពីការបៃឆំងការសមា្អៃតបៃៃក់ និងហិរញ្ញបៃបទានភៃរវកម្ម ធនាគារ តៃូវកំណត់អត្តសញ្ញៃណមា្ចៃស់គណនី (រួម ជា មួយ
នឹងហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិ និងបុគ្គលទាំងអស់ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី)។  អ្នក អាចបំពៃញតាមលក្ខខណ្ឌតមៃូវ អំពីការកំណត់អត្តសញ្ញៃណដោយផ្ដល់ឯកសារបញ្ជៃក់
អត្តសញ្ញៃណចៃបាប់ដើម និងមានសុពលភាពដល់ធនាគារ។ បៃសិនបើ អ្នក  ឬ ហត្ថលៃខីណាមួយនៃគណនីមិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញៃណសៃបទៅតាមចៃបាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬ  
អ្នក មិនបានបំពៃញតាមលក្ខខណ្ឌតមៃូវផ្នៃកចៃបាប់ ជា ធរមានអំពីការយកចិត្តទុកដាក់សា្គៃល់អតិថិជននោះទៃ ធនាគារមានសិទ្ធិចាត់វិធានការណាមួយតាមដៃលចៃបាប់
កម្ពុ ជា អនុញ្ញៃត រួមមាន ការបិទគណនីរបស់ អ្នក ផងដៃរ។ បៃសិនបើ អ្នក  ជា អតិថិជនចាស់ ឬ អតិថិជនបច្ចុបៃបន្ន  អ្នក តៃូវតៃបំពៃញតាមលក្ខខណ្ឌតមៃូវអំពីការកំណត់
អត្តសញ្ញៃណរួចរល់ ដូច្នៃះ បៃសិនបើធនាគារមិនបានតមៃូវ ឬ ស្នើសុំទៃ  អ្នក ពុំចាំបាច់ផ្ដល់ជូនម្ដងទៀតឡើយ។

ដើមៃបីបំពៃញកាតព្វកិច្ចបៃតិបត្តិតាម និងបទ បៃបញ្ញត្តិ របស់ធនាគារ ធនាគារតៃូវតៃបៃតិបត្តិតាមបញ្ជីទណ្ឌកម្មណាមួយសមសៃបចំពោះបៃទៃសកម្ពុ ជា  និងបញ្ជីទណ្ឌកម្ម
ណាមួយបៃើបៃៃស់ដោយធនាគារ ( ជា រួមហៅកាត់ថា "ទណ្ឌកម្ម") នៅពៃលទទួលយកអតិថិជន។ ហៃតុនៃះ  អ្នក តៃូវអះអាងបញ្ជៃក់ និងធានាថា  អ្នក មិនស្ថិតកៃៃម
ទណ្ឌកម្មណាមួយឡើយ ("បុគ្គល ជាប់ទណ្ឌកម្ម") នៅពៃលដៃល អ្នក ស្នើសំុបើកគណនី ឬ សៃវា ហើយគៃប់ពៃលវៃលា  អ្នក  រកៃសានូវទំនាក់ទំនងសៃវាធនាគារ ជា មួយយើងខ្ញុ។ំ 
បៃសិនបើ អ្នក បើកគណនីក្នុងនាម ជា នីតិបុគ្គល (ដូច ជា  កៃុមហ៊ុន, សាខា, ការិយាល័យតំណាង, ដៃគូ ,សហគៃៃសឯកកម្មសិទ្ធិ, សមាគម, អង្គការកៃៃរដា្ឋៃភិបាល  ជា 
ដើម) នោះ អ្នក អះអាងបញ្ជៃក់ និងធានាបន្ថៃមថា ទាំង អ្នក , ទាំងបុតៃសម្ពន្ធ, អភិបាល, មន្តៃី ឬ  ភាគ ហ៊ុនិករបស់នីតិបុគ្គល, សម្ពន្ធ, ភា្នៃក់ងារ ឬ បុគ្គលិករបស់នីតិបុគ្គល
នោះ តាមដៃល អ្នក បានដឹង គឺមិនមៃន ជា បុគ្គល ជាប់ទណ្ឌកម្មឡើយ។ បៃសិនបើ អ្នក  ឬ នីតិបុគ្គលតៃូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ ធនាគារនឹងពៃយួរ ឬ បិទគណនី និង
បញ្ចប់ទនំាកទ់នំងសៃវាធនាគារ ជា មយួ អ្នក  ឬ នតីិបុគ្គល។ នៅពៃលគណនីតៃូវបានពៃយួរ ឬ បិទ ធនាគារ និងដៃគូនឹងមិនទទួលខុសតៃូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយដៃល 
អ្នក  នីតិបុគ្គល ឬ  បុគ្គលពាក់ព័ន្ធណាមួយអាចទទួលរងនោះឡើយ (រួមទាំងការខាតបង់បន្តបនា្ទៃប)់ កើតឡើងដោយបៃការណាមួយ។

2.2. ភាព ជា មា្ចៃស់កម្មសិទ្ធិលើគណនី

 អ្នក យល់ពៃមថា នៅពៃល អ្នក បើកគណនី ដាក់កម្មសិទ្ធគិណនី (ដូច ជា  ភាព ជា មា្ចៃស់លើគណនី) គឺតៃមឹតៃវូ និងថា ធនាគារមិនមានទំនួលខុសតៃវូក្នងុការជូនដំណឹងដល់ 
អ្នក ថា ការដាកក់ម្មសិទ្ធអិាចប៉ះពាល់ដលផ់លបៃយោជនផ៍្លវូចៃបាប់របស ់អ្នក កមៃតិណានោះទៃ (ដចូ ជា  ក្នងុករណគីណនរីមួ ទៃពៃយសកម្មនងឹតៃវូមានរមួគា្នៃដោយបគុ្គលនី
មួយៗនៅលើគណនី)។ បៃសិនបើ អ្នក មានចម្ងល់ណាមួយអំពីសិទ្ធ ិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លវូចៃបាប់របស់ អ្នក សមៃៃប់គណនីណាមួយរបស់ អ្នក   អ្នក គបៃបបីៃកឹៃសា ជា មួយមៃធាវ ីឬ  អ្នក 
បៃកឹៃសារបស់ អ្នក ។ បទ បៃបញ្ញត្ត ិមួយចំនួនតមៃវូឲៃយ អ្នក ផ្តល់ឲៃយយើងខ្ញុនូំវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមា្ចៃស់ផលបៃយោជន៍ណាមួយ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធសមៃៃប់គណនីនៅពៃលបើក
គណនី។  អ្នក ក៏ អាច តៃវូបានស្នើសំុឲៃយផ្តល់ព័ត៌មានទំាងនៃះនៅពៃលផៃសៃងណាមួយតាមការស្នើសំុរបស់ធនាគារ។ នៅគៃប់ពៃលវៃលា បៃសិនបើយើងខ្ញុកំំណត់ឃើញថា 
ព័ត៌មានមា្ចៃស់ផលបៃយោជន៍ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដៃល អ្នក បានផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំ មិនពិត មិនតៃឹមតៃូវ ឬ  មិនពាក់ព័ន្ធ មកធនាគារ ឬ បៃសិនបើ អ្នក បដិសៃធមិនពៃមផ្តល់
ជូនយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មាននៅពៃលស្នើសុំ យើងខ្ញុំអាចបិទ ឬ បង្កកគណនីណាមួយ ឬ ទាំងអស់របស់ អ្នក  និងចាត់វិធានការផៃសៃងណាមួយដៃលចៃបាប់កម្ពុ ជា អនុញ្ញៃត។

2.2.1. គណនីបុគ្គល

គណនីណាមួយអាចកាន់កាប់ដោយមា្ចៃស់គណនី ជា លក្ខណៈបុគ្គលសៃបតាមលក្ខន្តិក នៃខនិងលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងចៃបាប់ ជា ធរមាន។

2.2.2. គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិ

បៃសិនបើមានជមៃើសផៃសៃងទៀតសមៃៃប់គណនីរបស់ អ្នក   អ្នក អាចបើកគណនីរួមគា្នៃ ជា មួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួន សមាជិកគៃួសារ ឬ  ជា កៃុមបាន។ សមតុលៃយនៅក្នុង
គណនីរមួ/គណនីទទួលសិទ្ធនិោះ តៃវូបានគៃប់គៃងរមួគា្នៃដោយមា្ចៃស់គណនីទាងំអស់។ មានន័យថា មា្ចៃស់គណនីនីមួយៗសុទ្ធតៃមានសិទ្ធដិកបៃៃក់ដៃលនៅសល់ក្នងុ
គណនីនោះទាងំអស់។ មា្ចៃស់គណនីទាងំអស់តៃវូតៃចុះហត្ថលៃខាលើ  បៃបញ្ញត្ត ិ គណនី ដៃលបញ្ជៃក់អំពីរបៀបបៃតិបត្តកិារគណនីរមួនៃះជូនធនាគារ។ សមៃៃប់គណនីរមួ
គា្នៃ បៃបញ្ញត្តិ្តិបៃតិបត្តិការដៃលទទួលសិទ្ធិអាចរួមមានដូចខាងកៃៃម៖

	 ឯកតោភាគី – ដៃលហត្ថលៃខីអាចបៃើបៃៃស់បានតៃមា្នៃក់ឯង ឬ 

	 ពហុភាគី – ដៃលហត្ថលៃខីចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ តៃូវបៃើបៃៃស់រួមគា្នៃ ឬ 

	 X ណាមួយនៃ Z – ដៃលយា៉ៃងហោចណាស់តៃូវមានហត្ថលៃខី X ចំនួននៃហត្ថលៃខី Z សរុប តៃូវតៃបៃើបៃៃស់រួមគា្នៃ។

ធនាគារយើងខ្ញុំមិនអាចទទួល  បៃបញ្ញត្តិ គណនីទាំងឡាយណាដៃលហួសពីលក្ខខណ្ឌនីមួយៗខាងលើបានឡើយ លើកលៃងតៃមានការយល់ពៃម ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ
ពីធនាគារ។ សមៃៃប់គណនីទទួលសិទ្ធិ  បៃបញ្ញត្តិ គណនីតៃូវតៃ ជា ឯកតោភាគី ខណៈដៃលហត្ថលៃខីណាមួយអាចបៃើបៃៃស់ដាច់ដោយឡៃកពី គា្នៃ។ 
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មា្ចៃស់គណនីរមួ អាចផ្លៃស់ប្ដរូ បៃបញ្ញត្ត ិគណនីនៃះបានគៃប់ពៃលវៃលា តាមរយៈការចុះហត្ថលៃខាលើ បៃបញ្ញត្ត ិគណនីថ្មរីមួគា្នៃ។ ដោយមិនគិត អំពី  បៃបញ្ញត្ត ិ គណនីណាមួយដើមៃបី
ធ្វើបៃតិបត្តិការ ភាគីនីមួយៗនៃគណនីរួមអាចស្នើសុំឲៃយយើងខ្ញុំធ្វើបៃតិបត្តិការគណនីសមៃៃប់តៃហត្ថលៃខីដៃលបានបញ្ជៃក់នៅក្នុងបៃបញ្ញត្តិ្តិគណនីចុងកៃៃយដៃលបាន
ផ្តល់ជូនយើងខ្ញុ ំនិងដៃលមានបៃសិទ្ធភាព។ សមៃៃប់គណនីរមួដៃលបានបើកនៅថ្ងៃទី ឬ បនា្ទៃប់ពីថ្ងៃទី 01 ខៃកមុ្ភៈ ឆ្នៃ2ំ016 មា្ចៃស់គណនីរមួទាងំអស់ តៃវូតៃចុះហត្ថលៃខា
លើបៃបបទស្នើសំុដើមៃបលុីបចោលបញ្ញត្តគិណនីដៃលមានសៃៃប់ទាងំអស់។ ផ្ទយុមកវញិ មា្ចៃស់គណនីរមួអាចស្នើសំុឲៃយធនាគារ បិទគណនីរមួនៃះបាន ដោយអនុវត្តតាម
បញ្ញត្តិគណនីដៃលបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ ជា មុនដោយការរៀបចំរបស់មា្ចៃស់គណនីរួមទាំងអស់ (ឧទាហរណ៍ បញ្ញត្តិគណនី X នៃ Z ដើមៃបីគៃប់គៃងបៃតិបត្តិការ និងបិទ
គណនីសមៃៃប់គណនីរមួណាមួយ។ ដូច្នៃះចំនួន X នៃហត្ថលៃខីអាចស្នើសំុធនាគារឲៃយបិទគណនីរមួ ដោយមិនចាបំាច់បៃមូលហត្ថលៃខារបស់ហត្ថលៃខីចំនួន Z ឡើយ)។

2.2.3. គណនីសមៃៃប់អនីតិជន

អនីតិជន សំដៅលើរបូវន្ដបុគ្គលដៃលមានអាយុកៃៃម 18 ឆ្នៃ។ំ អនីតិជន អាចបើកគណនីធនាគារបាន បៃសិនបើមានការចូលរមួពីនីតិជន។ ធនាគារផ្ដល់ មធៃយាបាយ ជា 
ចៃើនដល់អតិថិជនក្នងុការបើកគណនីជូនអនីតិជន។ គណនីអនីតិជន នឹងតៃវូបើក ជា បៃភៃទគណនីរមួរវាងរបូ អ្នក  និងអនីតិជន លើកលៃងតៃមានការចៃងដោយឡៃក
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់របស់យើងខ្ញុំ។ 

ធនាគារ អនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក បើកគណនី ជា មួយអនីតិជនបាន លុះតៃៃតៃ អ្នក អាចបញ្ជៃក់ថា  អ្នក មានទំនាក់ទំនងសៃបចៃបាប់ ជា មួយអនីតិជន។ ទំនាក់ទំនងសៃបចៃបាប់រវាង 
អ្នក  និងអនីតិជន អាចបញ្ជៃក់បានតាមរយៈឯកសារមួយចំនួន ដូច ជា សំបុតៃកំណើត, លិខិតឆ្លងដៃនរបស់អនីតិជន (ដៃលក្នងុឯកសារទាងំនៃះបានបងា្ហៃញយា៉ៃងចៃបាស់
អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរូប អ្នក  និងអនីតិជន), សៀវភៅគៃួសារ ឬ សៀវភៅសា្នៃក់នៅ ឬ បៃភៃទឯកសារផៃសៃងទៀតដៃលធនាគារអាចទទួលយកតាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

ទោះបីគណនីនៃះ  ជា  គណនីរួម  អ្នក នៅតៃ ជា មា្ចៃស់ផ្ដៃច់មុខនៃគណនីនៃះ ដៃលមានន័យថា  អ្នក  ជា បុគ្គលមានសិទ្ធិតៃមា្នៃក់គត់ដៃលតៃូវបានអនុញ្ញៃតឲៃយធ្វើបៃតិបត្តិការ 
និងបិទគណនីនៃះ។ 

ពៃលអនីតិជន ពៃញវ័យគៃប់គៃៃន់  អ្នក អាចផ្ទៃរមា្ចៃស់កម្មសិទ្ធិគណនី ឬ អនុញ្ញៃតឲៃយអនីតិជនធ្វើបៃតិបត្តិការគណនីតាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ អ្នក  ដោយអញ្ជើញមកធនាគារ 
ដើមៃបីចុះហត្ថលៃខាលើទមៃង់បៃបបទចាំបាច់មួយចំនួន ឬ ដោយការផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញៃតរបស់ អ្នក  តាមរយៈបណា្ដៃញផៃសៃងៗទៀតរបស់ធនាគារ រួមមានបណា្ដៃញអៃឡិក
តៃូនិក ផងដៃរ។ ទោះបី ជា គណនីរួម ក្នុងពៃលណាមួយ អាចតៃូវបានបៃើបៃៃស់ដោយ អ្នក  ឬ អនីតិជន ឬ ទាំងរូប អ្នក  និងអនីតិជនរួមគា្នៃ ទំនួលខុសតៃូវនៃគណនីនៃះ គឺ 
ជា ទំនួលខុសតៃូវរួម លុះតៃៃតៃ អ្នក បានផ្ទៃរកម្មសិទ្ធិពៃញលៃញ និងបានដកខ្លួន អ្នក ចៃញពីគណនីនោះរួចរល់។ 

2.2.4. គណនីអាណត្តិពៃយាបាល

តាមរយៈការចុះហត្ថលៃខាលើឯកសារផ្តល់សិទ្ធលិើគណនី  អ្នក ផ្តល់សិទ្ធដិល់បុគ្គលដៃលមានឈ្មៃះលើឯកសារផ្តល់សិទ្ធ ិធ្វើបៃតិបត្តកិារក្នងុសមត្ថភាពសៃបចៃបាប់របស់
ខ្លួន ដើមៃបីគៃប់គៃង និងបៃតិបត្តិការគណនីសៃបតាមសំណើបៃតិបត្តិការដៃលមានការចុះហត្ថលៃខា។ ទន្ទឹមនោះដៃរ គណនីដៃលបានផ្តល់សិទ្ធិតៃូវបានចាត់ទុកថា ជា  
គណនីអាណត្តិពៃយាបាល។

2.2.5. ការពិនិតៃយ ឬ ចូលបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានគណនី

ទោះបី ជា បញ្ញត្តិគណនី បានកំណត់ថា “ហត្ថលៃខីណាមួយ” ក៏ដោយ ក៏ អ្នក , ដៃគូរបស់ អ្នក , មា្ចៃស់គណនីទទួលសិទ្ធិអនុញ្ញៃត, មា្ចៃស់គណនីរួម, ហត្ថលៃខី តៃូវបាន
អនុញ្ញៃត ឲៃយពិនិតៃយ ឬ ចូលបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានគណនី មិនថា តាមបញ្ជរ ឬ បណា្ដៃញអៃឡិកតៃូនិក ពីពៃៃះបុគ្គលទាំងនៃះ ជា ភាគីនៃគណនី។  ជា លទ្ធផល ធនាគារនឹង
គិតកមៃៃសៃវា រួចទូទាត់លើគណនីរបស់ អ្នក  បៃសិនបើមានសំណើណាមួយពីបុគ្គលណាមា្នៃក់ក្នុងចំណោមនោះ ដើមៃបីពិនិតៃយ ឬ ចូលបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានគណនី  ជា 
ឧទាហរណ៍ សំណើសុំការបញ្ជៃក់សមតុលៃយ ជា ដើម។

2.3. ការផ្លៃស់ប្តូរសា្ថៃនភាព

បៃសិនបើ អ្នក មិនទាន់គៃប់អាយុតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់  អ្នក តៃូវមានអាណាពៃយាបាលមា្នៃក់ដើមៃបីបើកគណនីរួមគា្នៃ ជា មួយ អ្នក ។ ទោះបី អ្នក  ជា ភាគីនៃគណនីរួមក្ដី បុ៉ន្តៃ
សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អ្នក តៃូវបានកមៃិតដោយសារ អ្នក  ជា អនីតិជននៅឡើយ។ យើងខ្ញុំនឹងបន្តការដាក់កំហិតបៃភៃទគណនីអនីតិជននៃះរហូតទាល់តៃធនាគារ
ទទលួបានការជូនដំណឹងថា  អ្នក លៃង ជា អនីតិជន ឬ កា្លៃយ ជា អតា្ថៃធីនភាព កៃៃម ចៃបាប់កម្ពុ ជា  ហើយអាចផ្ដល់ឯកសារបញ្ជៃក់គៃប់គៃៃន់ ដៃលសៃបតាមលក្ខខណ្ឌតមៃូវ
អំពីការយកចិត្តទុកដាក់សា្គៃល់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។

ក្នុងករណីភាគីគណនីរួមទទួលមរណភាព មា្ចៃស់គណនីនៅរស់រនមានជីវិត នៅតៃទទួលខុសតៃូវរួមគា្នៃ និង ជា ចៃើនលើគណនីរួមនោះ។

ធនាគារអាចសមៃៃចចិត្តបញៃឈប់ផ្ដល់ផលិតផល និងសៃវាមួយចំនួន ដោយសារតៃការបៃៃបៃួលសា្ថៃនភាពណាមួយ (ឧទាហរណ៍ សា្ថៃនភាពទីផៃសារ លក្ខខណ្ឌតមៃូវផ្នៃក
ចៃបាប)់។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក យា៉ៃងតិច 30 ថ្ងៃ មុនពៃលធ្វើការប្ដូរគណនី និង/ឬ ផលិតផល និងសៃវាទៅគណនី និង/ឬ ផលិតផល ឬ សៃវាមួយផៃសៃងទៀត។ 
បៃសិនបើ អ្នក មិនយល់ពៃមនឹងការប្ដូរទៅគណនី និង/ឬ ផលិតផល ឬ សៃវាមួយផៃសៃងទៀតទៃ  អ្នក តៃូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារឲៃយបាន 10 ថ្ងៃមុនពៃលយើងខ្ញុំធ្វើការប្ដូរ 
និងជូនដំណឹងមកធនាគារអំពីគោលបំណងរបស់ អ្នក ក្នុងការបិទគណនី និង/ឬ បញៃឈប់ផលិតផល ឬ សៃវា និងជូនដំណឹងមកធនាគារអំពីកន្លៃងដៃលតៃូវទូទាត់ថវិកា
ដៃលនៅសល់របស់ អ្នក ។ បៃសិនបើ អ្នក មិនបានជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំទៃនោះ យើងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថា អ្នក បានយល់ពៃម ជា មួយនឹងការប្ដូរគណនីរបស់ អ្នក  និង/ឬ 
ផលិតផល ឬ សៃវា ជា មួយយើងខ្ញុំ។

2.4. លៃខអត្តសញ្ញៃណកម្មសារពើពន្ធ

ចៃបាប់ស្ដពីីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីបរទៃស (FATCA) តមៃវូឲៃយគៃឹះសា្ថៃនហរិញ្ញវត្ថ ុ(FIs) រយការណ៍អំពីលៃខអត្តសញ្ញៃណកម្មសារពើពន្ធ (TIN) សហរដ្ឋអាមៃរកិ
សមៃៃប់អតិថិជន ជា ជន ជាតិ អាមៃរកិ ដៃលបានបង្កើតទំនាក់ទំនង ជា មួយនឹងគៃឹះសា្ថៃនហរិញ្ញវត្ថនុោះ។ របូវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គលដៃលចាត់ទុកថា ជា ជន ជាតិ អាមៃរកិ តៃវូ
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មានចំណុចណាមួយនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងកៃៃម៖

	 ជន ជាតិ អាមៃរិក (រប់ទាំង  អ្នក ដៃល មាន សញ្ជៃតិ ពីរ)

	 អនិវាសនជន អាមៃរិកសមៃៃប់គោលបំណងពន្ធ

	  អ្នក កាន់កាតបៃតងសហរដ្ឋអាមៃរិក

	 ដៃគូអាមៃរិក

	 សាជីវកម្មអាមៃរិក

	 អចលនទៃពៃយអាមៃរិកកៃៃពីអចលនទៃពៃយនៅបរទៃស ឬ 

	 គណនីអាណត្តិពៃយាបាល បៃសិនបើ (i) តុលាការនៅសហរដ្ឋអាមៃរិកអាចធ្វើការតៃួតពិនិតៃយបឋមលើការគៃប់គៃងលើអាណត្តិពៃយាបាល និង (ii) ពលរដ្ឋ
អាមៃរិកមា្នៃក់ ឬ ចៃើននាក់ មានសិទ្ធិគៃប់គៃងលើការសមៃៃចចិត្តសំខាន់លើគណនីអាណត្តិពៃយាបាលនោះ។

 អ្នក យល់ចៃបាស់ថា ចៃបាប់តមៃូវឲៃយធនាគារផ្តល់របាយការណ៍គៃប់គៃៃន់ និងពៃញលៃញដល់សា្ថៃប័នរដា្ឋៃ ភិបាល ផៃសៃងៗ ហើយ អ្នក ធានាថាជូនដំណឹងដល់ធនាគារ
ក្នុងរយៈពៃល 30 ថ្ងៃ នៅពៃលមានការផ្លៃស់ប្តូរសា្ថៃនភាពរបស់ អ្នក  ដើមៃបីឲៃយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើអាចអនុវត្តចំពោះ អ្នក បាន។  អ្នក យល់ពៃមយា៉ៃងចៃបាស់ ជា មួយ
ធនាគារដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានណាមួយអំពីរូប អ្នក ដល់សា្ថៃប័នរដា្ឋៃភិបាល បៃសិនបើចៃបាប់កម្ពុ ជា តមៃូវ ឬ ដើមៃបីបៃតិបត្តិតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារចំពោះចៃបាប់ស្ដីពី
អនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីបរទៃស (FATCA)។

លើសពី នៃះទៅទៀត  អ្នក បានឯកភាពថា ការណ៍ដៃលមិនបានផ្ដល់លៃខអត្តសញ្ញៃណកម្មសារពើពន្ធ (TIN) ដៃលតៃឹមតៃូវ, ពៃញលៃញ និងចៃបាស់លាស់ ឬ ការដៃល
មិនបានបំពៃញតាមលក្ខខណ្ឌខាងកៃៃម អាចបណា្ដៃលឲៃយសា្ថៃនភាពរបស់ អ្នក តៃូវបានចាត់ថា្នៃក់ ជា  “មា្ចៃស់គណនីមិនបៃតិបត្តិតាម”៖

	 មិនបានបៃតិបត្តិតាមការស្នើសុំព័ត៌មានចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ថាតើគណនីនោះគឺ ជា គណនីសហរដ្ឋអាមៃរិក រួមទាំងលិខិតធានាអះអាងផ្លូវការអំពីសា្ថៃនភាព
ពន្ធរបស់ខ្លួន។

	 មិនបានផ្ដល់ឈ្មៃះ, អាសយដា្ឋៃន, និងលៃខអត្តសញ្ញៃណកម្មសារពើពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមៃរិក ឬ មា្ចៃស់នីតិបុគ្គល ឬ អាជីវកម្មដៃល ជា កម្មសិទ្ធិរបស់ជន ជាតិ 
អាមៃរិក។

	 មិនបានផ្ដល់ឯកសារស្ដីពីការអនុគៃៃះពីចៃបាប់បរទៃស ដៃលការពារកុំឲៃយគៃឹះសា្ថៃនហិរញ្ញវត្ថុបរទៃសធ្វើការរយការណ៍ព័ត៌មានដៃលតមៃូវកៃៃមចៃបាប់ 
FATCA។

	 មា្ចៃស់គណនីដៃលមិនបៃតិបត្តិតាមនឹងតៃូវរយការណ៍ទៅសា្ថៃប័នរដា្ឋៃភិបាលពាក់ព័ន្ធ ដៃលនៃះ ជា កាតព្វកិច្ចរយការណ៍មួយរបស់ចៃបាប់ FATCA។

2.5. ទំនួលខុសតៃូវរបស់មា្ចៃស់គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិ 

 អ្នក ចាំបាច់តៃូវយល់ដឹងអំពីទំនួលខុសតៃូវរបស់ខ្លួនមុនពៃលបើកគណនីរួម។  អ្នក គួរយល់ដឹងនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងកៃៃម៖

	 ទំនួលខុសតៃូវរបស់មា្ចៃស់គណនីរួមនៅលើគណនី គឺ ជា ទំនួលខុសតៃូវរួម និង រៀងៗខ្លួន ដូច្នៃះបៃសិនបើមា្ចៃស់គណនីមា្នៃក់ ឬ ចៃើននាក់ ដកសាច់បៃៃក់ចៃញពី
គណនី (បៃសិនបើបានអនុញ្ញៃត) មា្ចៃស់គណនីរួមនីមួយៗអាចមានទំនួលខុសតៃូវទូទាត់ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលបានដកទាំងអស់ ឬ ក្នុងចំណៃកណាមួយ។ 

	 ទំនួលខុសតៃូវរួម និង រៀងៗខ្លួនលើបំណុល អាចនឹងកើតឡើង បៃសិនបើកៃៃយមកទៀត  អ្នក  និងមា្ចៃស់គណនីផៃសៃងទៀតមិនយល់សៃបលើបំណុលនោះ។ 
ក្នុងករណីមិនយល់សៃបគា្នៃនៃះ  អ្នក គួរតៃជូនដំណឹងដល់ធនាគារ ជា បនា្ទៃន់ និងស្វៃងរកការបៃឹកៃសាផ្លូវចៃបាប់ឯករជៃយ។

	 ធនាគារអាចបន្តបង់ការបៃៃក់របស់មា្ចៃស់គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិ ហើយនៅក្នុងករណីមានជម្លៃះពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក  មិនថាលើកម្មសិទ្ធិ
មូលនិធិក្ដី ឬ បៃតិបត្តិការគណនីក្ដី ធនាគារអាចបញៃឈប់បៃតិបត្តិការគណនីទាំងសៃុង ឬ ដោយផ្នៃកទៅតាមការស្នើសុំរបស់មា្ចៃស់គណនី ឬ តាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធិ
របស់ធនាគារ រហូតទាល់តៃមានដំណោះសៃៃយសមៃៃប់ជម្លៃះនោះ។

	 នៅក្នុងករណីមា្ចៃស់គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិណាមា្នៃក់ទទួលមរណភាព នោះធនាគារនឹងទូទាត់បៃៃក់ និងទៃពៃយសមៃបត្តិផៃសៃងទៀតទាំងអស់ជូនមា្ចៃស់
គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិ (“ អ្នក នៅរស់រន”) ដៃល ជា ឥណទានរបស់គណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិនោះ។

	 បៃសិនបើមា្ចៃស់គណនីរួមជូនដំណឹងដល់ធនាគារដើមៃបីដកហត្ថលៃខីចៃញពីគណនីរួម ធនាគារនឹងបញៃឈប់បៃតិបត្តិការគណនីនោះ ប៉ុន្តៃទំនួលខុសតៃូវរួម 
និងដាច់ដោយឡៃកសមៃៃប់បំណុលនៅសល់មិនទាន់ទូទាត់ នឹងបន្តមានរហូតទាល់តៃមានការទូទាត់ចូលគណនីរួមនោះវិញគៃប់ចំនួន។

	 បៃសិនបើទៃពៃយរួមតៃូវបានដាក់ ជាវត្ថុធានាសមៃៃប់កម្ចី  អ្នក គួរស្វៃងរកការបៃឹកៃសាផ្លូវចៃបាប់ឯករជៃយអំពីទំនួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក ចំពោះបំណុលដៃលកើតឡើងនា
ពៃលបច្ចុបៃបន្ន និងនាពៃលអនាគត។ ការរៀបចំអាចធ្វើឡើងចំពោះតៃភាគីនៃគណនីរួមប៉ុណោ្ណៃះ។

	 សមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារតាមអនឡាញ  អ្នក អាចពិនិតៃយមើលគណនីនានាដៃល អ្នក មាន ជា មួយមា្ចៃស់គណនីរួម បៃសិនបើ បៃបញ្ញត្តិ គណនីមិនមៃន 
“ឯកតោភាគ”ី។ ផ្ទុយមកវិញ  អ្នក អាចមានសិទ្ធិចូលបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារតាមអនឡាញ ក្នុងកមៃិតដូចគា្នៃ នៅពៃលដៃល អ្នក បានជៃើសរីស បៃបញ្ញត្តិ គណនី 
“ឯកតោភាគ”ី។
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	 ធនាគារអាចទទួលយកមូលបៃបទានបតៃនៅក្នុងគណនីរួម ដៃលតៃូវបង់ជូនមា្ចៃស់គណនីមា្នៃក់ ឬ មា្ចៃស់គណនីចៃើននាក់។

	 បៃសិនបើ អ្នក មិនបានបញ្ជៃក់ថា ចាំបាច់តៃូវមានមា្ចៃស់គណនីទទួលសិទ្ធិពីរនាក់ ឬ ចៃើននាក់ទើបអាចបៃតិបត្តិការគណនីរួមរបស់ អ្នក ទៃ នោះគណនីរួម
របស់ អ្នក អាចនឹងតៃូវបិទដោយមា្ចៃស់គណនីណាមា្នៃក់ (ឬ  បុគ្គល ផៃសៃងទៀតដៃលមានសិទ្ធ)ិ ដូច្នៃះសូមបញ្ជៃក់បៃៃប់ធនាគារឲៃយបានចៃបាស់។ នៅក្នុងករណីនៃះ 
ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសតៃូវចំពោះមា្ចៃស់គណនីរួមផៃសៃងទៀតលើផលវិបាកណាមួយដៃលអាចកើតចៃញពីការបិទគណនីរួមនោះឡើយ។

	 ធនាគារមានសិទ្ធិតមៃូវឲៃយមា្ចៃស់គណនីទាំងអស់យល់ពៃមមុនពៃលចាត់ចំណាត់ការបិទគណនីតាមការស្នើសុំរបស់មា្ចៃស់គណនីណាមា្នៃក់ ទោះបី ជា មា្ចៃស់
គណនីរូបនោះមានសិទ្ធិដាក់សំណើមកធនាគារក៏ដោយ។

	 នៅពៃលដៃល អ្នក ចង់ផ្លៃស់ប្ដូរ/កៃបៃៃបៃតិបត្តិការគណនីរួមរបស់ អ្នក  មា្ចៃស់គណនីរួមរូបនោះតៃូវអញ្ជើញមកកាន់ធនាគារដោយផ្ទៃល់ដើមៃបីចុះហត្ថលៃខាលើ
បៃបបទស្នើសុំ។

	 ធនាគារអាចតៃូវការពៃលវៃលាមួយចំនួនដើមៃបីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទៃត់ និងអនុវត្តតាមការណៃនាំសៃបតាមនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ ធនាគារមានសិទ្ធិ
បញៃឈប់បៃតិបត្តិការគណនីរួមណាមួយដើមៃបីបមៃើផលបៃយោជន៍រួមរបស់មា្ចៃស់គណនីរួមទាំងអស់ ឬ  ធនាគារមានសិទ្ធិបញៃឈប់បៃតិបត្តិការគណនីនោះ
បណោ្ដៃះអាសន្ននៅពៃលអនុវត្តតាមសំណើរបស់មា្ចៃស់គណនីណាមា្នៃក់។ ធនាគារមិនតៃូវទទួលខុសតៃូវលើការខូចខាត និងផលវិបាកផ្លូវចៃបាប់ដៃលអាចកើត
ចៃញពីការការពារមា្ចៃស់គណនីរួមផៃសៃងទៀតក្នុងចំណោមមា្ចៃស់គណនីទាំងអស់នោះទៃ។

2.6. ទំនួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក 

 អ្នក តៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះធនាគារសមៃៃប់បំណុលទាំងអស់ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក  ហើយតៃូវរ៉ៃប់រងចំពោះធនាគារលើរល់បំណុលណាមួយដៃលអាច
កើតចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក  ក្នុងករណីដៃល អ្នក បំពានតួនាទី ឬ កាតព្វកិច្ចណាមួយនៅក្នុងចៃបាប់របស់កម្ពុ ជា ។

3. ការបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក 
មានមធៃយាបាយ ជា ចៃើនដៃល អ្នក អាចចូលបៃើបៃៃស់គណនី និងធ្វើការដាក់ និងដកបៃៃក់។ ប៉ុន្តៃជមៃើសទាំងអស់ដៃលបានរៀបរប់នៅក្នុងផ្នៃកនៃះមិនសុទ្ធតៃមាន
សមៃៃប់គណនីរបស់ អ្នក ឡើយ។ គណនីរបស់ អ្នក ក៏អនុញ្ញៃតឲៃយមានការដាក់បៃៃក់ចូលដោយផ្ទៃល់ផងដៃរ ដៃលមានន័យថា  អ្នក អាចរៀបចំកំណត់ឲៃយមានការផ្ទៃរ
បៃៃក់ចូលគណនីរបស់ អ្នក ដោយស្វ័យបៃវត្តិ។

3.1. សៃវាធនាគារអនឡាញ

សៃវាទាំងនៃះរួមមាន៖

	 កម្មវិធីសៃវាធនាគារ ABA Mobile (“ABA Mobile”)

	 មា៉ៃសុីន ATM

	 មា៉ៃសុីនដក - ដាក់បៃៃក់

	 មា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់ 

	 មា៉ៃសុីនដាក់មូលបៃបទានបតៃ

 ជា មួយនឹងសៃវាទាំងនោះ និងអាសៃ័យលើមុខងារនៃគណនីរបស់ អ្នក   អ្នក អាច៖

	 មើលគណនីរបស់ អ្នក ទាំងអស់នៅលើអៃកៃង់តៃមួយ

	 ផ្ទៃរបៃៃក់ទៅមករវាងគណនីផៃសៃងទៀតរបស់ អ្នក 

	 ផ្ទៃរបៃៃក់ទៅកាន់គណនី ABA  អ្នក ផៃសៃងទៀត

	 ផ្ទៃរបៃៃក់រវាងគណនី និង កាបូបឌីជីថល (wallet) នៅគៃឹះសា្ថៃនហិរញ្ញវត្ថុផៃសៃងទៀតដៃលមានកិច្ចពៃមពៃៀងទ្វៃភាគី ជា មួយធនាគារ ABA

	 បង់វិក្កយបតៃ

	 បើកគណនីបន្ថៃមទៀត ដៃលមាននៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile តៃប៉ុណោ្ណៃះ

	 ផ្ទៃរបៃៃក់ទៅកាន់មា៉ៃសុីន ATM (ដូច ជា  សៃវា E-Cash)

	 បើកកាតនិម្មិត 
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	 បង្កកកាត

	 ដាក់កមៃិតកំណត់លើកាត

	 បើកដំណើរការកាត

	 ដាក់កាលវិភាគទូទាត់ថ្ងៃខាងមុខ/បញ្ជៃ ទូទាត់បៃចាំ

	 ទូទាត់ដោយបៃើមុខងារកូដ QR ដៃលមានឈ្មៃះថា ABA PAY 

	 ដាក់បៃៃក់បញ្ញើ

	 ដកបៃៃក់

	 មើលអតៃៃប្ដូរបៃៃក់នៅធនាគារ

	 ស្វៃងរកកន្លៃងទូទាត់តាម ABA PAY (ពាណិជ្ជករផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃ)

	 ស្វៃងរកកន្លៃងមានមា៉ៃសុីន ATM, សាខា, និងបណា្ដៃញមា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់របស់ធនាគារ ABA នៅលើផៃនទី

	 ធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតរបស់ អ្នក  (ដូច ជា  រូបថតរបស់ អ្នក )

	 ផ្លៃស់ប្ដូរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) 

	 ផ្ដល់មតិរបស់ អ្នក ដល់ធនាគារ

3.1.1. កម្មវិធី ABA Mobile 

 ជា មួយសៃវានៃះ  អ្នក អាចបៃើបៃៃស់បៃៃក់របស់ អ្នក យា៉ៃងងាយសៃួលបានគៃប់ពៃលវៃលា សមៃៃប់មុខងារស្តង់ដារភាគចៃើននៅក្នុងផ្នៃក 3.1។  អ្នក អាចបៃើបៃៃស់សៃវា
នៃះដោយខ្លួនឯងតាមគណនីរបស់ អ្នក  ឬ លៃខកាតដៃលធនាគារបានផ្ដល់ជូន។ បៃសិនបើ អ្នក មានតៃគណនីរួមដៃលបាន ភា្ជៃប់ ទៅនឹងបៃូហា្វៃលរបស់ អ្នក   អ្នក មិនអាច
បៃើបៃៃស់គណនីរួមរបស់ អ្នក ដើមៃបីបើកដំណើរការកម្មវិធី ABA Mobile នៃះដោយខ្លួនឯងបានទៃ ទោះស្ថិតក្នុង  បៃបញ្ញត្តិ  គណនីណាមួយក៏ដោយ។ ប៉ុន្តៃ បៃសិនបើ អ្នក 
បើកដំណើរការកម្មវិធី ABA Mobile របស់ អ្នក ដោយបៃើគណនីទោល នោះគណនីរួមដៃល  ភា្ជៃប់ ទៅនឹងបៃូហា្វៃលរបស់ អ្នក  នឹងបងា្ហៃញនៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile 
របស់ អ្នក ។ ការចូលបៃើបៃៃស់គណនីរួម នោះគឺផ្អៃកលើ បៃបញ្ញត្តិ គណនីរួម (ដូច ជា  បៃសិនបើ បៃបញ្ញត្តិ គណនី គឺ ជា “ឯកតោភាគ”ី  អ្នក អាចពិនិតៃយមើល និងអាចដកបៃៃក់
ពីគណនីរួមនោះ បញ្ញត្តិគណនីដៃលកំណត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ បានតៃឹម “ពិនិតៃយមើលប៉ុណោ្ណៃះ”)។

 អ្នក ចាបំាច់តៃវូបៃើបៃៃស់លៃខទូរស័ព្ទណាមួយដៃល អ្នក បានបៃើពៃលចុះបញ្ជ ីជា មួយធនាគារនៅពៃលបើកគណនី។ បៃសិនបើធនាគារដឹងថា លៃខទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក តៃវូ
បានបិទមិនឲៃយដំណើរការ ឬ តៃវូបានបៃតិបត្តកិរទូរគមនាគមន៍ផ្ទៃរ ឬ លក់ទៅឲៃយ អ្នក បៃើបៃៃស់ផៃសៃងទៀត ហើយ អ្នក មិនបានជូនដំណឹងដល់ធនាគារទៃ នោះធនាគារនឹង
ធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាពកំណត់តៃៃនៅក្នុងបៃព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យបៃវត្តិ ដោយសារចៃបាប់ ជា ធរមានកំណត់ឲៃយធនាគាររកៃសាបច្ចុបៃបន្នភាពទិន្នន័យអតិថិជន។ ដោយ 
ជា ផ្នៃកមួយនៃដំណើរការបើកគណនី ធនាគារអាចផ្ទៀងផ្ទៃត់ឃើញថា  អ្នក មិនមៃន ជា មា្ចៃស់កម្មសិទ្ធនិៃលៃខទូរស័ព្ទដៃល អ្នក បានផ្តល់ឲៃយធនាគារកាលពីដំបូងពៃលបើក
គណនី ពៃៃះលៃខទូរស័ព្ទនោះ តៃូវបានកាន់កាប់ ជា កម្មសិទ្ធិ ដោយអតិថិជនថ្មី។ ក្នុងករណីបៃបនៃះ  អ្នក យល់ពៃមរ៉ៃប់រងចំពោះ ធនាគារ សមៃៃប់រល់ការខាតបង់គៃប់
បៃភៃទ បៃសិនបើធនាគារលុបលៃខទូរស័ព្ទនោះចៃញពីបៃូហា្វៃលរបស់ អ្នក ដៃលចុះបញ្ជីនៅធនាគារ ដៃលបង្កឡើងដោយសារតៃ អ្នក មិនបានជូនដំណឹងដល់ធនាគារ
ទាន់ពៃលវៃលាអំពីលៃខទូរស័ព្ទបច្ចុបៃបន្នរបស់ អ្នក ។

ធនាគារបៃើបៃៃស់មធៃយាបាយផៃសៃងៗគា្នៃដើមៃបីធានាសុវត្ថិភាពពាកៃយសមា្ងៃត់សមៃៃប់បៃើមួយលើក (OTP) របស់ អ្នក ដៃលធនាគារបានផ្ដល់ជូន អ្នក ដើមៃបីបើកដំណើរការ
កម្មវិធី ABA Mobile របស់ អ្នក ។  អ្នក មានកាតព្វកិច្ចរកៃសា OTP  ជា ការសមា្ងៃត់ និងមិនតៃូវបងា្ហៃញ OTP និង/ឬ  ព័ត៌មានបញ្ជៃក់ការចូលបៃើកម្មវិធី ABA Mobile ដល់
បុគ្គលណាមា្នៃក់ឡើយ រប់ទាំងបុគ្គលិកធនាគារ ABA ផងដៃរ។

3.1.2. សៃវាធនាគារអនឡាញ 

 ជា មួយសៃវានៃះ  អ្នក អាចចូលបៃើបៃៃស់ថវិការបស់ អ្នក បានយា៉ៃងងាយសៃួល និងគៃប់ពៃលវៃលា សមៃៃប់មុខងារ ស្តង់ដារភាគចៃើនដូចមាន បញ្ជៃក់តៃង់ចំណុច 3.1។  
អ្នក តៃូវផ្ដល់ព័ត៌មានពិត តៃឹមតៃូវ និងពៃញលៃញ លើអាសយដា្ឋៃនអីុមៃល និងលៃខទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក  ដើមៃបីទទួល OTP រល់ពៃលដៃល អ្នក បើកចូល។  អ្នក តៃូវបៃើ
លៃខទូរស័ព្ទណាមួយ ដៃលចុះបញ្ជី ជា មួយធនាគារ អំឡុងពៃលបើកគណនី។ បៃសិនបើធនាគារដឹងថា លៃខទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក តៃូវបានបិទមិនឲៃយដំណើរការ ឬ តៃូវបាន
បៃតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ផ្ទៃរ ឬ លក់ទៅឲៃយ អ្នក បៃើបៃៃស់ផៃសៃងទៀត ហើយ អ្នក មិនបានជូនដំណឹងដល់ធនាគារទៃ នោះធនាគារនឹងធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាពកំណត់តៃៃនៅក្នុង
បៃព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យបៃវត្តិ ដោយសារចៃបាប់ ជា ធរមានកំណត់ឲៃយធនាគាររកៃសាបច្ចុបៃបន្នភាពទិន្នន័យអតិថិជន។ ដោយ ជា ផ្នៃកមួយនៃកាតព្វកិច្ចយកចិត្ត
ទុកដាក់សា្គៃល់អតិថិជនរបស់ធនាគារ ដូច្នៃះធនាគារអាចនឹងផ្ទៀងផ្ទៃត់ឃើញថា  អ្នក មិនមៃន ជា មា្ចៃស់កម្មសិទ្ធិនៃលៃខទូរស័ព្ទដៃល អ្នក បានផ្តល់ឲៃយធនាគារកាលពី
ដំបូងពៃលបើកគណនី ពៃៃះលៃខទូរស័ព្ទនោះ តៃូវបានកាន់កាប់ ជា កម្មសិទ្ធិ ដោយអតិថិជនថ្មី។ ក្នុងករណីបៃបនៃះ  អ្នក យល់ពៃមរ៉ៃប់រងចំពោះ ធនាគារ សមៃៃប់រល់
ការខាតបង់គៃប់បៃភៃទ បៃសិនបើធនាគារលុបលៃខទូរស័ព្ទនោះចៃញពីបៃហូា្វៃលរបស់ អ្នក ដៃលចុះបញ្ជនីៅធនាគារ ដៃលបង្កឡើងដោយសារតៃ អ្នក មិនបានជូនដំណឹង
ដល់ធនាគារទាន់ពៃលវៃលាអំពីលៃខទូរស័ព្ទបច្ចុបៃបន្នរបស់ អ្នក ។
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3.2. ចាប់ផ្ដើមបៃតិបត្តិការ

3.2.1.  អ្នក ចូលរួមបៃតិបត្តិការ

ធនាគារកំណត់នីតិវធីិ និងកមៃតិបៃតិបត្តកិារ សៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន ដើមៃបកំីណត់ និងផ្ទៀងផ្ទៃត់ព័ត៌មានលម្អតិបៃតិបត្តកិារ និង អ្នក ចូលរមួបៃតិបត្តកិារ។  អ្នក ចូលរមួ
បៃតិបត្តិការ អាច ជា មា្ចៃស់គណនី បុគ្គលទទួលសិទ្ធិ ឬ មា្ចៃស់គណនីមិនមៃន ABA។  អ្នក ចូលរួម កៃៃពីមា្ចៃស់គណនី ABA តៃូវតៃផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដៃលធនាគារតៃូវការ
ដើមៃបីកំណត់អត្តសញ្ញៃណ អ្នក ចូលរួម និងលក្ខណៈសំណើដៃលនឹងតៃូវដំណើរការតាមរយៈបៃព័ន្ធធនាគារស្នូល។ ក្នុងករណីមិនបានបងា្ហៃញព័ត៌មានចាំបាច់សមៃៃប់
ការយកចិត្តទុកដាក់សា្គៃល់អតិថិជន អាចនឹងនំាឲៃយធនាគារបដិសៃធមិនដំណើរបៃតិបត្តិការ ពៃមទាំងតៃូវពិនិតៃយអំពីទំនាក់ទំនង ជា មួយ អ្នក សៃបតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌ
របស់ធនាគារ និងអនុលោមតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន។

3.2.2. មា៉ៃសុីន ATM (មា៉ៃសុីនដកបៃៃក់ស្វ័យបៃវត្ត)ិ

ចនំនួទឹកបៃៃក់អតិបរមាដៃល អ្នក អាចដកពីមា៉ៃសីុន ATM គឺអាសៃ័យលើបៃភៃទកាតដៃល អ្នក បានជៃើសរីស ហើយចំនួនទឹកបៃៃក់អតិបរមាអាចមានរហូតដល់ 1,000 
ដុលា្លៃរអាមៃរកិក្នងុមួយថ្ងៃ (អំឡងុ 24 ម៉ៃង)។ ធនាគារសូមរកៃសាសិទ្ធកិៃបៃៃ/ផ្លៃស់ប្ដរូកមៃតិទឹកបៃៃក់ បៃចាថំ្ងៃសមៃៃប់បៃតិបត្តកិារតាមម៉ាៃសុនី ATM និងម៉ាៃសុនីទូទាត់ POS 
ដោយពំុចំាបាច់ជូនដំណឹង ជា មុនឡើយ តាមកមៃតិដៃលចៃបាប់កម្ព ុជា អនុញ្ញៃត។  អ្នក នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការកៃបៃៃតាមរយៈមធៃយាបាយជូនដំណឹងផៃសៃងៗ។

បៃសិនបើ អ្នក ធ្វើបៃតិបត្តកិារតាមរយៈមា៉ៃសីុន ATM នៅមុនពៃលចប់ម៉ៃងធ្វើការ (EOD) របស់ធនាគារ បៃតិបត្តកិារនោះ អាចនឹងតៃវូដំណើរការនៅថ្ងៃនោះ ឬ នៅថ្ងៃធ្វើការ
បនា្ទៃប់ មិនថាសាខាធនាគារបើកដំណើរការឬ អត់ឡើយ។  ជា ធម្មតា ធនាគារដំណើរការបៃតិបត្តិការដៃលទទួលបានរហូតដល់ពៃលចប់ម៉ៃងធ្វើការ(EOD) រល់លា្ងៃច។

 អ្នក អាចនងឹតៃូវគតិថ្លៃសៃវាសមៃៃប់ការបៃើបៃៃសក់ាតរបស់ អ្នក  ជា មួយនឹងមា៉ៃសីុនទូទាត់ POS ឬ មា៉ៃសីុន ATM ដៃលមិនមៃន ជា របស់ធនាគារ ABA។ ថ្លៃសៃវានៃះ មាន
រៀបរប់លម្អិតនៅក្នុងកូនសៀវភៅណៃនាំអំពី “ថ្លៃសៃវា” ខ និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់របស់ផលិតផល/សៃវា និង/ឬ វិបសាយរបស់ធនាគារ។

 អ្នក ចាបំាច់តៃវូមានកាតមួយដៃលអាចភា្ជៃប់ទៅនឹងគណនីរបស់ អ្នក ដើមៃបបីៃើបៃៃស់មុខងារនានារបស់ម៉ាៃសីុន ATM។  អ្នក ក៏ អាច បៃើបៃៃស់សៃវា E-Cash ដើមៃបដីកបៃៃក់
ពីគណនីរបស់ អ្នក បានដៃរ។  អ្នក អាចដាក់បៃៃក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ដោយបៃើបៃៃស់លៃខគណនី ឬ លៃខកាត 16 ខ្ទង់របស់ អ្នក ។ ធនាគារ ផ្ដល់ជូននូវមុខងារ
មា៉ៃសុីន ATM ពីរបៃភៃទ (i) មា៉ៃសុីនដកតៃបៃៃក់ និង (ii) មា៉ៃសុីន ដាក់ - ដកបៃៃក់ ដៃល អ្នក អាចដក និង/ឬ ដាក់បៃៃក់បាន។ 

អ្វីដៃល អ្នក អាចធ្វើបាន៖

អ្វីដៃល អ្នក អាចធ្វើបាននៅតាមមា៉ៃសុីន ABA ATM អ្វីដៃល អ្នក អាចធ្វើបាននៅតាម
មា៉ៃសុីន ATM ដៃលមានសញ្ញៃ 
បៃៃក់រៀល

មា៉ៃសុីន ATM មិនមៃនរបស់ធនាគារ ABA

	 ដកបៃៃក់ដោយមិនអស់ថ្លៃសៃវា

	 ដកបៃៃក់ដោយមិនចាំបាច់បៃើកាត ពោលគឺ
បៃើបៃៃស់សៃវា E-Cash

	 ដាក់បៃៃក់ (តាមទីតាំង ATM  ជាក់លាក់
ណាមួយ)

	 ពិនិតៃយមើលសមតុលៃយគណនី និង
របាយការណ៍សមតុលៃយសង្ខៃប

	 ប្ដូរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) (បៃសិនបើ អ្នក ដឹងអំពី
លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ចាស់របស់ អ្នក )

	 បើកកាតឥណពន្ធ និងឥណទាន

	 ស្នើសុំរបាយការណ៍សង្ខៃប

	 ដកបៃៃក់ដោយ
បៃើបៃៃស់កាត ABA 
ដោយគិតថ្លៃសៃវាទាប

	 ដករបាយការណ៍
សមតុលៃយដោយគិតថ្លៃ
សៃវាទាប

	 ស្នើសុំរបាយការណ៍
សង្ខៃប

	 ចូលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក ក៏មាននៅ
តាមមា៉ៃសុីន ATM មិនមៃនរបស់ធនាគារ 
ABA (រួមមានមា៉ៃសុីន ATM នៅកៃៃបៃទៃស 
តាមរយៈកាត និងបណា្ដៃញមា៉ៃសុីន ATM 
Mastercard/Cirrus®, Visa, UPI) ដៃល
អនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក អាចមើលសមតុលៃយគណនី 
ឬ ដកបៃៃក់

	 សូមជមៃៃបថា កមៃិតបៃតិបត្តិការដកបៃៃក់
បៃចាំថ្ងៃ អាចនឹងតៃូវអនុវត្តនៅតាមមា៉ៃសុីន 
ATM មិនមៃនធនាគារ ABA។ វិធានការរឹត
តៃបិតផៃសៃងៗ អាចនឹងតៃូវអនុវត្តផងដៃរ។

	 មា៉ៃសុីន ATM មិនមៃនរបស់ធនាគារ ABA 
អាចតៃូវបានមា្ចៃស់មា៉ៃសុីន ATM គិតថ្លៃសៃវា
មា៉ៃសុីន ATM

3.2.3. វិធានអំពីការដាក់បៃៃក់តាមមា៉ៃសុីន ATM និងមា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់របស់ធនាគារ ABA (“CIM”)

បៃសិនបើ អ្នក ដាក់បៃៃក់តាមរយៈមា៉ៃសីុន ATM របស់ ABA នោះចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលបានដាក់នឹងតៃវូដាក់បញ្ចលូទៅក្នងុគណនីរបស់ អ្នក  បុ៉ន្តៃការធ្វើបៃតិបត្តកិារនៃះ ក៏
តៃូវឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទៃត់ពីធនាគារផងដៃរ។ ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលតៃូវបានផ្ដល់សពុលភាពដោយមា៉ៃសុីន ATM/ធនាគារ នឹងតៃូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ។ 
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នៅពៃលធ្វើការដាក់បៃៃក់តាមរយៈមា៉ៃសុីន ATM របស់ ABA នៅតាមសាខា៖

	 ការដាក់បៃៃក់ តៃូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក នៅថ្ងៃដដៃលនោះ

	 ការដាក់បៃៃក់តាមមា៉ៃសុីន ATM តៃូវមានសុពលភាពនៅថ្ងៃធ្វើការបនា្ទៃប់របស់សាខាធនាគារ។ បៃសិនបើមានភាពខុសគា្នៃរវាងចំនួនដៃលបានដាក់ និងចំនួន
ទឹកបៃៃក់ដៃលបាន ពៃីន នៅ លើវិក្កយបតៃ ឬ ចំនួនដៃលបានបញ្ចូលទៅក្នុងមា៉ៃសុីន ATM យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើបាន អំពីចំនួន 
ជាក់ស្ដៃងដៃលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី។

	 ធនាគារអាចនឹងកំណត់កមៃិតទឹកបៃៃក់អតិបរមាក្នុងមួយលើក និងបៃចាំថ្ងៃសមៃៃប់ការដាក់បៃៃក់តាមមា៉ៃសុីន ATM និងមា៉ៃសុីនដកដាក់បៃៃក់។ សូមពិគៃៃះ
យោបល់ ជា មួយទីបៃឹកៃសា និងភា្នៃក់ងារយើងខ្ញុំសមៃៃប់ការគាំទៃ។

សមូជមៃៃបថា ការដាក់បៃៃក់ អាចចំណាយពៃលយូរក្នុងការធ្វើបៃតិបត្តិការ បៃសិនបើមា៉ៃសីុន ATM របស់ ABA មិនស្ថិតនៅក្នុងសាខា។ បៃសិនបើ អ្នក ធ្វើការដាក់បៃៃក់
តាមមា៉ៃសីុនដាក់បៃៃក់របស់ធនាគារ ABA ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលបានដាក់នៃះ តៃូវឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទៃត់ដោយធនាគារ។ ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលបានពិនិតៃយសុពលភាព
ដោយមា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់/ធនាគារ គឺ ជា ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលនឹងតៃូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ។ នៅពៃលធ្វើការដាក់បៃៃក់តាមមា៉ៃសីុនដាក់បៃៃក់ បៃៃក់នោះ
នឹងតៃូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក នៅថ្ងៃដៃលបៃតិបត្តិការដាក់បៃៃក់បានធ្វើឡើង បនា្ទៃប់ពីឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទៃត់។

3.2.4. ការដាក់បៃៃក់ចូលគណនីធនាគាររបស់ អ្នក តាមសៃវាដាក់បៃៃក់ (“CiS”)

ធនាគារ ABA ផ្ដល់ជូនសៃវាដាក់បៃៃក់តាមរយៈវិធីសាស្តៃ ផៃសៃងៗគា្នៃ (ការដាក់បៃៃក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារ) ដូច ជា ការដាក់បៃៃក់តាមរយៈសាខាធនាគារ និងការដាក់
បៃៃក់តាមមា៉ៃសុីនដាក់បៃៃក់។ កៃៃពីវិធីសាស្តៃទំាងនៃះ ធនាគារ ក៏បានពងៃីកវិសាលភាពសៃវាដាក់បៃៃក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតភាព ជា ដៃគូ ជា មួយនឹងកៃុមហ៊ុន
ផ្ដល់សៃវាទូទាត់បៃៃក់ឈានមុខ ជា ចៃើនផៃសៃងទៀតផងដៃរ។ ការដាក់បៃៃក់ក្នុងគណនីតាមរយៈសៃវានៃះ គឺតៃូវបង់ថ្លៃសៃវា និងបន្ទុកមួយចំនួន និងតៃូវឆ្លងកាត់ការ
តៃតួពនិិតៃយដោយធនាគារសៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមានផងដៃរ។ ធនាគារអាចនឹងបដិសៃធមិនដណំើរការបៃតបិត្តកិារណាមួយ បៃសិនបើធនាគារមានមូលហៃតុសមសៃប
ដៃលអាចជឿ ជាក់ថា បៃតិបត្តិការនៃះតៃូវបានធ្វើឡើងមិនតៃូវគា្នៃ ជា មួយនឹងបៃូហា្វៃលរបស់មា្ចៃស់គណនី ឬ តាមចៃបាប់ ជា ធរមានតមៃូវ។ 

3.2.5. សាខា

តើ អ្នក អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅតាមសាខាធនាគារ ? 

យើងខ្ញុមំានបុគ្គលិកសាខាសមៃៃប់ពិភាកៃសា ជា មួយនឹង អ្នក ដោយផ្ទៃល់អំពីផលិតផល និងសៃវាកម្មនានា និងបងា្ហៃញ អ្នក ពីរបៀបបៃើបៃៃស់សៃវាកម្មនានាដៃល អ្នក មិនបាន
ដឹង ដូច ជា សៃវាធនាគារអនឡាញ ជា ដើម។ បុគ្គលិកសាខារបស់យើងខ្ញុំអាច៖

	 ជួយ អ្នក ក្នុងការដាក់បៃៃក់ ដកបៃៃក,់ និងធ្វើការផ្ទៃរបៃៃក់ទៅគណនី ABA

	 ជួយ អ្នក ក្នុងការផ្ទៃរបៃៃក់ក្នុងបៃទៃស ឬ កៃៃបៃទៃស

	 ជួយ អ្នក ក្នុងការទិញមូលបៃបទានបតៃ រួមទាំងមូលបៃបទានបតៃរបស់ធនាគារិកផងដៃរ

	 ណាត់ជួប ជា មួយ អ្នក ជំនាញ ដូច ជា  មន្តៃីឥណទានខា្នៃតតូច, មន្តៃីឥណទានសហគៃៃសធុនតូច និងមធៃយមឬ  បៃធានផ្នៃកទំនាក់ទំនង

	 ឆ្លើយសំណួរទូទៅមួយចំនួនដៃល អ្នក ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក 

	 ដោះសៃៃយបញ្ហៃការមិនពៃញចិត្ត និងណៃនាំ អ្នក ទៅកាន់បុគ្គលិកសមសៃបនៅធនាគារ

ធនាគារអាចកំណត់ចំនួនទឹកបៃៃក់ខុសៗគា្នៃសមៃៃប់បញ្ហៃពាក់ព័ន្ធនឹងបៃតិបត្តិការសមៃៃប់ចំនួនទឹកបៃៃក់កំណត់ក្នុងមួយលើក និងបៃចាំថ្ងៃនៅតាមសាខាផៃសៃងៗគា្នៃ។  
អ្នក គួរពិគៃៃះយោបល់ ជា មួយបុគ្គលិក ទាក់ទងមកភា្នៃក់ងាររបស់យើងខ្ញុំ និង/ឬ ចូលទៅកាន់វិបសាយរបស់ធនាគារដើមៃបីដឹងព័ត៌មានបន្ថៃម។ 

ធនាគារក៏ផ្តល់វៃនធ្វើការចំនួន 3 បៃភៃទ

(i) ថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុកៃ ចាប់ពីម៉ៃង 8:00 ពៃឹក - 4:00 រសៀល 

(ii) ថ្ងៃចន្ទ - សុកៃ ម៉ៃង 8:00 ពៃឹក - 4:00 រសៀល និង សៅរ៍ ម៉ៃង 8:00 ពៃឹក - 11:00 ថ្ងៃតៃង និង 

(iii) ថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃអាទិតៃយ ចាប់ពីម៉ៃង 8:00 ពៃឹក - 8:00 យប់។

ម៉ៃងធ្វើការទាងំនៃះ ធ្វើឡើងដើមៃបឆី្លើយតបនឹងតមៃវូការសៃវាធនាគារ ហើយនៃះ ជា ឆនា្ទៃនុសិទ្ធរិបស់ធនាគារក្នងុការពិនិតៃយ និងផ្លៃស់ប្តរូដោយមិនជមៃៃបជូនដំណឹង ជា មុន។

មិនមៃនគៃប់សៃវាទាំងអស់ (ដូច ជា  ការផ្ដល់បៃៃក់កម្ច)ី តៃូវបានធ្វើឡើងសមៃៃប់បៃតិបត្តិការនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិតៃយឡើយ។ ធនាគារអាចនឹងបិទបៃតិបត្តិការរបស់
ខ្លួននៅគៃប់សាខាទាំងអស់ ដោយមិនគិតអំពីម៉ៃងបៃតិបត្តិការឡើយ សៃបទៅតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន និង/ឬ កាលៈទៃសៈចាំបាច់។ ទោះបី ជា យា៉ៃងណា ធនាគារនឹង
ធ្វើការជូនដំណឹងទៅតាមករណីចាំបាច់នីមួយៗ។
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3.2.6. សៃវាធនាគារអនឡាញ ABA 

 អ្នក គបៃបីពិនិតៃយ ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅសមៃៃប់សៃវាធនាគារអនឡាញ ABA រួម ជា មួយ ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃះ។ នៅពៃល អ្នក បៃើសៃវាធនាគារអនឡាញ  អ្នក តៃូវ
ពិនិតៃយ និងយល់ពៃមតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់សមៃៃប់ផលិតផល ឬ សៃវាកម្ម ជាក់លាក់។

ដោយផ្អៃកលើមុខងារគណនីដៃល អ្នក មាន  អ្នក អាចបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារអនឡាញដោយខ្លួនឯងបាន។  អ្នក គបៃបីពិនិតៃយផ្នៃក 3.1 សមៃៃប់មុខ ងារ លម្អិត និងរបៀប
ចាប់ផ្តើមបៃើបៃៃស់សៃវាទាំងនៃះ។ 

3.2.7. បៃតិបត្តិការតាមមា៉ៃសុីនទូទាត់ POS 

ចំនួនទឹកបៃៃក់អតិបរមាដៃល អ្នក អាចបៃើបៃៃស់បានតាមមា៉ៃសីុនទូទាត់ POS សមៃៃប់បៃតិបត្តកិារទិញ គឺអាសៃយ័លើបៃភៃទកាតដៃល អ្នក បានជៃើសរសី ពោលគឺអាច
ចាប់ពីចំនួន 1,000 ដុលា្លៃរអាមៃរិកក្នុងមួយថ្ងៃ (រយៈពៃល 24 ម៉ៃង)។ ធនាគារ ABA សូមរកៃសាសិទ្ធិកៃបៃៃ/កៃតមៃូវការកំណត់បៃចាំថ្ងៃសមៃៃប់បៃតិបត្តិការតាមមា៉ៃសុីន
ទូទាត់ POS។  អ្នក នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការកៃបៃៃ តាមរយៈមធៃយាបាយទំនាក់ទំនងផៃសៃងៗ។

ចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃល អ្នក អាចដកបានតាមរយៈមា៉ៃសុីនទូទាត់ POS អាចនឹងតៃូវកំណត់ទៅតាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់មា្ចៃស់ពាណិជ្ជករ (បៃសិនបើធនាគារអនុញ្ញៃត) ដៃល
បៃើបៃៃស់មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS នោះ។

ការបងា្ហៃញរូបសញ្ញៃថា ទទួលទូទាត់តាម ម៉ាៃសុីនទូទាត់ POS នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា  ឬ ឡូហោ្គៃកាត Visa កាត MasterCard កាត UPI នៅក្នុងបរិវៃណ ឬ ទីតាំង
ណាមួយ គឺមិនអាចចាត់ទុក ជា ការធានារបស់ធនាគារ ឬ ពាណិជ្ជករដៃលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នងុបរវិៃណនោះថា  អ្នក អាចទិញទំនិញ និងសៃវាកម្មដៃលមាននៅក្នងុបរវិៃណ
នោះដោយបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក ឡើយ។ 

តើ អ្នក អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅមា៉ៃសុីនទូទាត់ តើ អ្នក អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅមា៉ៃសុីនទូទាត់ POSPOS បៃសិនបើគណនីរបស់ អ្នក មានកាត បៃសិនបើគណនីរបស់ អ្នក មានកាត

	 ធ្វើការទិញដោយមិនបៃើសាច់បៃៃក់នៅតាមកន្លៃងលក់រយ ឬ សៃវាកម្មភាគចៃើន

	 ក្នុងពៃល ជា មួយគា្នៃនោះ អាចដកបៃៃក់ (បៃសិនបើអនុញ្ញៃត) ពីគណនីសនៃសំរបស់ អ្នក  ឬ គណនីបៃភៃទណាមួយដៃលកាត  ភា្ជៃប់  ជា មួយ (លើកលៃងតៃ
បៃៃក់បញ្ញើមានកាលកំណត)់ ពីកន្លៃងលក់រយ ឬ សៃវាកម្ម

	 ពៃីន វិក្កយបតៃ

	 បៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ ដៃលអាចដំណើរការដើមៃបីធ្វើការទូទាត់ ជា មួយកម្មវិធី ABA Mobile 

មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS សំដៅលើបៃតិបត្តិការបង្កើតឡើងនៅលើទាំងឧបករណ៍ ទូទាត់ POS និងទមៃង់ផៃសៃងៗនៃបៃតិបត្តិការតាមមា៉ៃសីុនទូទាត់ POS ដូច ជា តាមទមៃង់
កូដ QR។

3.2.8. សៃវាផ្ទៃរបៃៃក់ក្នុងសៃុក 

ធនាគារផ្ដល់ជូនទមៃង់ខុសៗគា្នៃនៃសៃវាផ្ទៃរបៃៃក់ក្នងុបៃទៃស ដូច ជា ការផ្ទៃរឆ្លងគៃឹះសា្ថៃន, សៃវាទូទាត់រហ័ស, បាគង, រវាងគណនី និងកាបូបឌីជីថល(wallet) (តាមរយៈកិច្ច 

ពៃមពៃៀងទ្វៃភាគ)ី និងសៃវាផៃសៃងៗ ដៃលអាចតៃូវបានបៃើបៃៃស់សមៃៃប់ការផ្ទៃរទាំងក្នុងបៃទៃស និងកៃៃបៃទៃស។ សៃវាផ្ទៃរបៃៃក់ក្នុងបៃទៃស គឺតៃូវបង់ថ្លៃសៃវា និង
បន្ទុក ហើយនឹងតៃូវពិនិតៃយដោយធនាគារសៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមានតមៃូវ។

ធនាគារអាច បដិសៃធ មិនធ្វើបៃតិបត្តកិារនៅក្នងុដំណាក់កាលណាមួយ ដោយមិនជមៃៃបជូនដំណឹង ជា មុនដល់ អ្នក ទទួលការទូទាត់បៃៃក់ សៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន និង/

ឬ  នៅពៃលធនាគារមានមូលហៃតុចៃបាស់លាស់ដៃលអាច បញ្ជៃក់បៃតិបត្តិការនៃះ តៃូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានសង្គតិភាព ជា មួយនឹងបៃូហា្វៃលរបស់មា្ចៃស់គណនី។ 
បៃសិនបើធនាគារសមៃៃចបដិសៃធការផ្ទៃរបៃៃក់ក្នុងសៃុកនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ នោះធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក ផ្ញើអំពីមូលហៃតុនៃការបដិសៃធនោះ 
លើកលៃងតៃមានលក្ខខណ្ឌ ផៃសៃងៗដៃលតមៃូវឲៃយធនាគារអនុលោមតាមវិធានការ ជាក់លាក់ណាមួយ។

ធនាគារអាចនឹងកំណត់កមៃតិបៃតិបត្តកិារក្នងុមួយលើក និងបៃចាថំ្ងៃខុសៗគា្នៃ ទៅតាមបៃភៃទខុសៗគា្នៃនៃសៃវាផ្ទៃរបៃៃក់ក្នងុសៃកុ។  អ្នក អាចស្វៃងរកមើលចំនួនទឹកបៃៃក់
កំណត់នៃះនៅតាមបណា្ដៃញដៃល អ្នក បានធ្វើបៃតិបត្តិការ និង/ឬ ដោយពិគៃៃះយោបល់ ជា មួយ អ្នក ផ្ដល់បៃឹកៃសា ឬ ភា្នៃក់ងារនៅផ្នៃកទំនាក់ទំនង។

3.2.9. សៃវាផ្ទៃរបៃៃក់កៃៃបៃទៃស

ធនាគារ ផ្ដល់ទមៃង់ផៃសៃងៗនៃសៃវាផ្ទៃរបៃៃក់កៃៃបៃទៃស ដូច ជា  SWIFT, DBP Mobile Transfer, MoneyGram, Ria Money Transfer, Ripple, API ក្នុងសៃវា
ផៃសៃងទៀត។ សៃវាផ្ទៃរទៅកៃៃបៃទៃស គឺអាចបៃើបៃៃស់បានទាំង តាមសៃវាធនាគារអនឡាញ និងនៅបញ្ជរតាមសាខា។ សៃវាផ្ទៃរទៅកៃៃបៃទៃសមួយចំនួនអាចនឹង
មិនមាននៅតាមបញ្ជរសាខាធនាគារឡើយ លើកលៃងតៃអតិថិជនគឺ ជា មា្ចៃស់គណនី ABA។ 

ធនាគារ អាចនឹងដាក់ឲៃយអនុវត្តនូវកមៃិតទឹកបៃៃក់បៃតិបត្តិការក្នុងមួយលើក ឬ បៃចាំថ្ងៃផៃសៃងៗគា្នៃ តាមរយៈមធៃយាបាយណាមួយ ដើមៃបីងាយសៃួលក្នុងការគៃប់គៃង
ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងបៃតិបត្តកិារនៃះ។  អ្នក តៃវូបងា្ហៃញ និងបំពៃញព័ត៌មានដៃលបានស្នើសំុពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទៃរនៃះ ក្នងុលក្ខណៈមួយពៃញលៃញ តៃមឹតៃវូ និងសុកៃតឹៃយ។ 
ធនាគារ អាចនឹងបដិសៃធមិនធ្វើបៃតិបត្តកិារ នៅក្នងុដំណាក់កាលណាមួយ ដោយមិនជមៃៃបជូនដំណឹង ជា មុនដល់ អ្នក ទទួលបៃៃក់ ដោយសៃបទៅតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន 
និង/ឬ  នៅពៃលធនាគារមានមូលហៃតុសមសៃបដៃលអាចជឿថា បៃតិបត្តិការនៃះ តៃូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានសង្គតិភាព ជា មួយនឹងបៃូហា្វៃលរបស់មា្ចៃស់គណនី។ 
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បៃសិនបើធនាគារសមៃៃចបដិសៃធការផ្ទៃរបៃៃក់កៃៃបៃទៃស នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ នោះធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក ផ្ញើអំពីមូលហៃតុនៃការបដិសៃធនោះ 
លើកលៃងតៃមានការតមៃូវ ផៃសៃងៗដៃលកមៃិតឲៃយធនាគារអនុលោមតាមវិធានការ ជាក់លាក់ណាមួយ។

3.2.10. មូលបៃបទានបតៃ

មូលបៃបទានបតៃផ្ដល់ភាពងាយសៃួលក្នុងការទូទាត់វិក្កយបតៃ ឬ ទទួលបៃៃក់។ ការដកបៃៃក់ អាចបៃតិបត្តិការបាន លុះតៃៃតៃគណនីរបស់ អ្នក ទទួល តៃូវបានអនុញ្ញៃត     
ភា្ជៃប់  ជា មួយមូលបៃបទានបតៃ។

3.2.10.1. ការដាក់មូលបៃបទានបតៃ

មូលបៃបទានបតៃ បៃៃក់បញ្ញើអៃឡិកតៃនិូក ឬ ឯកសារផៃសៃងៗទៀត ដៃលតៃវូបានដាក់សមៃៃប់ការដាក់បៃៃក់ចូលទៅក្នងុគណនីរបស់ អ្នក  តៃវូបានទទួលតាមគោលការណ៍ 
“សមៃៃប់ការបៃមូលបៃៃក”់ តៃប៉ុណោ្ណៃះ លើកលៃងតៃមានការពៃមពៃៀងផៃសៃងពី នៃះ ពីធនាគារ។ ចំណុចនៃះ មានន័យថា បៃៃក់បញ្ញើតៃូវបាន “ផត់ទាត”់ សមៃៃប់ការ
ទូទាត់។  អ្នក មិនអាចដកបៃៃក់នោះបានឡើយ រហូតទាល់តៃទឹកបៃៃក់នៃះតៃូវបានផត់ទាត់អស់។  ជា ទូទៅ បៃតិបត្តិការនៃះតៃូវចំណាយពៃលចំនួន 2 (ពីរ) ថ្ងៃធ្វើការ 
ប៉ុន្តៃការងារមួយចំនួន អាចចំណាយពៃលរហូតទៅដល់ 5 (បៃៃំ) ថ្ងៃធ្វើការឯណោះ។ បៃសិនបើការដាក់មូលបៃបទានបតៃទាំងអស់ ឬ ក្នុងចំណៃកណាមួយដៃលបាន
ដាក់ មិនបានផត់ទាត់ទៃ នោះចំណៃកមួយចំនួន ឬ ចំណៃកទាំងសៃុងដៃលបានដាក់តម្កល់ នឹងតៃូវបានបដិសៃធ។ ទឹកបៃៃក់ក្នុងគណនីរបស់ អ្នក  នឹងតៃូវដកចៃញ
ទៅតាមចំនួននៃបៃតិបត្តិការដៃលតៃូវបានបដិសៃធ។

មានមធៃយាបាយ ជា ចៃើនដៃល អ្នក អាចដាក់មូលបៃបទានបតៃ រួមមាន៖

	 អញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA 

	 បៃើមា៉ៃសុីនដាក់មូលបៃបទានបតៃឌីជីថល ABA 

3.2.10.2. ការសរសៃរមូលបៃបទានបតៃ

	 សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃអាចបៃើបៃៃស់បានសមៃៃប់តៃគណនីដៃលតៃូវបានអនុញ្ញៃតឲៃយមានសិទ្ធិបៃើបៃៃស់មូលបៃបទានបតៃប៉ុណោ្ណៃះ។ ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពី
មូលបៃបទានបតៃ មាននៅក្នុងផ្នៃក “ការបៃើបៃៃស់មូលបៃបទានបតៃ” នៃ ខនិងលក្ខខណ្ឌទូទៅ។

	 មូលបៃបទានបតៃរបស់ធនាគារិក អាចទិញបាននៅតាមសាខាធនាគារ ឬ បញ្ជៃទិញតាមរយៈមធៃយាបាយផៃសៃងៗ (ដូច ជា  សៃវាធនាគារអនឡាញ ABA)។ 
ពៃលទៅដល់សាខាធនាគារ  អ្នក អាចទិញមូលបៃបទានបតៃធនាគារិក ដោយធ្វើការកាត់បៃៃក់ពីក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ។ ថ្លៃសៃវាទិញមូលបៃបទានបតៃធនាគារ
តាមរយៈ សៃវាធនាគារអនឡាញ នឹងតៃូវកាត់ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក ទៅតាមតម្លៃមូលបៃបទានបតៃដៃលបានទិញ។

នៅពៃលបំពៃញមូលបៃបទានបតៃ សូមបៃើបៃៃស់ប៊ិកហ្វឺត ឬ បិចកៃបាលមូល ដើមៃបីការពារកុំឲៃយមានការកៃបៃៃ។ សូមសរសៃរមូលបៃបទានបតៃ ជា បៃចាំ ដើមៃបីធ្វើឲៃយអកៃសរ 
និងតលួៃខមិនអាចកៃបៃៃ ឬ បន្ថៃមបាន។  អ្នក អាចសរសៃរមូលបៃបទានបតៃ ដោយបំពៃញចនោ្លៃះចំនួនទឹកបៃៃក់ឲៃយបានពៃញលៃញ ឬ ដោយការគូសបនា្ទៃត់ដើមៃបីបំពៃញ
កន្លៃងទំនៃរនោះ។ សូមកំុភ្លៃចដាក់កាលបរិច្ឆៃទឲៃយបានតៃឹមតៃូវនៅលើមូលបៃបទានបតៃនោះ។ បៃសិនបើ អ្នក តៃូវការចៃញមូលបៃបទានបតៃ ជា សាច់បៃៃក់ សូមកំុទាន់
ចុះហត្ថលៃខារហូតទាល់តៃ អ្នក សមៃៃចចិត្ត។ សូមកុំចុះហត្ថលៃខាទុកមុន នៅលើមូលបៃបទានបតៃទំនៃរ ជា ដាច់ខាត។ 

3.2.11. ឥណទានវិបារូបន៍មិនបានរៀបចំ

បៃសិនបើគណនីរបស់ អ្នក តៃវូបានដកលើសឥណទាន ឬ  អ្នក បៃើបៃៃស់លើសកមៃតិខ្ចដីៃលបានពៃមពៃៀង (ក្នងុករណីមានការអនុញ្ញៃតពីធនាគារ) ធនាគារអាចគិតថ្លៃ
ការបៃៃក់លើចំនួនដៃលដកលើសពីគណនី ឬ ចំនួនកំណត់លើអតៃៃដកឥណទានរបស់ធនាគារនោះ បូករួមទាំងបៃៃក់ពិន័យផងដៃរ។ លើសពី នៃះ ធនាគារនឹងគិតថ្លៃ
បន្ទុកចំពោះឥណទានវិបារូបន៍ដៃលមិនបានរៀបចំ។ 

ការសមៃៃចចិត្តទទួលយកបៃតិបត្តិការណាមួយ ដៃលមានមូលនិធិទូទាត់មិនគៃប់គៃៃន់ ឬ នៅពៃលលើសពីការកំណត់ខ្ចីដៃលបានពៃមពៃៀង  ជា បណោ្ដៃះអាសន្ន ឬ 
អចិន្តៃៃយ ៍តៃវូបានធ្វើឡើងទាងំសៃងុតាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធតិៃមួយគត់របស់ធនាគារ។ គណនីដាក់បៃៃក់បញ្ញើ មិនអាចដកលើសបានឡើយ លុះតៃៃតៃ អ្នក មានការពៃមពៃៀង
គា្នៃ ជា មុន ជា មួយធនាគារ ដូច ជា តាមរយៈឥណទានវិបារូបន៍។

 អ្នក មិនគបៃបីធ្វើការដកបៃៃក់ ឬ ការទូទាត់បៃៃក់ ដៃល៖

	 ធ្វើឲៃយគណនីរបស់ អ្នក មានសមតុលៃយអវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធអវិជ្ជមាន (ឬ សមតុលៃយ/ឥណពន្ធអវិជ្ជមានចៃើន ជាងនៃះ) នៅពៃលមិនមានការពៃមពៃៀងឥណទាន
វិបារូបន៍ណាមួយ

	 មានន័យថា  អ្នក នឹងតៃូវបង់ថ្លៃសៃវាចំពោះគណនីរបស់ អ្នក ដៃលកា្លៃយទៅ ជា សមតុលៃយ/ឥណពន្ធអវិជ្ជមាន (ឬ តម្លៃសៃវា និង/ឬ ថ្លៃការបៃៃក់ ដៃលធ្វើឲៃយគណនី
របស់ អ្នក កា្លៃយ ជា សមតុលៃយ/ឥណពន្ធអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ ជាង នៃះ) នៅពៃលមិនមានការពៃមពៃៀងឥណទានវិបារូបន៍ណាមួយ

	 ការដកពីគណនីរបស់ អ្នក លើស (ឬ ដកលើសចៃើន) ពីឥណទានវិបារូបន៍ដៃលបានពៃមពៃៀងនៅពៃលមានការពៃមពៃៀងឥណទានវិបារូបន៍ណាមួយ

	 ការដកមូលនិធិមិនទាន់បានផត់ទាត់។ នៅពៃលដៃលធនាគារ មិនមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តការងារនៃះ នៅក្នុងឱកាស ជាក់លាក់ណាមួយ ធនាគារអាចនឹង
អនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក  ដកលើសឥណទានពីក្នុងគណនីរបស់ អ្នក  ដូចការរៀបរប់ខាងលើ។ ឧទាហរណ៍ អាចអនុញ្ញៃតឲៃយធ្វើឡើងតាមរយៈការទទួលយកមូលបៃប
ទានបតៃ ឬ ការទូទាត់បៃតិបត្តិការ ដោយបៃើបៃៃស់មធៃយាបាយផៃសៃងៗដូច ជា  កាតឥណពន្ធ Mastercard ឬ  Visa ឬ  UnionPay International (“UPI”) 
ការទូទាត់តាមកាលកំណត់ ការដកដោយផ្ទៃល់ ឬ ការដក ឬ ការទូទាត់តាមរយៈមា៉ៃសុីន ATM ឬ មធៃយាបាយបៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិកផៃសៃងៗ។
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3.2.12. ការដាក់បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណបរទៃស

គណនី ជា  គណនីបៃៃក់ដុលា្លៃរអាមៃរិក។ បៃសិនបើយើងខ្ញុំទទួលបានទឹកបៃៃក់ ឬ វត្ថុផៃសៃងៗ ជា រូបិយប័ណ្ណបរទៃស សមៃៃប់ការដាក់បៃៃក់បញ្ញើទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក  
(រួមទំាងការផ្ទៃរបៃៃក់តាមទូរគមនាគមន៍ ឬ មូលបៃបទានបតៃ ជា រូបិយប័ណ្ណបរទៃស) យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្ដូរទឹកបៃៃក់រូបិយប័ណ្ណបរទៃសនោះទៅ ជា បៃៃក់ដុលា្លៃរអាមៃរិក 
ដោយបៃើបៃៃស់អតៃៃប្ដូរបៃៃក់ទៅតាមអតៃៃបៃចំាថ្ងៃនីមួយៗ។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ ដើមៃបីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីអតៃៃប្ដូរបៃៃក់
ដៃលធនាគារផ្ដល់ជូន។

3.2.13. ការដាក់បៃៃក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ អ្នក សមៃៃប់គោលបំណង ជាក់លាក់ 

ធនាគារនឹងមិនទទួលបៃៃក់បញ្ញើចូលក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ទៃ ក្នុងករណីបៃៃក់នោះតៃូវបានរកៃសាទុក ឬ បៃើបៃៃស់សមៃៃប់គោលបំណង ជាក់លាក់ណាមួយ (ដូច ជា  
ការបៃមូលថវិកាពីកម្មវិធីវិនិយោគចំណូលខ្ពស់ដៃល អ្នក បានវិនិយោគ) ទោះបី ជា សៃចក្ដីពិពណ៌នាគណនីរបស់ អ្នក បញ្ជៃក់ពីគោលបំណង ជាក់លាក់នោះក៏ដោយ 
ពោលគឺអនុញ្ញៃតបានលុះតៃៃតៃ  អ្នក បានជូនដំណឹងចៃបាស់លាស់ថា បៃៃក់បញ្ញើគឺសមៃៃប់គណនីរបស់បុគ្គលផៃសៃងទៀត ហើយ អ្នក អាចបើកគណនី អាណិត្ត ពៃយាបាល
ដាច់ដោយឡៃកសមៃៃប់ការដាក់បៃៃក់បញ្ញើនោះ។ បៃសិនបើពុំមានបញ្ជៃក់នៅក្នុងបៃការនៃះ នោះការដាក់បៃៃក់ទាំងអស់ដៃលតៃូវបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ អ្នក  
នឹងតៃូវគៃប់គៃងតាមទមា្លៃប់អាជីវកម្មធម្មតា។

3.2.14. ការដាក់បៃៃក់ចូលគណនីរបស់ អ្នក ដៃល ជា កំហុសរបស់ធនាគារ ABA 

ធនាគារអាចនឹងបង្វិលទឹកបៃៃក់ទៅគណនីរបស់ អ្នក វិញ បៃសិនបើការដាក់បៃៃក់ទៅក្នុងគណនីនោះ  ជា កំហុសបង្កឡើងដោយធនាគារ។

3.2.15. ការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ

ដើមៃបីធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ  អ្នក អាចអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ ABA ណាមួយ ឬ បើកដំណើរការដោយខ្លួនឯងតាមសៃវាធនាគារអនឡាញ ABA។ 

បៃសិនបើសំណើដៃល អ្នក ផ្ដល់ជូនធនាគារសមៃៃប់ការទូទាត់បៃៃក់ដោយស្វ័យបៃវត្តិក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម នោះធនាគារនឹងទទួលយកសំណើនោះ ដោយមិន
ទទួលខុសតៃូវលើការបដិសៃធ ឬ ការពុំធ្វើបៃតិបត្តិការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ ឬ ការទទួលខុសតៃូវណាមួយចំពោះការទូទាត់យឺតយា៉ៃវ ឬ ការពុំបានអនុវត្តតាមសំណើ
នោះឡើយ។ 

ធនាគារនឹងយកចិត្តទុកដាក់ និងបៃើបៃៃស់ជំនាញអស់ពីលទ្ធភាពដើមៃបីអនុវត្តឲៃយមានបៃសិទ្ធភាពនូវសំណើដៃល អ្នក ផ្តល់ជូនដល់ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់
ស្វ័យបៃវត្តិ។ ធនាគារពឹងផ្អៃកលើព័ត៌មានទូទាត់ស្វ័យបៃវត្តិបៃកបដោយសុកៃឹតៃយភាពដៃល អ្នក បានផ្ដល់ជូន និងមិនតៃូវបានតមៃូវឲៃយធ្វើការតៃួតពិនិតៃយលើសុកៃឹតៃយភាព
នោះឡើយ។  អ្នក តៃូវជូនដំណឹងធនាគារភា្លៃមៗអំពីព័ត៌មាននៃការទូទាត់ស្វ័យបៃវត្តិក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារ ដៃលមិនមានភាពតៃឹមតៃូវ។

សមត្ថកិច្ចក្នុងការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិតៃូវមានការរៀបចំនៅពៃលនៃះ ឬ បនា្ទៃប់ពីមានការពៃមពៃៀងពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់លោក អ្នក ដៃលធ្វើឡើងរវាង អ្នក  និង
ធនាគារ។ ធនាគារអាចធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ តាមលំដាប់លំដោយណាមួយដៃលធនាគារគិតថាសមសៃប។ ការទូទាត់នឹងតៃូវកាត់កងទៅតាមថវិកាដៃល
មាន ហើយអាចទទួលយក បដិសៃធ ឬ បង្វិលតៃលប់វិញ បៃសិនបើថវិកាមានចំនួនមិនគៃប់គៃៃន់។ 

បៃសិនបើកាលបរចិ្ឆៃទសមៃៃប់ការទូទាត់ដោយស្វយ័បៃវត្តតិៃវូចំថ្ងៃមិនធ្វើការ នោះយើងខ្ញុនឹំងទូទាត់នៅថ្ងៃធ្វើការបនា្ទៃប់ លើកលៃងតៃ អ្នក ស្នើសំុឲៃយខាងធនាគារដំណើរការ
ការទូទាត់នោះ មុនថ្ងៃមិនធ្វើការនោះតៃម្ដង។

សមត្ថកិច្ចក្នុងការទូទាត់ដោយស្វ័យបៃវត្តិ នឹងនៅតៃមានសុពលភាព ជា ធរមាន រហូតទាល់តៃធនាគារបានបញៃឈប់ ឬ  អ្នក ទូទាត់ ឬ  អ្នក  បៃៃប់ឲៃយធនាគារលុបចោល ឬ 
ក្នុងករណី អ្នក ទទួលមរណភាព ឬ  កៃស័យធន (និងនៅពៃលដៃលធនាគារទទួលដំណឹងអំពីមរណភាព និងការកៃស័យធនរបស់ អ្នក )។ 

ធនាគារនងឹមនិពាកព់ន័្ធក្នងុជម្លៃះណារវាង អ្នក  នងិបគុ្គលណាមា្នៃកទ់ៀត ដៃលកើតចៃញពកីារទទូាតដ់ោយស្វយ័បៃវត្តឡិើយ។ សណំើសុកំារទទូាត់ទាងំឡាយណាដៃល
មិនបានធ្វើឡើងលើទមៃង់បទដា្ឋៃនរបស់ធនាគារ នឹងតៃវូចាត់ទុកថាបានបញ្ចលូក្នងុ ខ ដៃលមានចៃងនៅក្នងុទមៃង់បទដា្ឋៃនរបស់ធនាគារ។ បៃសិនបើមានអសង្គតិភាព
ណាមួយរវាងទមៃង់ទាំងនៃះ នោះ ខ ដៃលមាននៅក្នុងទមៃង់បទដា្ឋៃនរបស់ធនាគារនឹងយក ជា អាទិភាព។ 

3.2.16. គណនីមិនដំណើរការ

បៃសិនបើគណនីរបស់ អ្នក មិនមានបៃតិបត្តិការរយៈពៃលចាប់ពី 12 (ដប់ពីរ) ខៃឡើងទៅ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទបៃតិបត្តិការចុងកៃៃយ (មិនរប់បញ្ចូលការបៃតិបត្តិ
ការបៃព័ន្ធ) នោះគណនីរបស់ អ្នក នឹងតៃូវចាត់ទុកថា ជា  គណនីមិនដំណើរការ ហើយធនាគារនឹងចាត់វិធានការដូចខាងកៃៃម៖

	 ធនាគារមិនអនុញ្ញៃតឲៃយធ្វើការដកបៃៃក់ចៃញពីគណនីឡើយ លើកលៃងតៃសា្ថៃនភាពរបស់គណនីនៃះ តៃូវបានប្ដូរពី “មិនដំណើរការ” មក ជា  “ដំណើរការ”។ 
មា្ចៃស់គណនីតៃូវអញ្ជើញទៅសាខាធនាគារ ឬ បៃើមធៃយាបាយណាមួយដៃលមាន ឲៃយបានមុនពៃលប្ដូរសា្ថៃនភាពនោះ។ 

	 ធនាគារអាចគិតថ្លៃសៃវា។ ថ្លៃសៃវាសមៃៃប់គណនីមិនបៃតិបត្តិការ/មិនដំណើរការ មានរៀបរប់លម្អិតនៅក្នុងកូនសៀវភៅណៃនាំ “ថ្លៃសៃវា” ដៃលបញ្ជៃក់
អំពីខ និងលក្ខខណ្ឌសមៃៃប់ផលិតផល និងសៃវា ជាក់លាក់ និង/ឬ នៅលើវិបសាយរបស់ធនាគារ។ 

	 ធនាគារអាចបិទគណនីរបស់ អ្នក ដោយស្វ័យបៃវត្តិ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹង ជា មុន បៃសិនបើ អ្នក មិនមានទឹកបៃៃក់ក្នុងសមតុលៃយគណនី ឬ បៃសិនបើ
ធនាគារជឿថា គណនីរបស់ អ្នក ទំនងកា្លៃយទៅ ជា ឥណទានវិបារូបន៍មិនមានការរៀបចំ ផ្អៃកលើគណនីធម្មតា និងថ្លៃសៃវាផៃសៃងៗ។
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មុនពៃលចុះឈ្មៃះបើកគណនី និងសៃវារបស់ធនាគារ ABA  អ្នក តៃូវបានជូនដំណឹង និងទទួលសា្គៃល់ថា គណនីរបស់ អ្នក តៃូវតៃមានដំណើរការ បៃើបៃៃស់សៃបតាម
គោលបំណងដៃលបានអះអាង និងមានបៃតិបត្តកិារលក្ខណៈ ជា ទីពៃញចិត្ត។ គណនីមិនមានបៃតិបត្តកិារ នឹងតៃវូចាត់ទុកថា ជា គណនី “មិនដំណើរការ” ហើយធនាគារ
តៃវូគិតតម្លៃសៃវាផៃសៃងចំពោះគណនីមិនដំណើរការនោះ។ ធនាគារក៏មានសិទ្ធដិាក់កមៃតិការចូលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក ផងដៃរ និងចាត់វធិានការផៃសៃងៗដៃលចៃបាប់
កម្ពុ ជា អនុញ្ញៃត រហូតដល់សា្ថៃនភាពគណនីរបស់ អ្នក តៃូវបានចាត់ថា្នៃក់ ជា ថ្មី ជា  “គណនីដំណើរការ”។ ដូច្នៃះ  អ្នក ទទួលសា្គៃល់ និងយល់ពៃមថា  អ្នក មានកាតព្វកិច្ចក្នុង
ការធ្វើឲៃយគណនី “ដំណើរការ” ដោយមិនចាបំាច់តៃវូការឲៃយធនាគារជូនដំណឹងថា គណនីរបស់ អ្នក អាចតៃវូបានចាត់ថា្នៃក់ ជា គណនីមិនដំណើរការ បៃសិនបើ អ្នក មិនបាន
បៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក ។ ទោះបីមិនមៃន ជា កាតព្វកិច្ច ប៉ុន្តៃធនាគារអាចជូនដំណឹងដល់ អ្នក អំពីថ្លៃសៃវាដៃលនឹងតៃូវអនុវត្តនៅពៃលគណនីកា្លៃយ ជា គណនី “មិន
ដំណើរការ” តាមមធៃយាបាយណាមួយដៃលខ និងលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញៃត។  អ្នក តៃូវបានជូនដំណឹង និងណៃនាំឲៃយបើកដំណើរការគណនីរបស់លោក អ្នក វិញ មុនពៃលការ
បង់ថ្លៃសៃវា និងបន្ទុកតៃូវបានអនុវត្ត និងការចាត់វិធានការរឹតតៃបិតផៃសៃងៗ។ 

3.2.17. ការបើកដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះគណនីមិនដំណើរការ

ធនាគារអនុញ្ញៃតឲៃយបើកដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះគណនីមិនដំណើរការ បនា្ទៃប់ពីបានផ្ទៀងផ្ទៃត់បញ្ជៃក់ថា  អ្នក  ជា មា្ចៃស់គណនី ឬ ហត្ថលៃខី នៃគណនីមិនដំណើរការ
នោះ។ ធនាគារ ផ្ដល់ជូននូវបណា្ដៃញផៃសៃងៗ ជា ចៃើន ដៃល អ្នក អាចបៃើបៃៃស់ ដើមៃបបីើកដំណើរការ គណនីមិនដំណើរការរបស់ អ្នក  ឧទាហរណ៍  អ្នក អាចស្នើដោយបំពៃញ 
ពាកៃយសំុផ្លៃស់ប្ដរូសា្ថៃនភាពគណនី ពីមិនដំណើរការ ទៅ ជា ដំណើរការ ឬ  ដកបៃៃក់ពីគណនីរបស់ អ្នក  នៅសាខាណាមួយរបស់ធនាគារយើងខ្ញុដំៃលនៅជិត អ្នក ។ ជមៃើស
ផៃសៃងពី នៃះ  អ្នក អាចបើកដំណើរការគណនីរបស់ អ្នក ឡើងវិញ តាមបណា្ដៃញអៃឡិកតៃូនិក ដោយធ្វើបៃតិបត្តិការផ្ទៃរបៃៃក់ចៃញពីគណនីមិនដំណើរការនោះផ្ទៃល់។ 

3.2.18. បៃៃក់មិនបានដកពីគណនីអសកម្ម 

បៃសិនបើ អ្នក មិនបានធ្វើបៃតិបត្តិការលើគណនីមិនដំណើរការ របស់ អ្នក ក្នុងរយៈពៃល 10 (ដប់) ឆ្នៃំ ធនាគារនឹងបិទគណនីរបស់លោក អ្នក  ហើយធ្វើការផ្ទៃរចំនួន
ទកឹបៃៃកដ់ៃលមានក្នងុគណនរីបសល់ោក អ្នក  ទៅកានធ់នាគារ ជាតិ នៃកម្ព ុជា  ឬ សា្ថៃបន័រដា្ឋៃភបិាល សៃបតាមចៃបាប ់ជា ធរមាន ដោយមនិមានការជនូដណំងឹផ្នៃករដ្ឋបាល
បន្ថៃមឡើយ។ ទោះបីមិនមៃន ជា កាតព្វកិច្ច ធនាគារអាចនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក  មុនពៃលបិទគណនីមិនដំណើរការរបស់ អ្នក  បុ៉ន្តៃអាចមានកាលៈទៃសៈមួយចំនួន
ដៃលធនាគារមិនអាចជូនដំណឹងបាន (ដូច ជា  នៅពៃលដៃលកំណត់តៃៃអាសយដា្ឋៃនរបស់ អ្នក  ឬ លៃខទំនាក់ទំនងរបស់ អ្នក មិនមានធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព)។ លោក អ្នក អាច
អញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់ធនាគារដើមៃបីស្វៃងយល់អំពីមធៃយាបាយទទួលយកនូវបៃៃក់ដៃលមិនបានដកនោះមកវិញ (វាអាចតៃូវការពៃលយូរក្នុងការទទួលយកបៃៃក់
ដៃលតៃូវបានផ្ទៃរទៅរដា្ឋៃភិបាលរួចហើយ)។

3.2.19. ការពៃយួរ ការបិទ ឬ ការដាក់គណនីបញ្ចូលគា្នៃ 

 អ្នក អាចស្នើសុំឲៃយធនាគារបិទគណនីរបស់ខ្លួនបានគៃប់ពៃលវៃលាទាំងអស់។ ធនាគារ នឹងតមៃូវឲៃយ អ្នក បងា្ហៃញវត្តមានផ្ទៃល់ ដើមៃបីស្នើសុំបិទគណនីរបស់ អ្នក ។  អ្នក តៃូវ
បានណៃនាំឲៃយបិទគណនីរបស់ខ្លួនបានតៃនៅតាមសាខាដៃល អ្នក បើកគណនីនោះប៉ុណោ្ណៃះ។ ប៉ុន្តៃ ធនាគារអាចនឹងអនុវត្តឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុញ្ញៃតឲៃយបិទ
គណនីរបស់ អ្នក នៅសាខាផៃសៃងរបស់ធនាគារ ដោយផ្អៃកលើបៃភៃទគណនីដៃល អ្នក បើក និងសំណើសុំដកបៃៃក់នៅពៃលដំណើរការបិទគណនីនោះ។ 

បៃសិនបើធនាគារគិតថា គណនីណាមួយរបស់ អ្នក មិនបានបៃើបៃៃស់សៃបតាមលក្ខណៈតៃមឹតៃវូទៃ គណនីនោះនឹងតៃវូពៃយរួបៃតិបត្តកិារ ឬ បិទគណនីណាមួយ/ទាងំអស់។ 
ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសតៃវូលើការខាតបង់ណាមួយបណា្ដៃលមកពីការពៃយរួ ឬ បិទគណនីនោះឡើយ។ លើកលៃងតៃក្នងុកាលៈទៃសៈដៃលមិនអាចអនុវត្តបាន ធនាគារ
នឹងបិទគណនីរបស់ អ្នក  បនា្ទៃប់ពីបានជូនដំណឹងសមសៃបណាមួយដល់ អ្នក  និងបានកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីដៃលតៃូវបិទ។ 

នៅគៃប់ពៃលវៃលាទាំងអស់ ដោយពំុចាំបាច់ជូនដំណឹង ជា មុន ធនាគារអាចបៃើបៃៃស់សមតុលៃយឥណទានក្នុងគណនីរបស់លោក អ្នក ទាំងអស់ ឬ ដោយផ្នៃក ទោះ ជា 
រូបិយប័ណ្ណណាមួយក៏បាន ដើមៃបីទូទាត់បៃៃក់នានាដៃល អ្នក ជំពាក់ធនាគារ។ បៃសិនបើចំនួនទឹកបៃៃក់មួយដល់កំណត់ ឬ មិនបានគណនាដោយយថាភាពណាមួយ 
ធនាគារអាចនឹងកាត់ទុកនូវការទូទាត់សមតុលៃយឥណទានទាំងឡាយ ដៃលរងចាំដល់កំណត់ ឬ ការគណនា និងអាចបណា្ដៃលឲៃយមានបំណុលអតិបរមាដៃលអាចដល់
កាលកំណត់គៃប់ពៃលវៃលា។ កថាខណ្ឌនៃះ តៃូវអនុវត្តដោយមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិ និងបន្ថៃមពីលើសិទ្ធិកាត់កង គណនីចៃើនរួមគា្នៃ បៃតិភោគ ឬ សិទ្ធិផៃសៃងៗទៀតដៃល 
ជា សិទ្ធិរបស់ធនាគារដោយយោងទៅតាមមធៃយាបាយនៃការអនុវត្តចៃបាប់ ឬ កិច្ចសនៃយា និងការអនុវត្តផៃសៃងៗកៃៃពី នៃះ។ 

ធនាគារអាចពៃយួរបៃតិបត្តិការគណនីណាមួយ ឬ បិទគណនីណាមួយរបស់ អ្នក ដោយមិនជមៃៃបជូនដំណឹងដល់ អ្នក  ជា មុនឡើយ បៃសិនបើ (ហើយបញ្ជីនៃះមិនទាន់
ពៃញលៃញទៃ)៖

	  អ្នក បៃើបៃៃស់គណនីក្នុងលក្ខណៈមិនតៃឹមតៃូវ ( ដូច ជា  ចៃញមូលបៃបទានបតៃគា្មៃនទឹកបៃៃក់គៃប់គៃៃន់ គណនីតៃូវបានបៃើបៃៃស់ក្នុងសកម្មភាពហាមឃាត)់

	 ធនាគារអនុលោមតាមដីការបស់តុលាការ

	  អ្នក បានបៃពៃឹត្តអំពើល្មើសចៃបាប់

	  អ្នក បានរំលោភបំពាន ខ និងលក្ខខណ្ឌគណនី ផលិតផល ឬ សៃវាកម្មណាមួយ

	  អ្នក បានបៃពៃឹត្តអំពើដៃលរំលោភបំពានលើបុគ្គលិកធនាគារ

	 ធនាគារទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីភាគីទីបីដៃលធ្វើការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក ។ ធនាគារមិនទទួលខុសតៃូវចំពោះការខូចខាតដៃល
បណា្ដៃលមកពីការពៃយួរគណនីនៃះឡើយ។
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3.2.20. ការបិទគណនី

	 ផ្អៃកតាមបញ្ញត្តិគណនី ដៃល អ្នក បានកំណត់ អំឡុងពៃលបើកគណនី  អ្នក  ឬ  បុគ្គលទទួលសិទ្ធិផៃសៃងទៀត អាចបិទគណនីរបស់ អ្នក បានគៃប់ពៃលវៃលា
ទាំងអស់ តាមបណា្ដៃញនានារបស់ធនាគារ។ 

	 នៅក្នុងកាលៈទៃសៈកមៃ ធនាគារអាចអនុវត្តឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបិទ ឬ ការបដិសៃធមិនទទួលយកការដាក់បៃៃក់បន្ថៃម ឬ អនុញ្ញៃតការដកបៃៃក់
បន្ថៃម ដោយសារតៃបៃតិបត្តិការធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈមិនតៃឹមតៃូវ ឬ ដោយសារមូលហៃតុផៃសៃងណាមួយដៃលសមសៃប ដូច ជា ៖

	 បៃសិនបើគណនីរបស់ អ្នក តៃូវបានបង្កើតឡើងសមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់ក្នុងសៃុក ឬ  ជា លក្ខណៈបុគ្គល ដោយរូប អ្នក ក្នុងនាម ជា អតិថិជនផ្ទៃល់ និងកំពុងតៃូវ
បានបៃើបៃៃស់ក្នុងគោលបំណងផៃសៃង ឬ  

	 នៅពៃលដៃល អ្នក កាន់កាប់គណនីដៃលតៃូវបានកំណត់ឲៃយបៃើដើមៃបី ជា បៃយោជន៍របស់ អ្នក ក្នុងនាម ជា មា្ចៃស់គណនី ដៃលមិនទាន់គៃប់អាយុ ពោលគឺ
អនីតិជន ហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ធនាគារ គណនីបៃរ ជា តៃូវបានបៃើបៃៃស់ក្នុងគោលបំណងផៃសៃងដៃលមិនផ្ដល់ ជា បៃយោជន៍ដល់ អ្នក  ឬ មិនផ្តល់
ផលបៃយោជន៍ដល់មា្ចៃស់គណនីដៃលមានអាយកុៃៃម 18 ឆ្នៃ។ំ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក  ឬ ហត្ថលៃខី ណាមា្នៃក់/បណា្ដៃហត្ថលៃខី មុនពៃលបិទគណនី។

3.2.21. ចំណុចតៃូវចងចាំនៅពៃលបិទគណនី

នៅពៃលដៃល អ្នក បិទគណនី  អ្នក តៃូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវ៖

	 កាតដៃលបៃតិបត្តិការគណនី (រួមទាំងកាតដៃលបានចៃញជូនមា្ចៃស់កាតបន្ថៃម)

	 មូលបៃបទានបតៃមិនទាន់បៃើ

	 សៀវភៅធនាគារ

គណនីដៃលអាចបៃើបៃៃស់មូលបៃបទានបតៃ អាចធ្វើការបិទបានលុះតៃៃតៃមូលបៃបទានបតៃដៃលបានចៃញតាមរយៈគណនីដោយមិនទាន់ទូទាត់ តៃវូបានយកមក ជា មួយ 
និង/ឬ បិទរួចហើយ។ ធនាគារសូមរកៃសាសិទ្ធិបៃគល់មូលបៃបទានបតៃដៃលយកមកទូទាត់នោះតៃលប់ទៅវិញ បនា្ទៃប់ពីគណនីតៃូវបានបិទ សៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន។

4. ការយល់ដឹងអំពីកាតឥណពន្ធ

4.1. ការអនុញ្ញៃតឲៃយនរណាមា្នៃក់បៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក  

 អ្នក តៃវូផ្ដល់សិទ្ធដិាច់ដោយឡៃកមួយដើមៃបអីនុញ្ញៃតឲៃយបុគ្គលផៃសៃងទៀតចូលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក តាមរយៈកាត ហើយសិទ្ធនិៃះគឺដាច់ដោយឡៃកពីសិទ្ធអិនុញ្ញៃត
ឲៃយបុគ្គលផៃសៃងទៀតបៃតិបត្តិការគណនីតាមរយៈសាខា (ដូចដៃលបានកំណត់ខាងកៃៃម)។ សូមមើល ខ និងលក្ខខណ្ឌកាតសមៃៃប់ ជា ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីការអនុញ្ញៃត
ឲៃយបគុ្គលផៃសៃងចលូបៃើបៃៃស់គណនរីបស់ អ្នក តាមរយៈកាតក្នងុនាម ជា  អ្នក បៃើកាតដៃលទទលួសទិ្ធ។ិ សមៃៃបគ់ណនរីមួ មា្ចៃសគ់ណនរីមួនមីយួៗ តៃវូចុះហត្ថលៃខាលើ
ឯកសារផ្ដល់សិទ្ធិ។ ទមៃង់ជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិនៃះមាននៅតាមសាខា និងវិបសាយ www.ababank.com។ 

ការទទួលខុសតៃូវបនា្ទៃប់ពី
បញ្ចប់សិទ្ធិ

	 មា្ចៃស់គណនី ឬ ហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិ អាចបញ្ចប់សិទ្ធិធ្វើបៃតិបត្តិការបានគៃប់ពៃលវៃលា ដោយយោងតាម 
ខ និងលក្ខខណ្ឌគណនី លើកលៃងតៃមានហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិតៃមា្នៃក់លើគណនីដៃលកាន់កាប់ដោយ
អនីតិជន។

	 ប៉ុន្តៃ  អ្នក តៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះ៖

	 គៃប់បៃតិបត្តិការដៃលបានធ្វើឡើង (រួមទំាងបៃតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយភាគីទីបី) មុនពៃលសិទ្ធិអនុញ្ញៃត
តៃូវបានបញ្ចប់ ទោះបី ជា ទឹកបៃៃក់មិនទាន់តៃូវបានកាត់ពីគណនីក៏ដោយ (រួមបញ្ចូលទំាងថ្លៃសៃវា និង
បន្ទុកពាក់ព័ន្ធ) និង

	 ការទូទាត់ពៃលខាងមុខ, ការទូទាត់មូលបៃបទានបតៃ, ឥណពន្ធមានការអនុញ្ញៃត, ការទូទាត់តាមកាលកំណត់, 
ការទូទាត់វកិ្កយបតៃ, លិខិតបញ្ជៃ ទិញ, របិូយាណត្ត ិឬ កិច្ចសនៃយាទូទាត់បង្កើតដោយហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធ ិមុន
ពៃលបញ្ចប់សិទ្ធិ នោះបៃភៃទទូទាត់ទាំងនៃះ តៃូវបានអនុញ្ញៃតលើគណនីរបស់ អ្នក ។

សិទ្ធពិាក់ព័ន្ធនឹងកាតឥណពន្ធ 	 ធនាគារអាចចៃញកាតឥណពន្ធបន្ថៃមជូនបុគ្គលណាមា្នៃក់ដៃល អ្នក បានតៃងតាំង បៃសិនបើបុគ្គលទាំងនោះគឺ 
ជា នីតិជន (មានឯករជៃយភាពតាមចៃបាប)់ ហើយធនាគារមានសិទ្ធិពិនិតៃយ។

	  អ្នក តៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះធនាគារសមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់កាតឥណពន្ធរបស់មា្ចៃស់កាតដៃល ជា ភាគីទីបី។
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សិទ្ធិរបស់ហត្ថលៃខីទទួល
សិទ្ធិ

	 ហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិនីមួយៗ នឹងមិនអាចបន្ថៃម ឬ បញ្ចប់ភាគីទីបីណាផៃសៃងទៀតនៅក្នុងគណនីដៃលពួកគៃ
បៃើបៃៃស់បានឡើយ

	 កៃៃពីសិទ្ធិផៃសៃងៗរបស់ហត្ថលៃខីទទួលសិទ្ធិ បៃសិនបើមា្ចៃស់គណនីមានអាយុកៃៃម 18 ឆ្នៃំ ហត្ថលៃខីទទួល
សិទ្ធិអាចអនុវត្តដូចខាងកៃៃម៖

	 កៃបៃៃព័ត៌មានលម្អិតរបស់មា្ចៃស់គណនីនៅលើគណនី

	 ក្នុងករណីសមសៃបមួយចំនួន ធនាគារកមៃលុបចោលសិទ្ធិបៃតិបត្តិការរបស់បុគ្គលណាមួយដៃលទទួល
សិទ្ធិធ្វើបៃតិបត្តិការគណនីរបស់ អ្នក  ដោយសារការធ្វើបៃតិបត្តិការមិនតៃឹមតៃូវ ឬ ដោយហៃតុផលណាមួយ
សមសៃបផៃសៃងដៃលធនាគារគិតថាសមសៃប ដូច ជា បៃសិនបើធនាគារជឿ ជាក់ថាការបន្ដអនុញ្ញៃតផ្ដល់
សិទ្ធិលើគណនីរបស់ អ្នក អាចធ្វើឲៃយ អ្នក  ឬ  ធនាគារខាតបង់។ 

វិវាទ បៃសិនបើធនាគារទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីវវិាទពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធ ិមា្ចៃស់គណនីមា្នៃក់ ឬ ចៃើននាក់ ធនាគារអាច បដិសៃធ
ក្នងុការអនុញ្ញៃតបៃតិបត្តកិារលើគណនីរបស់ អ្នក  លុះតៃៃណាតៃគូភាគីសាមីទាងំអស់បានចុះហត្ថលៃខាលើសិទ្ធណិាមួយ
ដៃលធនាគារតមៃូវ។

បៃសិនបើ អ្នក តៃូវការកាតបន្ថៃមសមៃៃប់ អ្នក ផៃសៃងទៀតបៃើបៃៃស់  អ្នក អាចដាក់បៃបបទស្នើសំុផ្លូវការទៅកាន់ធនាគារឲៃយចៃញកាតបន្ថៃមទៅឲៃយបុគ្គលដៃល អ្នក បាន
តៃងតាំង។ បុគ្គលនោះ តៃូវបានតៃងតាំង ជា បុគ្គលទទួលបានសិទ្ធិបន្ថៃមលើគណនីរបស់ អ្នក  និងតៃូវតៃចុះហត្ថលៃខាដោយខ្លួនឯង។

កាតបន្ថៃមអាចនឹងតៃវូបៃើបៃៃស់ដើមៃបចូីលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក  និងតៃវូអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាងំនៃះ។ ក្នងុនាម ជា មា្ចៃស់គណនី  អ្នក តៃវូទទួលខុសតៃវូលើការបៃើ
បៃៃស់កាតភា្នៃក់ងារ/បន្ថៃមនោះ ដូចដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់កាតនោះផ្ទៃល់ និងទទួលខុសតៃវូលើការរលំោភបំពានរបស់បុគ្គលដៃល អ្នក បានតៃងតំាងលើលក្ខខណ្ឌទាងំនោះ។

កៃៃពីការជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីការបញៃឈប់សិទ្ធិនោះ ដើមៃបីបញៃឈប់សិទ្ធិរបស់ភា្នៃក់ងារ/បុគ្គលបន្ថៃមនៅលើគណនីរបស់ អ្នក  ដៃលកាតភា្នៃក់ងារ/កាតបន្ថៃមនោះ
តៃូវបានបើកបៃើបៃៃស់  អ្នក តៃូវតៃស្នើសុំធនាគារឲៃយបញៃឈប់កាតភា្នៃក់ងារ/កាតបន្ថៃមនោះ និងតៃូវបៃគល់កាតនោះមកឲៃយធនាគារវិញ។ កាតភា្នៃក់ងារ/កាតបន្ថៃមនោះ 
នឹងតៃូវបញៃឈប់ នៅពៃលធនាគារទទួលបានកាតនោះមកវិញ។

4.2. វិធានអំពីកាតឥណពន្ធ

លក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ អនុវត្តចំពោះការបៃើបៃៃសក់ាតឥណពន្ធរបសធ់នាគារ ដៃលបើកជូនសមៃៃបច់ូលបៃើបៃៃសគ់ណនរីបស់ អ្នក ។ ពៃល អ្នក បៃើបៃៃសក់ាតនៃះ ដើមៃបីធ្វើ
បៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក  អ្នក បានយល់ពៃមចងកាតព្វកិច្ចដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ បន្ថៃមពីលើ ខ និងលក្ខខណ្ឌដៃលបានចៃងនៅក្នុង ខ និងលក្ខខណ្ឌរបស់កាត។

4.2.1. ការមកទទួលកាតឥណពន្ធរបស់ អ្នក 

 អ្នក យល់ពៃមថា  អ្នក នឹងមកទទួលកាតដៃល អ្នក ស្នើសំុដោយខ្លនួឯងផ្ទៃល់នៅសាខាដៃល អ្នក ស្នើសំុ ឬ សាខាផៃសៃងដៃល អ្នក បានយល់ពៃម ឬ បានរៀបចំឯកសារនៅពៃល
ស្នើសំុកាត។ ក្នងុករណី  អ្នក ចង់ឲៃយធនាគារបៃគល់កាតនោះឲៃយ អ្នក តាមអាសយដា្ឋៃន ឬ កន្លៃងណាមួយដៃល អ្នក កំណត់  អ្នក តៃវូយល់ពៃមថា ធនាគារអាចដឹកជញ្ជនូកាត
នោះជូនលោក អ្នក តាមរយៈកៃុមហ៊ុនផ្ដល់សៃវាដឹកជញ្ជូនដៃលធនាគារចាត់តាំង ហើយ អ្នក យល់ពៃមថា ធនាគារអាចបងា្ហៃញព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់ អ្នក ដល់
កៃមុហ៊នុដឹកជញ្ជនូក្នងុគោលបំណងរៀបចំការដឹកជញ្ជនូនោះ។  អ្នក យល់ពៃមទទួលរ៉ៃប់រងចំពោះធនាគារ សមៃៃប់រល់ការខាតបង់ និងបណ្តងឹទាងំអស់ដៃលកើតឡើង
បណា្ដៃលមកពីការយល់ពៃមរបស់ អ្នក ក្នងុការអនុញ្ញៃតឲៃយធនាគារផ្លៃស់ប្តរូព័ត៌មាននោះ ជា មួយកៃមុហ៊នុផ្ដល់សៃវាដឹកជញ្ជនូ ដើមៃបដឹីកជញ្ជនូកាតនោះទៅឲៃយ អ្នក ដោយផ្ទៃល់។

 អ្នក តៃូវពៃមពៃៀងបន្ថៃមថា ក្នុងករណីដៃលកាតតៃូវបានបើកជូន ហើយលោក អ្នក មិនមកទទួលក្នុងរយៈពៃល 60ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទធនាគារបើកកាតទៃ នោះ
ធនាគារមានសិទ្ធិបញៃឈប់កាតនោះ ដោយមិនសងថ្លៃសៃវាបើកកាត ឬ សៃវាថៃទាំកាតបៃចាំឆ្នៃំទៅឲៃយ អ្នក វិញឡើយ ហើយ អ្នក តៃូវយល់ពៃមបន្ថៃមថា  អ្នក នឹងតៃូវបង់ថ្លៃ
សៃវាបើកកាតម្ដងទៀត បៃសិនបើ អ្នក ស្នើសុំកាតឥណពន្ធ ជា ថ្មី។

4.2.2. ការបើកដំណើរការកាតឥណពន្ធរបស់ អ្នក  

 អ្នក យល់ចៃបាស់ថា កាតឥណពន្ធមិនអាចបៃើបៃៃស់បានឡើយ បៃសិនបើកាតនោះមិនទាន់បានបើកដំណើរការ។ ដូច្នៃះ  អ្នក តៃវូយល់ពៃមបើកដំណើរការកាតនោះភា្លៃម
ៗ នៅតាមមា៉ៃសុីន ATM របស់ធនាគារ ឬ តាមកម្មវិធី ABA Mobile នៅពៃលដៃល អ្នក ទទួលបានកាតនោះ ជា កម្មសិទ្ធិ និងតៃូវប្ដូរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ភា្លៃមៗផងដៃរ។

 អ្នក យល់ចៃបាស់ថា ក្នងុអំឡុងពៃលបើកដំណើរការកាតតាមមា៉ៃសីុន ATM ឬ តាមកម្មវធីិ ABA Mobile លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នឹងតៃវូផ្ញើទៅលោក អ្នក តាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ
ដៃលបានចុះបញ្ជី ជា មួយធនាគារ ដូច្នៃះ  អ្នក យល់ពៃមធានាថា ទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក មានដំណើរការល្អ ក្នុងអំឡុងពៃលដំណើរការនោះ។

 អ្នក យល់ចៃបាស់ថា លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ដៃលបានផ្ញើទៅ អ្នក  គឺមិនចៃះអស់សុពលភាពនោះទៃ ហើយ ជា លៃខ ដូចៗគា្នៃ មិនថា អ្នក ស្នើសំុលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ប៉ុនា្មៃន
ដងនោះទៃ ដូច្នៃះ  អ្នក ទទួលសា្គៃល់ និងយល់ពៃមថា  អ្នក នឹងប្ដូរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ភា្លៃមៗនៅពៃលដៃល អ្នក ទទួលបានកាតនោះ។ ការមិនបានអនុវត្តតាមការណៃនាំ
ខាងលើ  អ្នក យល់ពៃមទទួលរ៉ៃប់រងចំពោះធនាគារ សមៃៃប់រល់ការខាតបង់ដៃលបណា្ដៃលមកពីការធ្វៃសបៃហៃសរបស់ខ្លួន។

ធនាគារ អាចនឹងដាក់ឲៃយដំណើរការតាមបណា្ដៃញអនឡាញផៃសៃងៗសមៃៃប់ការបើកដំណើរការកាត។ បៃសិនបើមានការដាក់ឲៃយដំណើរការ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក ។



18ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

4.2.3. ការការពារកាតឥណពន្ធ និងលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក  

នៅពៃល អ្នក ទទួលបានកាត  អ្នក តៃូវតៃចុះហត្ថលៃខានៅផ្នៃកខាងកៃៃយកាតភា្លៃមៗ ដោយបៃើបៃៃស់ហត្ថលៃខាដូចគា្នៃទៅនឹងហត្ថលៃខាដៃល អ្នក បានបៃើបៃៃស់លើ
ទមៃង់បៃបបទស្នើសុំបើកគណន/ីទមៃង់ហត្ថលៃខាគំរូ។  អ្នក តៃូវរកៃសាទុកកាតនោះនៅតាមខ្លួន អ្នក  ឬ នៅកន្លៃងសុវត្ថិភាពនៅគៃប់ពៃលវៃលាទាំងអស់។

 អ្នក អាចជៃើសរីសលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ផ្ទៃល់ខ្លួនសមៃៃប់កាតរបស់ អ្នក នៅតាមមា៉ៃសីុន ATM តាមកម្មវិធី ABA Mobile ឬ សាខាធនាគារបាន។ លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) 
របស់ អ្នក អាចឲៃយ អ្នក ចូលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក  ជា មួយធនាគារ។ លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ដៃល អ្នក ជៃើសរីសមិនតៃូវ៖

	  ជា លៃខងាយចំណាំ ឬ ការដាក់បញ្ចូលគា្នៃ ជា លៃខលំដាប់នោះទៃ (ដូច ជា  1100 ឬ  3456)ឬ 

	 ផ្អៃកលើទិន្នន័យដៃលងាយនឹងរកបាន (ដូច ជា ថ្ងៃខៃឆ្នៃំកំណើត ឬ ផ្នៃកនៃលៃខទូរស័ព្ទ)

 ជា ការចំាបាច់ដៃល អ្នក តៃូវចងចំាលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ។ បៃសិនបើ អ្នក មានការលំបាកក្នុងការចងចំាលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) សូមបៃឹកៃសា ជា មួយធនាគារអំពីការ
ជៃើសរីសលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នោះ។  អ្នក មិនតៃូវ៖

	 សរសៃរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នៅលើកាត ឬ  ភា្ជៃប់  ជា មួយកាត ឬ  នៅកន្លៃងណាមួយឡើយ ឬ 

	 សរសៃរទុក ឬ 

	 បងា្ហៃញឲៃយ អ្នក ផៃសៃងដឹង ក្នុងនោះរួមទាំងសមាជិកគៃួសារ ឬ  អ្នក ដៃលមានសមត្ថកិច្ច ឬ រួមទាំងបុគ្គលិកធនាគារផងដៃរ ឬ 

	 បញ្ចៃញព័ត៌មាននៃះដោយធ្វៃសបៃហៃស (ដូច ជា  មិនបៃយ័ត្ន មិនបានការពារលៃខសមា្ងៃត់កុំឲៃយ អ្នក ដទៃឃើញ អ្នក ក្នុងពៃលបញ្ចូល)

បៃសនិបើលៃខសមា្ងៃត ់(PIN) របស ់អ្នក តៃវូបានបគុ្គលណាមា្នៃកដ់ងឹ  អ្នក តៃវូតៃប្ដរូលៃខនោះ ជា បនា្ទៃន។់ សមូជនូដណំងឹទៅកានធ់នាគារ បៃសនិបើ អ្នក មនិចងប់ៃើបៃៃស់
មុខងារណាមួយដៃលតៃូវការលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) សមៃៃប់ចូលបៃើបៃៃស់។

4.2.4. សុពលភាព និងការផុតកាលកំណត់កាត

កាតនៃះតៃូវបៃើបៃៃស់នៅអំឡុងកាលបរិច្ឆៃទ “មានសុពលភាពព”ី និង “មានសុពលភាពដល”់។ នៅពៃលកាតផុតកាលកំណត់  អ្នក តៃូវបៃៃកដថា  អ្នក បានកម្ទៃចកាត
នោះចោល ដោយកាត់កាតនោះទៅ ជា បំណៃកតូចៗ និងបោះចោលទៅកន្លៃងមានសុវត្ថិភាព។

4.2.5. កមៃិតកំណត់បៃតិបត្តិការកាត

ធនាគារអាចនឹងកំណត់កមៃតិទឹកបៃៃក់បៃតិបត្តកិារក្នងុមួយលើក និងបៃចាថំ្ងៃ ដើមៃបគីៃប់គៃងការបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក  សមៃៃប់ពងៃងឹការគៃប់គៃងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបៃើបៃៃស់កាត។ កាតឥណពន្ធបៃភៃទផៃសៃងគា្នៃមានកមៃតិទឹកបៃៃក់បៃតិបត្តកិារផៃសៃងៗគា្នៃ។ សូមពិគៃៃះយោបល់ ជា មួយបុគ្គលិកផ្នៃកបៃកឹៃសា ផ្នៃកគាទំៃអតិថិជន 
និង/ឬ ចូលទៅកាន់វិបសាយរបស់ធនាគារសមៃៃប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថៃម។

ធនាគារអាចពិនិតៃយឡើងវិញលើកមៃិតទឹកបៃៃក់បៃតិបត្តិការនៃះ  ជា បៃចំាសៃបទៅតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់។ នៅពៃលធនាគារធ្វើការផ្លៃស់ប្តូរ ធនាគារនឹង
ជូនដំណឹងដល់ អ្នក តាមមធៃយាបាយផៃសៃងៗ ដូចមានកំណត់ក្នុង ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃះ។ 

4.3. សៃវាកម្ម

កាតឥណពន្ធរបស់ អ្នក អនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក ចូលទៅបៃើបៃៃស់គណនី ABA ដៃល អ្នក បានកំណត់ តាមបៃព័ន្ធអៃឡិកតៃូនិក តាមរយៈ៖ 

	 មា៉ៃសុីន ATM របស់ធនាគារមួយចំនួនទាំងនៅក្នុង និងកៃៃបៃទៃស

	 មា៉ៃសុីន ATM មួយចំនួននៅកៃៃបៃទៃសដៃលមានឡូហោ្គៃកាត Visa Mastercard ឬ  UPI ហើយឡូហោ្គៃទាំងនោះតៃូវគា្នៃនឹងឡូហោ្គៃនៅលើកាតរបស់ អ្នក ។ 

	 មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS របស់ធនាគារ ABA

	 អាជីវករនៃពាណិជ្ជកម្មអៃឡិកតៃូនិកដៃលបងា្ហៃញឡូហោ្គៃ Visa UPI ឬ  Mastercard ដៃលឡូហោ្គៃទាំងនោះតៃូវគា្នៃនឹងរូបសញ្ញៃនៅលើកាតរបស់ អ្នក ។

	 អាជីវករមួយចំនួននៅបរទៃស ដៃលមានបៃើបៃៃស់មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS ដៃលបងា្ហៃញឡូហោ្គៃ Visa UPI ឬ  Mastercard។ 

ធនាគារអាចបន្ថៃម រឹតតៃបិត ឬ ផ្លៃស់ប្តូរមធៃយាបាយធ្វើបៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក។

ធនាគារមិនទទួលខុសតៃូវ បៃសិនបើ៖

	 អាជីវករមិនទទួលយកកាតរបស់ អ្នក  ឬ មិនអនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក បៃើបៃៃស់មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS ដៃលបៃតិបត្តិការដោយអាជីវកររូបនោះ ឬ 

	 អាជីវករមិនអនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក ដកសាច់បៃៃក់ពីមា៉ៃសុីនទូទាត់ POS ឬ 

	  អ្នក មិនពៃញចិត្តចំពោះទំនិញ ឬ សៃវាណាមួយ ដៃល អ្នក បានទិញដោយបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក 
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ការចូលបៃើមា៉ៃសុីនទូទាត់ POS ទាំងនៅក្នុង និងកៃៃបៃទៃស តៃូវបានកំណត់ផ្ដៃច់មុខដោយអាជីវករដៃលធ្វើបៃតិបត្តិការមា៉ៃសីុនទូទាត់ POS នោះ។ ធនាគារមិនអាច
បញៃឈប់បៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិកដៃលបានធ្វើឡើងដោយបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក ឡើយ។ 

 អ្នក មិនអាចធ្វើបៃតិបត្តិការតៃលប់ដោយបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក ឡើយ។ ក្នុងកាលៈទៃសៈមួយចំនួន អាជីវករអាចដាក់បៃៃក់ចូលគណនីចរន្ត គណនីសនៃសំ ឬ គណនី
កាតឥណទានរបស់ អ្នក បាន ទៅតាមការសមៃៃចចិត្តរបស់អាជីវករ។

4.4. កាតបាត់ ឬ តៃូវគៃលួច ឬ លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) មានគៃដឹង 

បៃសិនបើកាតរបស់ អ្នក បានបាត់ ឬ តៃូវគៃលួច (ឬ  អ្នក គិតថា កាតរបស់ អ្នក អាចបាត់ ឬ អាចតៃូវគៃលួច) ឬ លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក មានគៃដឹង  អ្នក តៃូវជូនដំណឹង
មកធនាគារភា្លៃមៗដោយ៖ 

	 បង្កកកាតរបស់ អ្នក តាមរយៈសៃវាធនាគារអនឡាញ (កម្មវិធី ABA Mobile) ឬ 

	 ទូរស័ព្ទទៅកាន់សៃវាបមៃើអតិថិជនតាមរយៈបៃព័ន្ធឥតគិតថ្លៃ 1800 203 203 ឬ លៃខ (855) 98 203 203 (24 ម៉ៃងក្នងុមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្នងុមួយសបា្ដៃហ៍) ឬ 

	 ទាក់ទងមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ

បៃសិនបើ អ្នក បានជូនដំណឹងមកធនាគារតាមមធៃយាបាយផៃសៃងកៃៃពីការអញ្ជើញមកផ្ទៃល់ សូមអញ្ជើញមកសាខាធនាគារដៃលនៅជិត អ្នក បំផុតដើមៃបបីញ្ជៃក់ពីការបាត់ 
ឬ លៃខសមា្ងៃត់តៃូវបានគៃដឹង។  អ្នក ក៏តៃូវបញ្ជៃក់លម្អិត ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរអំពីការបាត់ ឬ លៃខកូដ PIN តៃូវគៃដឹងនោះមកកាន់ធនាគារក្នុងរយៈពៃល 5 (បៃៃំ) ថ្ងៃ។

សមៃៃប់ហៃតុផលសុវត្ថិភាព ធនាគារមិនអាចចៃញកាតថ្មីជំនួសឲៃយកាតដៃលបានបាត,់ តៃូវបានគៃលួច, ឬ ខូចបានឡើយ ខណៈដៃល អ្នក ស្ថិតនៅបរទៃស។ 

4.5. ការបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក នៅបរទៃស 

ការបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក នៅកៃៃបៃទៃសកម្ពុ ជា  គឺអាសៃ័យលើលក្ខខណ្ឌគៃប់គៃងការប្ដូរបៃៃក់របស់បៃទៃសដៃល អ្នក កំពុងបៃើបៃៃស់កាត។ ការបៃើបៃៃស់កាតរបស់ 
អ្នក នៅបរទៃសមិនធានាថា អាជា្ញៃធរគយកម្ពុ ជា នឹងអនុញ្ញៃតឲៃយនាំយកទំនិញដៃលទិញនោះចូលបៃទៃសកម្ពុ ជា ទៃ។ សូមបៃឹកៃសា ជា មួយអាជា្ញៃធរគយកម្ពុ ជា  បៃសិនបើ 
អ្នក មានចម្ងល់ណាមួយអំពីផលិតផលដៃលអាចនាំចូលបៃទៃសកម្ពុ ជា បាន។ 

ចំនួនទឹកបៃៃក់នៃបៃតិបត្តកិារលើកាតដៃលធ្វើឡើងនៅកៃៃបៃទៃសកម្ព ុជា នឹងតៃវូប្ដរូទៅ ជា បៃៃក់ដុលា្លៃរអាមៃរកិក្នងុតម្លៃសមមូល។ ចំនួនទឹកបៃៃក់សមមូលនោះនឹងតៃវូបាន
បង្កក/កាត់ចៃញពីគណនីសនៃស ំគណនីចរន្ត ឬ គណនីកាតឥណទានរបស់ អ្នក ។ ថ្លៃប្ដរូរបិូយប័ណ្ណ នឹងតៃវូបានទូទាត់ និងបូកបន្ថៃមទៅលើបន្ទកុនៃបៃតិបត្តកិាររបស់ អ្នក ។ 

ការបៃើបៃៃស់មា៉ៃសុីន ATM មួយចំនួននៅបរទៃសដៃលមានបងា្ហៃញឡូហោ្គៃ Visa ឬ  Mastercard អាចអនុវត្តបន្ទុកបន្ថៃមនៅពៃលដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់។

 អ្នក នឹងតៃូវគិតថ្លៃសៃវាបៃតិបត្តិការសមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់កាតរបស់ អ្នក នៅបរទៃស។ តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកទាំងនៃះ មានលម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “ថ្លៃសៃវា” ដៃលអាច
រកបាននៅតាមសាខារបស់ធនាគារ ឬ នៅលើគៃហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារ។

4.6. ការទទួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក ក្នុងការបៃើបៃៃស់កាត

 អ្នក នឹងមិនតៃូវទទួលរ៉ៃប់រងសមៃៃប់រល់ការខាតបង់ដៃលបង្កឡើងដោយ៖

	 ការក្លៃងបន្លំ ឬ ការធ្វៃសបៃហៃសដោយបុគ្គលិកធនាគារ ឬ ភាគីដៃលពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់សៃវាធនាគារអនឡាញ

	 កំហុសដៃលកើតឡើងនៅក្នុងមា៉ៃសុីន, កាត ឬ បៃព័ន្ធដៃលបៃើបៃៃស់ លុះតៃៃតៃកំហុសនោះ ជា កំហុស ជាក់ស្ដៃង ឬ តៃូវបានជូនដំណឹងរួចហើយតាមរយៈសារ 
ឬ សៃចក្តីជូនដំណឹងដៃលមានបងា្ហៃញនៅលើអៃកៃង់

	 បៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃត ដៃលកើតឡើងមុនពៃលដៃល អ្នក ទទួលបានកាត ដៃលក្នុងករណីនៃះ បៃសិនបើមានវិវាទ ធនាគារនឹងមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយ
ផ្អៃកតៃទៅលើភ័ស្តុតាងដៃលបងា្ហៃញថា  អ្នក បានទទួលបានកាតនោះឡើយ និង

	 បៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃតផៃសៃងទៀត ដៃលបងា្ហៃញយា៉ៃងចៃបាស់ថា  អ្នក មិនបានរួមចំណៃកធ្វើឲៃយមានការខាតបង់។ 

 អ្នក តៃូវទទួលរ៉ៃប់រងលើរល់ការខាតបង់ទាំងឡាយណាដៃល អ្នក បានធ្វើការក្លៃងបន្លំ ទោះ ជា បៃពៃឹត្តមា្នៃក់ឯង ឬ រួមគា្នៃ ជា មួយ អ្នក ដទៃក៏ដោយ។  អ្នក អាចនឹងតៃូវ
ទទួលរ៉ៃប់រងលើរល់ការខាតបង់ទាំងឡាយណាដៃលកើតឡើងដោយសារការបៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃត បៃសិនបើ អ្នក មានចំណៃក ឬ បង្កឲៃយមានការខាតបង់នោះ 
ឧទាហរណ៍ដូច ជា ៖ 

	 ការជៃើសរីសលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) មិនសមសៃប

	 មិនបានរកៃសាការពារកាតរបស់ អ្នក បានតៃឹមតៃូវ 

	 សរសៃរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ទុកនៅកន្លៃងណាមួយ
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	 ចៃក និង/ឬ បៃៃប់លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ដល់ អ្នក ដទៃ

	 មិនបានចាត់វិធានការសមសៃបដើមៃបីកុំឲៃយ អ្នក ផៃសៃងដឹងនៅពៃលបញ្ចូលលៃខសមា្ងៃត់ (PIN)

	 យឺតយា៉ៃវក្នុងការជូនដំណឹងមកធនាគារអំពីការបាត់កាត ឬ តៃូវបានគៃលួច ឬ ការដៃលមាន អ្នក ផៃសៃងដឹងលៃខសមា្ងៃត់ (PIN)។ 

បៃសិនបើ អ្នក បានរយការណ៍ ភា្លៃមៗអំពីការបាត់កាត ឬ តៃវូបានលួច ឬ ការដៃលមាន អ្នក ផៃសៃងដឹងលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នោះ អ្នក នឹងមិនទទួលខុសតៃវូចំពោះការបាត់បង់
ដៃលកើតឡើង បនា្ទៃប់ពីការជូនដំណឹងនោះទៃ លើកលៃងតៃ អ្នក បានបៃពៃឹត្តការក្លៃងបន្លំ ឬ ការធ្វៃសបៃហៃស។ 

ធនាគារនឹងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងវិវាទរវាង អ្នក  និង អ្នក ផៃសៃងដៃល អ្នក ទូទាត់ជូន ឬ ពៃយាយាមទូទាត់ទៅឲៃយ តាមរយៈអុីនធឺ ណិត ឡើយ។ 

បៃសិនបើធនាគារពៃយាយាមតាមលក្ខណៈណាមួយក្នងុការអនុវត្ត ឬ ការពារសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ ឬ ដោះសៃៃយវវិាទណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី នោះអតិថិជនតៃវូទូទាត់ជូនធនាគារ
នូវការចំណាយ, ថ្លៃសៃវា, និងបន្ទកុផៃសៃងៗ ដូច ជា កមៃៃផ្លវូចៃបាប់ ហើយធនាគារមានសិទ្ធកិ្នងុការកាត់ថ្លៃចំណាយទាងំនោះចៃញពីគណនីរបស់អតិថិជនទៅតាមនោះដៃរ។ 

5. របាយការណ៍ធនាគាររបស់ អ្នក 

5.1. តើតៃូវធ្វើដូចម្តៃច បៃសិនបើ អ្នក ចង់ជំទាស់នឹងបៃតិបត្តិការ?

បៃសនិបើ អ្នក តៃូវការជំទាស់នឹងបៃតិបត្តិការណាមួយ  អ្នក អាចធ្វើការជំទាស់បាន ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន ដោយមិនឲៃយលើសពី 90 
(កៅសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទនៃរបាយការណ៍ដៃលមានកត់តៃៃនៅលើបៃតិបត្តិការនោះ។ ក្នុងកាលៈទៃសៈមួយចំនួន វិធានស្ដីពីការបៃើបៃៃស់កាត អនុញ្ញៃតឲៃយ
យើងខ្ញុដំកទឹកបៃៃក់បៃតិបត្តកិារតៃលប់ពីគណនីអាជីវករដៃល អ្នក ធ្វើបៃតិបត្តកិារ ជា មួយនោះមកវញិ។ បៃតិបត្តកិារនៃះ តៃវូបានគៃហៅថា បៃតិបត្តកិារបង្វលិបៃៃក់តៃលប់
វិញ។ បៃសិនបើអាចអនុវត្តបាន យើងខ្ញុំនឹងបៃើបៃៃស់សិទ្ធិបង្វិលបៃៃក់តៃលប់វិញសមៃៃប់បៃតិបត្តិការនៅលើគណនីរបស់ អ្នក  បៃសិនបើ៖

	  អ្នក ស្នើសុំឲៃយធនាគារធ្វើដូច្នៃះ និង

	  អ្នក ផ្ដល់ព័ត៌មាន និងឯកសារដៃលធនាគារតៃូវការ ដើមៃបីគាំទៃដល់បៃតិបត្តិការបង្វិលបៃៃក់តៃលប់វិញ ក្នុងរយៈពៃល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទ
របាយការណ៍ដៃលបៃតិបត្តិការនោះបានកត់តៃៃ។ 

បើមិនដូច្នៃះទៃ សិទ្ធិបង្វិលបៃៃក់តៃឡប់វិញដៃលយើងខ្ញុំមាន អាចនឹងតៃូវបាត់បង់។ រយៈកាលសមៃៃប់ជំទាស់នឹងបៃតិបត្តិការមិនអាចអនុវត្តបាន នៅពៃលបៃើបៃៃស់
មុខងារ 3DS (សុវត្ថិភាព 3D)។ លទ្ធភាពក្នុងការជំទាស់នឹងបៃតិបត្តិការអាចនឹងតៃូវបាត់បង់ បៃសិនបើមិនបានរយការណ៍មកធនាគារក្នុងរយៈពៃលកំណត់នៃះទៃ។

5.2. ការបញ្ជៃក់ពីបៃតិបត្តិការ 

នៅពៃលដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់កាតធនាគារ ABA (បៃភៃទ Visa, UPI និង/ឬ  Mastercard ដៃលចៃញដោយធនាគារ ABA) នៅតាមម៉ាៃសុនីទូទាត់ POS និង/ឬ តាមផ្លៃត 
 ហ្វម ពាណិជ្ជកម្មអៃឡិកតៃូនិកណាមួយ វិក្កយបតៃបៃតិបត្តិការនោះនឹងតៃូវបាន ពៃីនចៃញ។ វិក្កយបតៃបៃតិបត្តិការនឹងបងា្ហៃញព័ត៌មានលម្អិតអំពីបៃតិបត្តិការរបស់ អ្នក  
(ដូច ជា  ចំនួនទឹកបៃៃក់ កាលបរិច្ឆៃទ។ល។)។ សូមរកៃសាវិក្កយបតៃដៃលបាន ពៃីន ចៃញនោះ ហើយផ្ទៀងផ្ទៃត់ ជា មួយនឹងរបាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក ។ 

5.3. របាយការណ៍ធនាគារ

 អ្នក គបៃបីរកៃសាទុកនូវសក្ខីបតៃ វិក្កយបតៃ និងកំណត់តៃៃបៃតិបត្តិការដៃល អ្នក ទទួលបាននៅពៃលបៃើកាតរបស់ អ្នក ។  អ្នក អាចបៃើសក្ខីបតៃ វិក្កយបតៃ និងកំណត់តៃៃ
បៃតិបត្តិការទាំងនៃះ ដើមៃបីផ្ទៀងផ្ទៃត់បៃតិបត្តិការលើគណនីរបស់ អ្នក ។

ទោះបីមិនមានបៃតិបត្តិការនៅលើគណនីរបស់ អ្នក អំឡុងពៃលចៃញរបាយការណ៍ (ដៃលចៃញនៅចុងខៃនីមួយៗ) របាយការណ៍នោះនឹងចៃញ ជា បៃចំា។  អ្នក អាច
ជៃើសរីសការទទួលរបាយការណ៍របស់ អ្នក កាន់តៃញឹកញាប់ដោយអញ្ជើញទៅសាខា និង/ឬ ដោនឡូត  របាយការណ៍ពីសៃវាធនាគារអនឡាញ ABA។

ទោះបីមិនមៃន ជា កាតព្វកិច្ច ក៏ធនាគារអាចនឹងរលឹំក អ្នក ដោយផ្ញើសារ SMS ទៅលៃខទូរស័ព្ទដៃល អ្នក បានចុះបញ្ជ ីឬ តាមការជូនដំណឹងតាមអីុមៃល អំពីរបាយការណ៍ ជា 
កៃដាស ឬ អៃឡកិតៃនិូក ដៃលអាចទទួល ឬ ដោនឡូត បាន។ បៃសិនបើអនុវត្ត ការជូនដំណឹងទំាងនៃះ ជា ភស្តតុាងបញ្ជៃក់ថា ធនាគារមានផ្ដល់របាយការណ៍គណនីជូន អ្នក ។

ដើមៃបកីារពារថវកិានៅក្នងុគណនីធនាគាររបស់ អ្នក   អ្នក តៃវូបានជូនដំណឹងអំពីការទទួលខុសតៃវូរបស់ខ្លនួក្នងុការអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទៃត់របាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក ភា្លៃម
ៗ នៅពៃលដៃលរបាយការណ៍គណនីថ្មីបានចៃញនៅរល់ចុងខៃ។ នៃះ ជា ការទទួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទៃត់របាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក  ភា្លៃមៗនៅពៃល
ដៃលរបាយការណ៍គណនីថ្មីតៃូវបានចៃញ ទោះបីធនាគារ ABA មិនផ្ញើការរំលឹកបៃចាំខៃដល់ អ្នក ក៏ដោយ។

ដើមៃបីសមៃួលដល់ការផ្ដល់របាយការណ៍គណនីបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព  អ្នក គបៃបីបៃើសៃវាធនាគារអនឡាញ ABA ដើមៃបីដោនឡូត  របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក 
យា៉ៃងហោចណាស់ម្តងមួយខៃដើមៃបីឲៃយ អ្នក អាចផ្ទៀងផ្ទៃត់ ជា រៀងរល់ខៃ និងនៅពៃលណាដៃល អ្នក ចង់ផ្ទៀងផ្ទៃត់។
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5.4. របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក

 អ្នក យល់ចៃបាស់ និងយល់ពៃមថា តាមរយៈការស្នើសំុផ្តល់របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក  អ្នក នឹងមិនទទួលបានរបាយការណ៍ ជា កៃដាសទៃ។  អ្នក យល់ពៃមថា ការផ្តល់
របាយការណ៍អៃឡកិតៃនិូកនឹងបំពៃញតាមលក្ខខណ្ឌតមៃវូរបស់ធនាគារដើមៃបផី្តល់ជូន អ្នក នូវរបាយការណ៍ទៀងទាត់អំពីសកម្មភាពគណនីរបស់ អ្នក ។ ដើមៃបទីទួលបាន
របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក  អ្នក តៃូវដោនឡូត តាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile ឬ សៃវាធនាគារអនឡាញ។ កៃៃពី នៃះ  អ្នក តៃូវស្នើសុំ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរដើមៃបីទទួល
បានរបាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិកផ្ញើទៅកាន់អាសយដា្ឋៃនអីុមៃលរបស់ អ្នក ។ នៃះ ជា ការទទួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក ក្នុងការជូនដំណឹងមកធនាគារ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ 
គៃប់ពៃលវៃលា នៅពៃល អ្នក ផ្លៃស់ប្តូរអាសយដា្ឋៃនអុីមៃល ឬ បៃសិនបើ អ្នក មានបំណងដកគណនីណាមួយពីការផ្តល់របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក។ ដើមៃបី ជា កិច្ចការពារ 
និងសុវត្ថិភាពរបស់ អ្នក  ធនាគារនឹងមិនទទួលការផ្លៃស់ប្តូរអាសយដា្ឋៃនអុីមៃលតាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ឬ អុីមៃលឡើយ។ 

ទោះបី ជា  អ្នក បានស្នើសំុផ្តល់របាយការណ៍របស់ អ្នក តាមអៃឡកិតៃនិូក ក៏ អ្នក បៃហៃលអាចទទួលបានរបាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក  ជា កៃដាសផងដៃរ។  អ្នក អាចទទួល
របាយការណ៍មួយចៃបាប់ដោយទាក់ទងធនាគារតាមរយៈមធៃយាបាយផៃសៃង ហើយស្នើសុំរបាយការណ៍របស់ អ្នក មួយចៃបាប់។ ធនាគារ អាចគិតថ្លៃសៃវាក្នុងការពៃីនចៃញ
នូវរបាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក ។

ការជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិកអាចតៃូវផ្ញើជូន អ្នក តាមអាសយដា្ឋៃនអុីមៃល មួយប៉ុណោ្ណៃះ។ ឧទាហរណ៍ ការជូនដំណឹងមិនអាចផ្ញើទៅកាន់មា្ចៃស់គណនី
ទាំងពីរនៃគណនីរួមឡើយ។ ធនាគារមិនមានកាតព្វកិច្ច ឬ ការទទួលខុសតៃូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់ភាគីផៃសៃងណាមួយនៅលើគណនីឡើយ បៃសិនបើអាសយដា្ឋៃនអុី
មៃល តៃូវ បានផ្លៃស់ប្តូរដោយបៃើបៃៃស់នីតិវិធីកំណត់ខាងលើ។  អ្នក យល់ពៃមការពារការសមា្ងៃត់គណន,ី លៃខគណន,ី ឈ្មៃះចូលបៃើ, និងពាកៃយសមា្ងៃត់របស់ អ្នក ។  អ្នក 
យល់ពៃមថា នៃះ ជា ការទទួលខុសតៃវូរបស់ អ្នក ដើមៃបធីានាថា របាយការណ៍អៃឡកិតៃនិូកមិនមាន អ្នក ដទៃទទួល និងពិនិតៃយមើល, និងធានាថា  អ្នក បានចាកចៃញ ឬ បើក
ចៃញពីគណនីនៅពៃល អ្នក បញ្ចប់បៃតិបត្តកិារ ដើមៃបកីារពារការចូលបៃើបៃៃស់គណនីរបស់ អ្នក ដោយគា្មៃនការអនុញ្ញៃត។ នៃះ ជាទំនួលខុសតៃវូរបស់ អ្នក ក្នងុការទាក់ទង
មកធនាគារ បៃសិនបើ អ្នក ដឹង ឬ សងៃស័យពីការបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានបញ្ជៃក់ចូលបៃើគណនីរបស់ អ្នក ដោយគា្មៃនការអនុញ្ញៃត។

ធនាគារនឹងផ្ដល់ជូន អ្នក នូវរបាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិករបស់គណនីឲៃយបានញឹកញាប់ សៃបតាមការស្នើសុំរបស់ អ្នក តាមរយៈសៃវាធនាគារអនឡាញ ABA។  អ្នក អាច
ដោនឡូត  និងចូលទៅមើលរបាយការណ៍របស់ អ្នក រហូតដល់ទៅបៃៃំមួយ (6) ខៃចុងកៃៃយ។ 

5.5. ចំណុចតៃូវចងចាំអំពីរបាយការណ៍

តៃូវចាំថា  ជា ទូទៅ របាយការណ៍ ជា ផ្នៃកដ៏សំខាន់មួយនៃសៃវាធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អ្នក ។ សូមចងចាំថា៖

	 រល់ទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើរបាយការណ៍គួរតៃពិនិតៃយឲៃយបានល្អិតល្អន់ និងតៃូវរយការណ៍មកធនាគារភា្លៃមៗ បៃសិនបើមានបៃតិបត្តិការដៃលគា្មៃន
ការអនុញ្ញៃតកើតមានឡើង ឬ ទំនង ជា អាចកើតឡើង

	 រល់បៃតិបត្តកិារទំាងអស់នឹងបងា្ហៃញលើរបាយការណ៍គណនី បុ៉ន្តៃសៃចក្តបីរិយាយរបស់របាយការណ៍ នឹងមិនមានបញ្ជៃក់អំពី អ្នក ផ្ដចួផ្ដើមបៃតិបត្តកិារឡើយ។

	  អ្នក គួររកៃសាទុកកំណត់តៃៃបៃតិបត្តិការ ឬ លៃខកំណត់តៃៃបៃតិបត្តិការដើមៃបីផ្ទៀងផ្ទៃត់ ជា មួយនឹងទិន្នន័យដៃលមាននៅលើរបាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក 

	 របាយការណ៍ទាំងនោះមិនអាចផ្ញើទៅឲៃយសាខាធនាគារដើមៃបីរកៃសាទុកបានឡើយ លុះតៃៃតៃមានករណីលើកលៃង និង

	 ធនាគារនឹងជួយដល់ការតវា៉ៃទាមទារណាមួយដៃល អ្នក អាចធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងបៃតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញៃត រួមមានដូច ជា ការក្លៃងបន្លំ
ឯកសារ និងចំណុចមិនសមសៃបផៃសៃងៗទៀត ដូច ជា  បៃសិនបើមានមូលបៃបទានបតៃនៅលើរបាយការណ៍ដៃលខាងធនាគារបានធ្វើការទូទាត់បៃៃក់ ប៉ុន្តៃ អ្នក 
មិនបានអនុញ្ញៃត ឬ បៃសិនបើមានចំនួនទឹកបៃៃក់ណាមួយតៃូវបានកាត់ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក ដោយគា្មៃនការអនុញ្ញៃតពី អ្នក ។ 

5.6. ការផ្ទៀងផ្ទៃត់របាយការណ៍

 អ្នក តៃូវផ្ទៀងផ្ទៃត់របាយការណ៍ធនាគាររបស់ អ្នក  (របាយការណ៍កៃដាស ឬ របាយការណ៍អៃឡិកតៃូនិក) គៃប់គណនីទាំងអស់របស់ អ្នក ឲៃយបានឆប់ នៅពៃលដៃល អ្នក 
បានទទួល និងបានចូលទៅមើលរបាយការណ៍ទាងំនោះ ដោយមិនហសួរយៈពៃល 30 (សាមសិប) ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរចិ្ឆៃទចៃញរបាយការណ៍គណនីធនាគារ ដើមៃបធីានា
ថា ទិន្នន័យដៃលបានកត់តៃៃនៅលើរបាយការណ៍នោះមានភាពតៃឹមតៃូវ និងធានាថា មិនមានបៃតិបត្តិការមិនតៃឹមតៃូវ, គួរឲៃយសងៃស័យ ឬ គា្មៃនការអនុញ្ញៃត ដោយសារ 
អ្នក អាចរកឃើញបៃតិបត្តិការមិនតៃឹមតៃូវ, គួរឲៃយសងៃស័យ ឬ គា្មៃនការអនុញ្ញៃត។

 អ្នក តៃវូជូនដំណឹងមកធនាគារ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរក្នងុរយៈពៃល 60 (ហកុសិប) ថ្ងៃ (បុ៉ន្តៃមិនលើសពី 90 ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរចិ្ឆៃទចៃញរបាយការណ៍គណនីធនាគារ) អពំី
បៃតិបត្តកិារមិនតៃមឹតៃវូ, គួរឲៃយសងៃសយ័ ឬ គា្មៃនការអនុញ្ញៃតក្នងុរបាយការណ៍គណនីធនាគាររបស់ អ្នក។ ការមិនបានអនុវត្តការបៃងុបៃយត័្ននឹងបង្កើត ជា ការធ្វៃសបៃហៃស 
ហើយ អ្នក តៃវូទទួលរ៉ៃប់រងចំពោះការខូចខាត ឬ ការខាតបង់របស់ធនាគារបង្កឡើងដោយការធ្វៃសបៃហៃសរបស់ អ្នក  ហើយការធ្វៃសបៃហៃសនៃះនឹងមិនអនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក  
ប្តឹង ទាមទារធនាគារនូវបៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃតណាមួយនៅលើគណនីរបស់ អ្នក ឡើយ។

បៃសិនបើ អ្នក មិនជូនដំណឹងមកធនាគារទៃ ដូច្នៃះ ផ្អៃកតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន៖ 

	  អ្នក នឹងតៃូវបានចាត់ទុកថា ពៃមទទួលសា្គៃល់ ពីភាពតៃឹមតៃូវ និងសៃបចៃបាប់នៃ សមតុលៃយគណនី និងបៃតិបត្តិការទាំងអស់នៅលើរបាយការណ៍ធនាគារ 

	 យើងខ្ញុំ មានសិទ្ធិពៃញលៃញក្នុងការការពារខ្លួនពីបណ្តឹងណាមួយរបស់ អ្នក មកលើធនាគារ រួមមាន បណ្តឹងអំពីការរំលោភកិច្ចសនៃយា, ការធ្វៃសបៃហៃស, 
កំហុសឆ្គងក្នុងការកាត់ទឹកបៃៃក់ ឬ កំហុសផៃសៃងៗ, ដំណោះសៃៃយសមធម៌ ឬ សកម្មភាពផៃសៃងៗទៀតបៃឆំងនឹងធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក  ឬ 
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បៃតិបត្តិការនៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារ។

5.7. ភាពមិនបៃកៃតី កំហុស ចម្ងល់ និងបណ្តឹង 

សូមទាក់ទងមកសាខាដៃលនៅជិត អ្នក បំផុត ផ្នៃកទំនាក់ទំនង ( ជា បណា្ដៃញដៃលលើកទឹកចិត្តឲៃយបៃើ ជាង គៃ) ភា្លៃមៗ បៃសិនបើ៖

	  អ្នក គិតថា មានភាពមិនបៃកៃតី/កំហុសនៅលើរបាយការណ៍របស់ អ្នក 

	 មានបាត់បៃៃក់ដោយសារតៃមា៉ៃសុីន ATM ឬ កាត មិនដំណើរការតៃឹមតៃូវ 

	  អ្នក មានចម្ងល់ ឬ បណ្តឹងណាមួយ

 អ្នក នឹងតៃូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវ៖

	 ឈ្មៃះរបស់ អ្នក 

	 លៃខគណនីរបស់ អ្នក 

	 លៃខកាតរបស់ អ្នក  (បៃសិនបើអាច) និង

	 លៃខកូដផ្ទៀងផ្ទៃត់តាមទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក សមៃៃប់ផ្ទៀងផ្ទៃត់តាមទូរស័ព្ទ (បៃសិនបើអាច)

	 ព័ត៌មានលម្អតិអំពីកំហុស ឬ ការដំណើរការមិនតៃមឹតៃវូដៃលគួរឲៃយសងៃស័យ ឬ លក្ខណៈនៃបញ្ហៃ រួមមានចំនួនទឹកបៃៃក់ពាក់ព័ន្ធ និងព័ត៌មានលម្អតិអំពីបៃតិបត្តកិារ។

ធនាគារនឹងធ្វើការខិតខំបៃឹងបៃៃងគៃប់មធៃយាបាយ ដើមៃបីឆ្លើយតប/ដោះសៃៃយរល់ចម្ងល់, បណ្តឹង, ឬ វិវាទរបស់ អ្នក ឲៃយបានឆប់រហ័ស និងយុត្តិធម៌។ នៅពៃលដៃល
ធនាគាររកឃើញថា កំហុសឆ្គងពិត ជា កើតឡើងមៃន នោះខ្លនួនឹងកៃតមៃវូកំហសុឆ្គងនោះភា្លៃមៗ (ទៅតាមកមៃតិដៃលអាចធ្វើបាន) ពៃមទាងំសងរល់ការបៃៃក់ ឬ ថ្លៃសៃវា

ផៃសៃងៗដល់ អ្នក វិញ ដៃលបានកើតឡើងដោយសារតៃកំហុសឆ្គងនោះ។ ធនាគារនឹងកៃសមៃួលកំហុសឆ្គងនានា ដៃលបានកត់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ អ្នក ។ 

 អ្នក ទទួលសា្គៃល់ និងឯកភាពថា អាចមានកាលៈទៃសៈខ្លះ ដៃលការមិនពៃញចិត្ត ឬ វិវាទអាចកើតមានរវាងភាគីទំាងពីរ ( អ្នក  និងធនាគារ) ដៃល ជា ការណ៍ធម្មតានៃ
ការបមៃើសៃវាទូទៅ។  អ្នក មានឆន្ទៈក្នុងការសហការ ជា មួយនឹងធនាគារ ហើយគោរពតាមនីតិវិធីរបស់ធនាគារ និងនីតិវិធីសមៃៃប់ការដោះសៃៃយបណ្តឹង។ ធនាគារ
បានបង្កើតផ្នៃកមួយសមៃៃប់ដោះសៃៃយបណ្តឹង ហើយ អ្នក គបៃបីពិភាកៃសា ជា មួយផ្នៃកនៃះ នៅពៃល អ្នក មិនពៃញចិត្តនឹងការពៃយាយាមដោះសៃៃយវិវាទដំបូង។ 

បៃសិនបើ អ្នក នៅតៃមិនពៃញចិត្តបនា្ទៃប់ពីផ្នៃកដោះសៃៃយបណ្តងឹ នៃះ បញ្ចប់ករណីរបស់ អ្នក   អ្នក អាចស្វៃងរកជំនួយពីធនាគារ ជាតិ នៃកម្ព ុជា  ដោយអនុលោមតាមយន្តការ
ដោះសៃៃយ វិវាទរបស់ធនាគារ ជាតិ ។ ធនាគារនឹងបៃើបៃៃស់ភស័្ដុតាងដៃលទទួលបាន និងរកឃើញ អំឡុងពៃលដំណើរការស្វៃងរកការពិតដំបូង អំឡុងពៃលដំណើរការ
ដោះសៃៃយបណ្តឹង ជា មួយធនាគារ ជាតិ នៃកម្ពុ ជា ។ 

6. ការបៃើបៃៃស់មូលបៃបទានបតៃ

6.1. សន្លឹកមូលបៃបទានបតៃ សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃ និងប័ណ្ណដាក់បៃៃក់

សន្លឹកមូលបៃបទានបតៃនៅក្នុងសៀវភៅមូលបៃបទានបតៃ ដៃលផ្ដល់ជូន អ្នក  មានលៃខគណនីរបស់ អ្នក នៅលើសន្លឹកនីមួយៗ។ សន្លឹកមូលបៃបទានបតៃទាំងនៃះ អាច
បៃើបៃៃស់បានសមៃៃប់ការដកបៃៃក់ពីគណនីនោះតៃប៉ុណោ្ណៃះ។ សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃរបស់ អ្នក គួរតៃូវរកៃសាទុកឲៃយមានសុវត្ថិភាពគៃប់ពៃលវៃលាទាំងអស់។ រល់ការ
បាត់សន្លឹកមូលបៃបទានបតៃណាមួយ ឬ ការដកបៃៃក់ដៃលមានការអនុញ្ញៃត  អ្នក គួររយការណ៍មកធនាគារឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើបាន។

ប័ណ្ណដាក់បៃៃក់ ដៃលមានលៃខគណនី គឺបៃើសមៃៃប់តៃការដាក់បៃៃក់ចូលទៅក្នងុគណនីនោះបុ៉ណោ្ណៃះ។ ប័ណ្ណដាក់បៃៃក់ និងសន្លកឹមូលបៃបទានបតៃនៅតៃ ជា ទៃពៃយសមៃបត្តិ
របស់ធនាគារដដៃល ទោះបីកៃៃយពៃល អ្នក ទទួលបានឯកសារទាំងនោះក្ដី ហើយឯកសារទាំងនោះតៃូវបៃគល់ជូនទៅឲៃយធនាគារវិញតាមការស្នើសុំ។

6.2. ការទទួលមូលបៃបទានបតៃ

ធនាគារអាចបញ្ជូនមូលបៃបទានបតៃ ឬ ឯកសារផៃសៃងទៀតទៅកាន់ទីតាំងផៃសៃងៗ ដើមៃបីអតិថិជនទទួល ឬ ធ្វើបៃតិបត្តិការ សៃបតាមការអនុវត្តទូទៅរបស់ធនាគារ។ 
ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសតៃូវលើការខាតបង់ ឬ ការខូចខាតនៅក្នុងការបញ្ជូនមូលបៃបទានបតៃនៃះឡើយលុះតៃៃតៃការខាតបង់ ឬ ការខូចខាតនោះបណា្ដៃលមកពីការ
ធ្វៃសបៃហៃសរបស់ធនាគារ។

6.3. ការដាក់មូលបៃបទានបតៃទៅគណនីធនាគារ ABA ដៃលធ្វើឡើងនៅធនាគារផៃសៃងកៃៃពី ABA

បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃតៃវូបានដាក់ទៅ ABA នៅធនាគារផៃសៃង កៃៃពី ABA នោះមូលបៃបទានបតៃ តៃវូចាត់ចៃងទៅតាមមូលដា្ឋៃន “សមៃៃប់ការបៃមូលទូទាត់” ដៃល
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មានន័យថា ABA នឹងរង់ចាំទឹកបៃៃក់ តៃូវផត់ទាត់ ជា មុនសិន មុនពៃល ABA អាចបងា្ហៃញវត្តមានទឹកបៃៃក់ក្នុងគណនី។

6.4. ការដាក់មូលបៃបទានបតៃភាគីទីបី

 ជា ធម្មតា មូលបៃបទានបតៃអាចតៃូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់រូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល (តទៅនៃះ ហៅថា “បុគ្គល”) ដៃលមានឈ្មៃះ ជា អតា្ថៃគាហកលើមូលបៃប
ទានបតៃ ( អ្នក បើកបៃៃក់) មួយប៉ុណោ្ណៃះ។ បៃសិនបើ អ្នក កំពុងដាក់មូលបៃបទានបតៃចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក  ក្នុងករណីដៃល អ្នក មិនមៃន ជា បុគ្គល (ពោលគឺ អ្នក  ជា  
“ភាគីទីប”ី) សូមបៃៃកដថា អតា្ថៃគាហក បានផ្ទៃរភាព ជា មា្ចៃស់កម្មសិទ្ធិមកឲៃយ អ្នក តាមរយៈការចុះហត្ថលៃខាលើខ្នងមូលបៃបទានបតៃ ទៅតាមលក្ខណៈដូចខាងកៃៃម៖

សូមទូទាត់ជូនសូមទូទាត់ជូន (ឈ្មៃះគណនីរបស់ អ្នក )

ហត្ថលេខាហត្ថលេខា (ហត្ថលៃខារបស់អតា្ថៃគាហក)

លើសពី នៃះទៅទៀត នៅពៃលដៃល អ្នក ដាក់មូលបៃបទានបតៃ យើងខ្ញុំនឹងសួរ អ្នក ថាតើ អ្នក ទទួលបានមូលបៃបទានបតៃតាមវិធីណា។ ការសួរបៃបនៃះ គឺដើមៃបីបញ្ជៃក់ពី
ភាព ជា មា្ចៃស់លើមូលបៃបទានបតៃ ហើយចៀសវាងបញ្ហៃដៃល អាចនឹងកើតមានចំពោះមូលបៃបទានបតៃដៃលបាត់ ឬ លួចផងដៃរ។ បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃមិនមានការ
ចុះហត្ថលៃខាឲៃយបានតៃឹមតៃូវមុននឹងបៃគល់មកឲៃយ អ្នក  ឬ បៃសិនបើមិនមានសៃចក្តីពនៃយល់ណាមួយតៃឹមតៃូវអំពីមូលហៃតុដៃល អ្នក ទទួលបានមូលបៃបទានបតៃនោះទៃ 
នោះយើងខ្ញុំនឹងបដិសៃធការដាក់មូលបៃបទានបតៃនោះ។

6.5. ការដកបៃៃក់ចៃញពីមូលបៃបទានបតៃដៃលបានដាក់បៃៃក់

 ជា ធម្មតា  អ្នក នឹងមិនអាចដកចៃញនូវចំនួនទឹកបៃៃក់ណាមួយនៃមូលបៃបទានបតៃដៃល អ្នក បានដាក់ រហូតទាល់តៃមូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវបានផត់ទាត់រួចរល់ បើ
ទោះបី ជា គណនីរបស់ អ្នក អាចនឹងតៃូវបានបញ្ចូលទឹកបៃៃក់តាមចំនួនទឹកបៃៃក់របស់មូលបៃបទានបតៃក្ដី។ វិធាននៃះក៏តៃូវបានអនុវត្តផងដៃរចំពោះមូលបៃបទានបតៃ
ដៃលអាចទូទាត់ “ ជា សាច់បៃៃក់”។ ក្នងុករណីខ្លះ ការដកបៃៃក់អាចតៃវូបានអនុញ្ញៃតឆប់ ជាង នៃះ។ ការអនុញ្ញៃតនៃះគឺធ្វើឡើងទៅតាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធរិបស់យើងខ្ញុតំៃមួយ
បុ៉ណោ្ណៃះ ហើយ អ្នក គួរទាក់ទងទៅសាខាពាក់ព័ន្ធនឹងបៃតិបត្តកិារនៃះ។ នៅពៃលការដកបៃៃក់តៃវូបានធ្វើឡើងមុនពៃលដៃលមូលបៃបទានបតៃដៃលបានដាក់បៃៃក់តៃវូបាន
ផត់ទាត់  អ្នក នឹងតៃូវសងមកយើងខ្ញុំវិញ បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវបានបដិសៃធ ហើយសមៃៃប់តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកផៃសៃងៗទៀតក៏ អាចតៃូវទូទាត់ផងដៃរ។

6.6. របៀបបៃើបៃៃស់បៃៃក់មូលបៃបទានបតៃបានឆប់

ពៃលខ្លះ មូលបៃបទានបតៃដៃលមានសុពលភាព អាចតៃវូបានផតទ់ាតន់ៅថ្ងៃដៃលមលូបៃបទានបតៃនោះតៃវូបានដាកម់កធនាគារ បៃសនិបើ អ្នក មានឆន្ទៈទទូាតថ់្លៃសៃវា 
ដៃលហៅថា “ការផត់ទាត់ពិសៃស” ដោយមានការកាត់បន្ថយពៃលវៃលាខ្លះ ដៃលធនាគារបានកំណត់។ មូលបៃបទានបតៃនឹងតៃូវបានផត់ទាត់ ដើមៃបីឲៃយ អ្នក អាចដក
ទឹកបៃៃក់នោះបាន នៅពៃលដៃលមូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវបានទូទាត់ដោយធនាគារផៃសៃងទៀត។

6.7. ចំណុចដៃល អ្នក គួរដឹងអំពីការសរសៃរមូលបៃបទានបតៃ

	 សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃ ដៃលបានចៃញបៃើសមៃៃប់គណនីមួយ (បៃសិនបើមាន) នឹងតៃូវដាក់ឈ្មៃះរបស់មា្ចៃស់គណនី។  អ្នក គួរការពារសៀវភៅមូលបៃប
ទានបតៃរបស់ អ្នក ឲៃយបានសមសៃប

	 មិនអាចផ្ញើសៀវភៅមូលបៃបទានបតៃ តាមបៃៃសណីយ៍ទៅតាមអាសយដា្ឋៃនសំបុតៃរបស់មា្ចៃស់គណនីបានឡើយ លុះតៃៃតៃមានការរៀបចំផៃសៃង ហើយ
អាសៃ័យលើឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ធនាគារក្នុងការពិចារណាលើសំណើបៃបនៃះ ឬ អត់

	 សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃ អាចនឹងផ្ទៃរទៅឲៃយសាខារបស់ធនាគារ ABA ដើមៃបីឲៃយ អ្នក មកទទួលកៃៃយពៃលមានការរៀបចំរួច។ តម្លៃសៃវា និងបន្ទុក ជាក់លាក់
មួយចំនួន អាចនឹងតៃូវបានកំណត់ដោយធនាគារផងដៃរ។  អ្នក ក៏ឯកភាពផងដៃរថា ការដឹកបញ្ជូនសៀវភៅមូលបៃបទានបតៃអាចនឹងតៃូវពនៃយារពៃល 
បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវបានបញ្ជូនទៅសាខា ដើមៃបីឲៃយអតិថិជនមកយក។

ចនោ្លៃះខាងកៃៃមនៃះ តៃូវបានរកៃសាទុកឲៃយនៅទំនៃរ។ 

សូមបន្តទៅទំព័របនា្ទៃប់។
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6.8. បៃភៃទមូលបៃបទានបតៃ

មូលបៃបទានបតៃផ្ទៃល់ខ្លួន 	 មូលបៃបទានបតៃទាំងនៃះអាចបៃើបានចំពោះគណនីដៃលមានតមៃូវការសៃវាធនាគារបៃចាំថ្ងៃ។ មូលបៃប
ទានបតៃតៃូវបានចៃញតាមគណនីរបស់ អ្នក  ហើយតៃូវបានរៀបចំដោយ អ្នក ផ្ទៃល់។

	 សៀវភៅមូលបៃបទានបតៃក៏ អាចស្នើ តាមរយៈការអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយផ្ទៃល់ ឬ ស្នើបើកតាម
សៃវាធនាគារអនឡាញ។

មូលបៃបទានបតៃចំហ ឬ មិនឆូត 	 មូលបៃបទានបតៃចំហ  ជា មូលបៃបទានបតៃដៃលមិនមានឆូត ពោលគឺ ជា មូលបៃបទានបតៃដៃលមិនមាន
បនា្ទៃត់សៃបពីរនៅលើនោះទៃ។ វា ជា សំណើរបស់ អ្នក មកកាន់យើងខ្ញុំឲៃយធ្វើការទូទាត់ទៅនរណាមា្នៃក់
ដៃលបងា្ហៃញមូលបៃបទានបតៃនៃះ (ដោយសន្មតថា មូលបៃបទានបតៃនោះ ជា  មូលបៃបទានបតៃរបស់ “ 
អ្នក កាន់”) មកកាន់សាខារបស់យើងខ្ញុំ ដៃលមានរកៃសាទុកគណនីរបស់ អ្នក ចៃញមូលបៃបទានបតៃ ហើយ
មិនមៃន ជា មូលបៃបទានបតៃដៃលតមៃូវឲៃយមានការដាក់បៃៃក់ចូលទៅក្នុងគណនីនោះឡើយ។

	 បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃបានបាត់ ហើយតៃូវបានយកមកទូទាត់ដោយបុគ្គលដៃលរីសបានមូល
បៃបទានបតៃនោះ  ជា ធម្មតា យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសតៃូវចំពោះការទូទាត់ ឬ បញ្ចៃញបៃៃក់ទៅឲៃយ អ្នក 
ដកបៃៃក់នោះឡើយ។ គៃប់ពៃល  អ្នក គួរផ្ដល់ចំណារឲៃយចៃបាស់លាស់នៅលើមូលបៃបទានបតៃនោះ។ 

មូលបៃបទានបតៃឆូត 	 នៅពៃលដៃល អ្នក  “ឆូត” មូលបៃបទានបតៃដោយបនា្ទៃត់សៃបពីរ នៅផ្នៃកខាងលើ និងជៃុងខាងឆ្វៃងរបស់
មូលបៃបទានបតៃ នោះមានន័យថា មូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវតៃមានការដាក់បៃៃក់ចូលទៅក្នុងគណនី ជា 
មុនសិន។ មូលបៃបទានបតៃនោះមិនអាចដក ជា សាច់បៃៃក់ផ្ទៃល់បានឡើយ។

មូលបៃបទានបតៃមិនអាចផ្ទៃរបាន ឬ 
មូលបៃបទានបតៃសមៃៃប់តៃគណនី
អតា្ថៃគាហក

	 នៃះមានន័យថា មូលបៃបទានបតៃនៃះមិនអាចផ្ទៃរ ឬ បៃគល់ទៅឲៃយ អ្នក ផៃសៃងបានឡើយ ហើយអាច
តៃឹមតៃទូទាត់ទៅកាន់គណនីធនាគារដៃលមានឈ្មៃះដូចមានចារលើមូលបៃបទានបតៃក្នុងនាម ជា 
អតា្ថៃគាហកប៉ុណោ្ណៃះ។ មូលបៃបទានបតៃនោះមិនអាចដក ជា សាច់បៃៃក់ផ្ទៃល់បានឡើយ។

មូលបៃបទានបតៃ “មិនអាចចរចាបាន” 	 មូលបៃបទានបតៃគឺ ជា ឧបករណ៍ ដៃលអាចចរចាបាន ពោលគឺវាអាចបញ្ជូនពីមនុសៃស មា្នៃក់ទៅ មនុសៃស 
មា្នៃក់ទៀត។

	 មូលបៃបទានបតៃឆូត ដៃលមាន ឬ គា្មៃនពាកៃយថា “មិនអាចចរចាបាន” ដៃលសរសៃរនៅចនោ្លៃះបនា្ទៃត់គូស
នោះ អាចជួយការពារដល់ “មា្ចៃស់មូលបៃបទានបតៃពិតបៃៃកដ” ក្នុងករណីដៃលមូលបៃបទានបតៃតៃូវបាន
គៃលួច ឬ បាត់។

មូលបៃបទានបតៃ “ឬ  អ្នក កាន់” 	 បៃសិនបើពាកៃយថា “ឬ  អ្នក កាន់” មានបងា្ហៃញនៅខាងចុងបនា្ទៃត់ ដៃល អ្នក បានសរសៃរឈ្មៃះអតា្ថៃគាហក 
ហើយ អ្នក មិនឆូតលើមូលបៃបទានបតៃនោះ ហើយគា្មៃនពាកៃយថា “មិនអាចចរចាបាន” នៅលើមូលបៃប
ទានបតៃនោះទៃ យើងខ្ញុំនឹងទូទាត់ទឹកបៃៃក់ទៅឲៃយបុគ្គលរូបណាដៃល បងា្ហៃញមូលបៃបទានបតៃនោះមក
យើងខ្ញុំ។

	 នៅលើមូលបៃបទានបតៃមិនឆូត បៃសិនបើ អ្នក ឆូតលើពាកៃយថា “ឬ  អ្នក កាន់” ហើយមូលបៃបទានបតៃ តៃូវ
បានយកមកបើក ជា សាច់បៃៃក់ នោះយើងខ្ញុំនឹងតៃូវទូទាត់សាច់បៃៃក់ទៅឲៃយតៃបុគ្គលដៃលមានឈ្មៃះ
នៅលើមូលបៃបទានបតៃនោះ ឬ តាមសំណើបុគ្គលនោះប៉ុណោ្ណៃះ។

6.9. មូលបៃបទានដៃលតៃូវបានបដិសៃធ 

បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃតៃវូបានបង្វលិមកធនាគារដោយមិនបានទូទាត់ មានន័យថា មូលបៃបទានបតៃនោះតៃវូបានបដិសៃធដោយធនាគារ ដៃលបើកមូលបៃបទានបតៃ
នោះជូន អ្នក ។ បៃសិនបើករណីនៃះកើតឡើង យើងខ្ញុំនឹងបៃគលម់ូលបៃបទានបតៃនៃះតៃលប់ទៅឲៃយ អ្នក វិញ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ យើងខ្ញុំក៏នឹងបង្វៃរទិន្នន័យដៃលបញ្ចូលក្នុង
គណនីរបស់ អ្នក តៃលប់វិញ ពោលគឺ ដកចំនួនទឹកបៃៃក់ដៃលយើងខ្ញុំបានដាក់ចូលនោះមកវិញ។ បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃដៃល អ្នក បានដាក់មិនអាចទូទាត់បានទៃ
នោះ  អ្នក មានទំនួលខុសតៃូវក្នុងការទាមទារការទូទាត់ពីបុគ្គលដៃលចៃញមូលបៃបទានបតៃនោះ។ មូលបៃបទានបតៃអាចនឹងតៃូវបានបដិសៃធ បៃសិនបើពុំមានទឹកបៃៃក់
គៃប់គៃៃន់នៅក្នុងគណនីរបស់បុគ្គលចៃញមូលបៃបទានបតៃនោះ ឬ មានភាពមិនបៃកៃតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបៃបទានបតៃនោះ។ 
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6.10. ហៃតុអ្វីបាន ជា មូលបៃបទានបតៃអាចតៃូវបដិសៃធ ?

មានមូលហៃតុមួយចំនួនដៃលមូលបៃបទានបតៃអាចតៃូវបានបដិសៃធ ហើយហៃតុផលមួយចំនួន អាច ជា ៖:

	 ពុំមានទឹកបៃៃក់គៃប់គៃៃន់នៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក ចៃញមូលបៃបទានបតៃ (បុគ្គលដៃលបានចុះហត្ថលៃខាលើមូលបៃបទានបតៃ) ដើមៃបីផ្ដល់ទឹកបៃៃក់គៃប់ចំនួន
ដៃលបានសរសៃរនៅលើមូលបៃបទានបតៃនោះ

	 មូលបៃបទានបតៃមិនមានចុះហត្ថលៃខា ហត្ថលៃខាមិនមានសុពលភាព ឬ តមៃូវឲៃយមានហត្ថលៃខាលើសពីមួយ 

	 មូលបៃបទានបតៃតៃូវបាន “បញៃឈប”់ ដោយ អ្នក ចៃញ (សូមមើល ផ្នៃក “ការបញៃឈប់ការទូទាត”់ សមៃៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃម ស្ដីពី “ការបញៃឈប់” មូលបៃបទានបតៃ និង
ថ្លៃសៃវាពាក់ព័ន្ធ) 

	 មូលបៃបទានបតៃទុកយូរពៃក - យកមកទូទាត់លើសពី 6 (បៃៃំមួយខៃ) កៃៃយពៃលកាលបរិច្ឆៃទដៃលមានសរសៃរនៅលើនោះ (បើទោះបី ជា ធនាគារអាច
ដំណើរការទូទាត់ក្ដ)ី

	 មូលបៃបទានបតៃតៃូវបានកៃ ដោយពុំមានការចុះហត្ថលៃខា ឬ ផ្ដល់ចំណារ ឲៃយបានតៃឹមតៃូវ។ 

 អ្នក តៃូវបានគិតថ្លៃសៃវាសមៃៃប់គៃប់មូលបៃបទានបតៃដៃល អ្នក ចៃញ ហើយតៃូវបានបដិសៃធ (ដៃលតៃូវបានគៃហៅថា “ការបដិសៃធមិនបញ្ចៃញ”)។ តម្លៃសៃវាមាន
រៀបរប់លម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “តម្លៃសៃវា” ខនិងលក្ខខណ្ឌសមៃៃប់ផលិតផល/សៃវាណាមួយ និង/ឬ លើវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ។ បៃសិនបើ អ្នក ដាក់មូលបៃបទានបតៃ
ដៃល អ្នក ទទួលបានពីនរណាមា្នៃក់ ហើយមូលបៃបទានបតៃនោះតៃូវបានបដិសៃធ (ដៃលតៃូវបានគៃហៅថា “ការបដិសៃធមិនទទួល”) នោះ អ្នក នឹងមិនតៃូវបង់តម្លៃសៃវា
ឡើយ។ បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃមិនតៃូវបានផត់ទាត់ទៃ នោះទិន្នន័យនឹងតៃូវបានកៃតមៃូវឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន។

នៅពៃលមូលបៃបទានបតៃដៃលដាក់ចូលទៅក្នងុគណនីរបស់ អ្នក  តៃវូបានបដិសៃធ នោះចំនួនទឹកបៃៃក់ដាក់ តៃវូបានបង្វៃរ (កាត់ចៃញ) ពីគណនីរបស់ អ្នក ។ មូលបៃបទាន
បតៃនឹងតៃវូបានបដិសៃធនៅក្នងុថ្ងៃតៃមួយ ឬ យា៉ៃងហោចណាស់ក្នងុរយៈពៃល 2 (ពីរ)ថ្ងៃធ្វើការ បនា្ទៃប់ពីមូលបៃបទានបតៃនោះតៃវូបានដំណើរការទូទាត់នៅសភាផត់ទាត់។ 

6.11. មូលបៃបទានបតៃទូទាត់ពៃលកៃៃយ 

មូលបៃបទានបតៃទូទាត់ពៃលកៃៃយ មានន័យថា មូលបៃបទានបតៃដៃលតៃូវបានចុះកាលបរិច្ឆៃទបៃតិបត្តិនៅថ្ងៃខាងមុខ។ ធនាគារ ជាតិ នៃកម្ពុ ជា  (NBC) តមៃូវឲៃយមូល
បៃបទានបតៃទូទាត់ពៃលកៃៃយ តៃូវតៃធ្វើការផត់ទាត់ ដោយមិនគិតថា មូលបៃបទានបតៃតៃូវបានយកមកធ្វើបៃតិបត្តិការមុន ឬ នៅកាលបរិច្ឆៃទកំណត់ ឬ នៅកៃៃយ
កាលបរចិ្ឆៃទដៃលបានសរសៃរនៅលើមូលបៃបទានបតៃនោះឡើយ។ ធនាគារសូមណៃនាយំា៉ៃងទទូច ឲៃយ អ្នក យកមូលបៃបទានបតៃទៅទូទាត់នៅកៃៃយថ្ងៃបរចិ្ឆៃទកំណត់។

6.12. ការកៃបៃៃលើមូលបៃបទានបតៃ 

បៃសិនបើ អ្នក តៃូវការកៃបៃើលើមូលបៃបទានបតៃ ហត្ថលៃខីតៃូវចុះហត្ថលៃខាពៃញលៃញនៅ ជាប់កន្លៃងកៃបៃៃនោះ។ ការកៃបៃៃដៃលតៃូវបានអនុញ្ញៃត រួមមាន ការ
បង្កើន/បន្ថយចំនួនទឹកបៃៃក,់ ការកៃបៃៃកាលបរិច្ឆៃទ, និង/ឬ ឈ្មៃះអតា្ថៃគាហកមូលបៃបទានបតៃ។ បៃសិនបើការកៃបៃៃនោះ មិនតៃូវបានចុះហត្ថលៃខាបញ្ជៃក់ទៃ មូល
បៃបទានបតៃរបស់ អ្នក អាចនឹងតៃូវបានបដិសៃធ។

6.13. មូលបៃបទានបតៃទុកយូរ 

មូលបៃបទានបតៃដៃលយកមកទូទាត់នោះមានអាយុកាលចៃើន ជា ងបៃៃំមួយខៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទចុះលើមូលបៃបទានបតៃ អាចតៃូវបានបដិសៃធដោយហៃតុផល
ថា ជា  “មូលបៃបទានបតៃទុកយូរ”។

6.14. ការបញ្ជៃក់មូលបៃបទានបតៃមុនពៃលទូទាត់ 

ទោះមិនស្ថិតកៃៃមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏ធនាគារអាចទាក់ទងមា្ចៃស់គណនី ឬ  ហត្ថលៃខីនៃគណនី ដើមៃបីបញ្ជៃក់ពីការទទួលដឹងឮពីសំណាក់មា្ចៃស់គណនី ជា 
មុនសិន មុនធ្វើការដកបៃៃក់សមៃៃប់មូលបៃបទានបតៃដៃលតៃូវបានយកមកដកបៃៃក់។ តាមឆនា្ទៃនុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ធនាគារ នឹងបង្កើតកមៃិតកំណត់សមៃៃប់ការបញ្ជៃក់
មូលបៃបទានបតៃ។ ធនាគារ ក៏ អាចនឹងធ្វើការកៃបៃៃកមៃិតកំណត់ ជា បៃចាំផងដៃរ ផ្អៃកលើសំណើសុំសមហៃតុផលពី អតិថិជន ដៃល ជា ផ្នៃកមួយនៃសៃវាបំពៃញបន្ថៃម
របស់ធនាគារ។ ចៃបាប់ ជា ធរមាន មិនតមៃូវឲៃយធនាគារ ទទួលការបញ្ជៃក់ពី អ្នក ចៃញមូលបៃបទានបតៃ ( អ្នក ទូទាត់) ឡើយ នៅពៃលទទួលមូលបៃបទានបតៃដើមៃបីធ្វើការ
ផត់ទាត់ឡើយ។ 

ធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសតៃូវ សមៃៃប់ការណ៍ដៃលមិនបានទទួលការបញ្ជៃក់ ជា មុនពីមា្ចៃស់គណនី (ពៃៃះថា ការទទួលការបញ្ជៃក់បៃបនៃះ មិនស្ថិតកៃៃមចៃបាប់ ជា 
ធរមានទៃ) លើកលៃងតៃ ការខាតបង់ណាមួយ ដៃលបណា្ដៃលមកពីការធ្វៃសបៃហៃសរបស់ធនាគារទាំងសៃុង។ បៃសិនបើអតិថិជន មិនចង់ឲៃយធនាគារ ទាក់ទង ដើមៃបី
បញ្ជៃក់ទៃនោះ យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ឲៃយ អ្នក  ពិភាកៃសា ជា មួយ បៃធានទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើមៃបីរកមធៃយាបាយល្អបៃសើរក្នុងការតាមដានបៃតិបត្តិការគណនីរបស់ 
អ្នក  (ឧទាហរណ៍ ចុះឈ្មៃះបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារអនឡាញ) ហើយអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារយើងខ្ញុំ ដើមៃបីបំពៃញពាកៃយ “ស្នើសុំបញៃឈប់ការទាក់ទងបញ្ជៃក់ការ
ទូទាត់មូលបៃបទានបតៃ។”
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6.15. មូលបៃបទានបតៃធនាគារិក

មូលបៃបទានបតៃធនាគារិក ដៃលចៃញដោយធនាគារផ្ទៃល់ តៃូវបានទទួលយកយា៉ៃងទូលំទូលាយ ធ្វើ ជា មធៃយាបាយទូទាត់ដៃលមានសុវត្ថិភាព ហើយក៏ ជាវិធីដៃលមាន
សុវត្ថិភាពជំនួសឲៃយការកាន់សាច់បៃៃក់ក្នុងដៃក្នុងចំនួនចៃើនផងដៃរ។

6.16. ការទទួលបានមូលបៃបទានបតៃធនាគារិក

មលូបៃបទានបតៃធនាគារិកអាចរក ជាវបាននៅតាមសាខានានារបស់ធនាគារ ឬ តាមរយៈសៃវាធនាគារអនឡាញ។  អ្នក អាចទូទាត់មូលបៃបទានបតៃធនាគារិក និងថ្លៃសៃ
វាផៃសៃងៗ ដោយធ្វើការកាត់បៃៃក់ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក ។ តម្លៃសៃវាសមៃៃប់មូលបៃបទានបតៃធនាគារិកដៃលបាន ជាវ តាម សៃវាធនាគារអនឡាញ នឹងតៃូវកាត់ចៃញពី
គណនីរបស់ អ្នក  បូក ជា មួយនឹងតម្លៃរបស់មូលបៃបទានបតៃធនាគារិកដៃល អ្នក បាន ជាវ។

6.17. ចំណុចគួរចងចាំអំពីមូលបៃបទានបតៃធនាគារិក

មូលបៃបទានបតៃធនាគារិក តៃូវតៃផត់ទាត់ដូចគា្នៃនឹងមូលបៃបទានបតៃផៃសៃង ហើយអាចនឹងតៃូវបានបដិសៃធក្នុងហៃតុផលដូចគា្នៃនឹងមូលបៃបទានបតៃបុគ្គលដៃរ។ 
បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃធនាគារិកដៃល អ្នក បាន ជាវមានការបាត់បង់, តៃូវបានគៃលួច, ឬ បំផ្លៃញ សូមទាក់ទងសាខាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំភា្លៃមៗ ដោយ ភា្ជៃប់ មក ជា 
មួយនូវប័ណ្ណ ឬ បងា្កៃន់ដៃ ជាវមូលបៃបទានបតៃធនាគារិកចៃបាប់ដើម។ ការចៃញមូលបៃបទានបតៃធនាគារិកថ្មីជំនួសឲៃយមូលបៃបទានបតៃចាស់ គឺមានការគិតតម្លៃសៃវា។

បៃសិនបើលៃងតៃូវការមូលបៃបទានបតៃធនាគារិកហើយ  អ្នក  ជាវ អាចបញៃឈប់ ហើយស្នើសុំដូរយកបៃៃក់វិញនៅតាមសាខាណាមួយក៏បាន។  អ្នក តៃូវបៃគល់មូលបៃបទាន
បតៃធនាគាររិក និងប័ណ្ណ ឬ បងា្កៃន់ដៃ ជាវចៃបាប់ដើមមកឲៃយធនាគារវិញ នៅពៃលដៃលស្នើសុំដូរយកបៃៃក់។ ធនាគារ អាចគិតតម្លៃសៃវាសមៃៃប់សំណើដូរយកបៃៃក់វិញ
នៃះផងដៃរ។

6.18. ការបញៃឈប់ការទូទាត់

បៃសិនបើចាំបាច់ មូលបៃបទានបតៃដៃល អ្នក បានសរសៃរ ក៏ អាចបញៃឈប់បានផងដៃរ។  អ្នក នឹងតៃូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន អំពី
បណំងរបស់ អ្នក ក្នុងការបញៃឈបម់ូលបៃបទានបតៃនោះ។ ធនាគារនងឹសុំឲៃយ អ្នក ផ្ដលព់័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីមូលបៃបទានបតៃ, បុគ្គលដៃលបានទទួល, ចំនួនទឹកបៃៃក់ 
និងកាលបរិច្ឆៃទ និងមូលហៃតុនៃការបញៃឈប់។

សៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរ បៃសិនបើសៀវភៅមូលបៃបទានបតៃរបស់ អ្នក តៃូវបានគៃលួច បាត់  ឬខ្ទៃចអ្នក តៃូវជូនដំណឹងនៃះដល់ធនាគារឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើបាន 
អំពីគោលបំណងរបស់ អ្នក ក្នុងការបញៃឈប់មូលបៃបទានបតៃដៃលនៅសល់នោះ។ ធនាគារនឹងតមៃូវឲៃយ អ្នក បៃៃប់អំពីលៃខមូលបៃបទានបតៃដៃលតៃូវបានគៃលួច ឬ បាត់។

 អ្នក តៃូវអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ដើមៃបីបំពៃញ និងចុះហត្ថលៃខាលើទមៃង់បៃបបទ “សំណើបញៃឈប់ការទូទាត់”។ បៃសិនបើមូលបៃបទានបតៃ មិនទាន់តៃូវបាន
យកទៅដកបៃៃក់ ឬ ទូទាត់ទៃនោះ ធនាគារនឹងខិតខំបៃឹងបៃៃងឲៃយអស់ពីលទ្ធភាពដើមៃបីធានាថា នឹងមិនមានការទូទាត់លើមូលបៃបទានបតៃរបស់ អ្នក ឡើយ។ ទោះ ជា 
យា៉ៃងណា ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសតៃវូឡើយ សមៃៃប់ការទូទាត់លើមូលបៃបទានបតៃណា ដៃលមិនតៃវូបានបញៃឈប់។ តម្លៃសៃវាបញៃឈប់មូលបៃបទានបតៃ នឹងតៃវូអនុវត្ត
ផងដៃរ។ ថ្លៃសៃវានៃះ មានរៀបរប់លម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “តម្លៃសៃវាកម្ម” ខ និងលក្ខខណ្ឌសមៃៃប់ផលិតផល/សៃវាណាមួយ និង/ឬ នៅលើវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ។

ផ្នៃកនៃះរៀបរប់អំពីវិធីបញៃឈប់បៃភៃទនៃការទូទាត់មួយចំនួនចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក ។

ចនោ្លៃះខាងកៃៃមនៃះ តៃូវបានរកៃសាទុកឲៃយនៅទំនៃរ។ 

សូមបន្តទៅទំព័របនា្ទៃប់។
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បញៃឈប់ការទូទាត់មូលបៃបទាន
បតៃ

បញៃឈប់ការទូទាត់តាមពៃលវៃលា ឬ 
ការផ្ទៃរបៃៃក់ ជា បៃចាំ

បញៃឈប់ការកាត់ទឹកបៃៃក់ដោយផ្ទៃល់ ឬ ការទូទាត់ ជា បៃចាំ

បៃសិនបើ អ្នក ចង់បញៃឈប់ការ
ទូទាត់តាមមូលបៃបទានបតៃ  អ្នក 
អាច ធ្វើ បាន បៃសិនបើ អ្នក ជូន 
ដំណឹងមកដល់យើងខ្ញុ ំមុនពៃល
ការទូទាត់តៃូវបានធ្វើឡើង។ 

 អ្នក តៃវូទាក់ទងមកមជៃឈមណ្ឌល
ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ និងដាក់
សំណើ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ 
ដោយមានចុះហត្ថលៃខា (ក្នុង
ទមៃង់បៃបបទស្តង់ដាររបស់ 
ABA)។ 

ការ បញៃឈប់ មូលបៃបទាន បតៃ គឺ
តៃូវ គិត ថ្លៃ សៃវា ប៉ុន្តៃ ការ គិត 
តម្លៃ សៃវា នៃះ នឹង មិន តៃវូអនុវត្ត
ឡើយបៃសិនប ើសៀវភៅមូល
បៃបទាន បតៃ របស់  អ្នក  បាន បាត់, 
តៃូវ បានគៃលួច ឬ បំផ្លៃញ ឬ 
បៃសិន បើសៀវភៅមូលបៃបទាន
បតៃលៃង តៃូវ ការ ទៀត ហើយ
មូល បៃបទាន បតៃ មិន ទាន់ចុះ 
ហត្ថលៃខា។

បៃសិនបើ អ្នក បានផ្ដល់សិទ្ធឲិៃយយើងខ្ញុំ
ធ្វើការទូទាត់ដោយស្វយ័បៃវត្ត ិជា បៃចា ំ
ឬ ធ្វើការផ្ទៃរបៃៃក់ ជា បៃចាំចៃញពី
គណនីរបស់ អ្នក  ហើយ អ្នក ចង់បញៃឈប់
ការទូទាត់ ឬ ការផ្ទៃរទាំងនោះ  អ្នក 
ចាំបាច់តៃូវតៃជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំ 
យា៉ៃងហោចណាស់មួយថ្ងៃមុន ដៃល ជា 
ថ្ងៃធ្វើការ មុនពៃលការទូទាត់ ឬ ការផ្ទៃរ
បៃៃក់នោះដល់កាលវៃលាកំណត់។

បៃសិន បើ អ្នក  បង្កើត ការ ទូទាត់ ស្វ័យ 
បៃវត្តិ  ជា  បៃចាំ នៅក្នុងសៃវាធនាគារ
អនឡាញ របស់ យើងខ្ញុ ំ អ្នក អាចបញៃឈប់
ការទូទាត់នោះវញិតាមអនឡាញ បាន
ផងដៃរ។

 អ្នក អាចផ្ដល់សិទ្ធអិនុញ្ញៃតដល់ភាគីទីបីណាមួយទៀត ដើមៃបឲីៃយគៃធ្វើការកាត់ទឹកបៃៃក់
ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក សមៃៃប់ការទូទាត់លើសៃវាផៃសៃង (ឧទាហរណ៍ បុព្វលាភរ៉ៃប់រង
អាយុជីវិត ឬ ថ្លៃទឹកភ្លើង)។ បៃសិនបើ អ្នក ចង់បញៃឈប់ការទូទាត់បៃបនៃះ  អ្នក អាចធ្វើ
បានតាមវិធីចំនួនពីរដូចខាងកៃៃម៖

1.ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើមៃបី ស្នើ សុំការ 
បញៃឈប់។ សូមកត់ ចំណំាថា សំណើសំុ
នៃះ អាច ធ្វើទៅបានសមៃៃប់ តៃ ការ
កាត់ទឹកបៃៃក់ដោយផ្ទៃល់ ប៉ុណោ្ណៃះ។ 
បនា្ទៃប់មក យើង ខ្ញុអំាច ទាក់ទងទៅកាន់
ភាគីដៃល ទទួលសិទ្ធ ិជំនួស  អ្នក  ដើមៃបី
ស្នើសំុការ បញៃឈប់នោះ។ យើង ខ្ញុំនឹង
អនុវត្ត តាមភា្លៃមៗ នូវរល់៖ 

	 សំណើដៃល អ្នក ស្នើឡើង
ដើមៃបីឲៃយបញៃឈប់សំណើកាត់
បៃៃក់ដោយផ្ទៃល់ ពាក់ព័ន្ធសៃវា
ធនាគារដៃលយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូន ឬ  

	 ការប្ដឹងតវា៉ៃដៃល អ្នក ធ្វើឡើង
ដោយអះអាងថា ការកាត់
បៃៃក់ដោយផ្ទៃល់នោះ ពុំ
មានការអនុញ្ញៃត ឬ ពុំមានភាព
បៃកៃតី។

នៅពៃលដៃល អ្នក ទាក់ទងមកយើងខ្ញុ ំ
ដើមៃបីស្នើសុំបញៃឈប់ការទូទាត់ យើងខ្ញុំ
អាចអនុវត្តសំណើនៃះតាងនាមឲៃយ 
អ្នក  ហើយបញ្ជូនសំណើនៃះបន្តទៅ
ឲៃយភាគីដៃលទទួលសិទ្ធិអនុញ្ញៃត។ 
បនា្ទៃប់មក យើងខ្ញុំនឹងដាក់ពាកៃយថា 
“បញៃឈប់” នៅលើគណនីរបស់ អ្នក  
ដៃលនឹងទប់សា្កៃត់មិនឲៃយភាគីទទួល
សិទ្ធិអនុញ្ញៃតពីមុន ធ្វើការកាត់បៃៃក់
បាន សមៃៃប់រយៈពៃលបៃៃឆំ្នៃទំៅមុខ។  
អ្នក អាចស្នើសំុឲៃយដកពាកៃយ “បញៃឈប់” 
នៃះ បានគៃប់ពៃលទាងំអស់។ យើងខ្ញុំ
នឹងដកសៃវានៃះ ដោយពំុមានការ
ស្នើសុំឲៃយមានការផ្លៃស់ប្ដូរឡើយ។

2.ទាក់ ទង ទៅ កាន់ភាគីដៃលទទួល
សិទ្ធិ ដោយ ខ្លួនឯង ដើមៃបីស្នើសំុឲៃយ
មានការបញៃឈប់។ បៃសិនបើ អ្នក បាន
ផ្ដល់លៃខកាត និងកាលបរិច្ឆៃទផុត 
កំណត់កាតទៅឲៃយអាជីវករ  អ្នក នឹងតៃវូ
ទាក់ទងពួកគៃដើមៃបសី្នើ សំុ ការ បញៃឈប់។ 

សូមកត់ ចំណាំថា ករណីនៃះគឺខុស ពី 
ការកាត់ ទឹក បៃៃក់ ដោយ ផ្ទៃល់ ធនាគារ 
ABA មិន អាច បញៃឈប់ ការទូទាត់  ជា  
បៃចាំ (ដៃលតៃូវបានគៃសា្គៃល់ផងដៃរ
ថា  ជា  ការទូទាត់បន្តបនា្ទៃប់តាមកាត) 
ជំនួសឲៃយ អ្នក បានឡើយ។

 អាជីវករមានសិទ្ធិស្នើសំុឲៃយធនាគារ 
ABA កាត់ទឹកបៃៃក់ចៃញពីគណនី
របស់ អ្នក  ហើយធនាគារ ABA មាន
កាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តតាមសំណើ
នៃះ លុះតៃៃតៃ អ្នក បានបញៃឈប់ការផ្ដល់
សិទ្ធនិៃះ។ បៃសិនបើអាជីវករមិនអនុវត្ត
តាមសំណើរបស់ អ្នក ក្នងុការបញៃឈប់ការ
ផ្ដល់សិទ្ធិនៃះទៃនោះ  អ្នក តៃូវផ្ដល់មក
ឲៃយធនាគារ ABA នូវសារឆ្លងឆ្លើយ ជា 
មយួនឹងអាជីវករមួយចៃបាប់ ដើមៃបីផ្ដល់
លទ្ធភាពឲៃយធនាគារ ABA អាចជំទាស់
ទៅនឹងបៃតិបត្តកិារនានាដៃលតាងនាម
ឲៃយរូប អ្នក បាន។

ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីខ្លះដៃលយើងខ្ញុំតៃូវការចាំបាច់ ដើមៃបីបញៃឈប់ការទូទាត់៖

ព័ត៌មានអំពីមូលបៃបទានបតៃដូច
ខាងកៃៃម៖

	 ព័ត៌មានអំពីគណនី

	 លៃខមូលបៃបទានបតៃ

	 ចំនួនមូលបៃបទានបតៃ

	 ឈ្មៃះអតា្ថៃគាហក 
(បុគ្គលដៃល អ្នក ចៃញ
មូលបៃបទានបតៃជូន) 

	 កាលបរិច្ឆៃទមូលបៃបទាន
បតៃ និង

	 បញ្ជៃក់ថាតើមូលបៃបទាន
បតៃតៃូវបានឆូត ឬ ចំហ

ព័ត៌មានដូចខាងកៃៃម៖

	 គណនីទូទាត់

	 កាលកំណត់ទូទាត់

	 អតា្ថៃគាហក និង

	 គណនីដៃល ជា ធម្មតាបៃើ
សមៃៃប់ទូទាត់



28ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

តម្លៃសៃវា និង បន្ទុក នានា
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7. តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកនានា

7.1. តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកគណនី

អាសៃ័យតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌដៃលអាចអនុវត្តបាន ធនាគារអាចកំណត់តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកទៅលើសៃវាណាមួយដៃលបានចៃងនៅក្នុងកូនសៀវភៅនៃះ និង/ឬ 
ផលិតផល/សៃវានានា ដៃលខ្លួនផ្ដល់ឲៃយទាក់ទងនឹងគណនីណាមួយ។ តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកនានា អាចតៃូវបាន កំណត់ ផៃសៃងៗគា្នៃអាសៃ័យលើបណា្ដៃញដៃលតៃូវបាន
បៃើបៃៃស់ដើមៃបីស្នើសុំសៃវា និងរូបិយប័ណ្ណដៃលមា្ចៃស់គណនីបានបៃើបៃៃស់ដើមៃបីធ្វើបៃតិបត្តិការគណនីរបស់ខ្លួន។

តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកមួយចំនួនមានបញ្ជៃក់នៅក្នុងកូនសៀវភៅនៃះ។ ព័ត៌មានលម្អិតពៃញលៃញអំពីតម្លៃសៃវា និងបន្ទុកទាំងអស់មានចៃងនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “បន្ទុក
សៃវា” ដៃលអាចស្វៃងរកបាននៅគៃប់សាខាធនាគារ ឬ នៅលើគៃហទំព័រ។ ធនាគារមានសិទ្ធិដកទឹកបៃៃក់ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក សមៃៃប់តម្លៃសៃវា និងបន្ទុកទាំងនៃះ
រល់ពៃលដៃលអាចទូទាត់បាន។

តម្លៃសៃវា និងបន្ទកុទាងំអស់ដៃលកំណត់ដោយរដា្ឋៃភិបាល រមួមានពន្ធកាត់ទុកលើ និវាសន ជន ពន្ធកាត់ទុកលើអនិវាសនជន និងតម្លៃសៃវាពាក់ព័ន្ធផៃសៃងទៀតទំាងអស់ 
ក៏ អាចតៃូវបានធនាគារកាត់ចៃញពីគណនីរបស់ អ្នក ផងដៃរ។

បៃសិនបើមានការផ្លៃស់ប្ដូរលើតម្លៃសៃវា និងបន្ទុកស្តង់ដារ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់ អ្នក អំពីការផ្លៃស់ប្ដូរ និងកាលបរិច្ឆៃទនៃការផ្លៃស់ប្ដូរទាំងនោះ ដៃលនឹងមាន
សុពលភាពតាមរយៈ៖

	 ការទាក់ទងទៅ អ្នក ដោយផ្ទៃល់ (ឧទាហរណ៍ ដោយការជូនដំណឹងលើរបាយការណ៍គណនីរបស់ អ្នក )

	 បិទការជូនដំណឹងនៅតាមសាខាធនាគារ ឬ មធៃយាបាយទំនាក់ទំនងឌីជីថលផៃសៃងទៀត ដូច ជា  វិបសាយ, ហ្វៃស ប៊ុក, សារជូនដំណឹង, ការផ្ញើ ជា សារទូរស័ព្ទ 
និងអុីមៃល ជា ដើម 

	 ការផៃសព្វផៃសាយតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ។

មធៃយាបាយទំនាក់ទំនងទាំងនៃះមិនសូវ ជា លម្អិតខា្លៃំងនោះទៃ។ ក្នុងករណីដៃលអាចធ្វើបាន ហើយដើមៃបី ជា ការយកចិត្តទុកដាក់សមសៃបមកលើសៃវាកម្មរបស់ខ្លួន 
ធនាគារនឹងជូនដំណឹងអំពីតម្លៃសៃវា និងបន្ទុកកៃៃស្តង់ដារនានា មុនពៃលដល់កំណត់តៃូវទូទាត់។

ចនោ្លៃះខាងកៃៃមនៃះ តៃូវបានរកៃសាទុកឲៃយនៅទំនៃរ។ 

សូមបន្តទៅទំព័របនា្ទៃប់។
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សុវត្ថិភាពគណនី  
និងការរ៉ៃប់រង
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8. សុវត្ថិភាព និងការរ៉ៃប់រងលើការបៃើបៃៃស់កាត 
និងសៃវាធនាគារអនឡាញ

8.1. ការការពារកាតរបស់ អ្នក 

ដើមៃបីការពារកាតរបស់ អ្នក   អ្នក តៃូវ៖ 

	 ចុះហត្ថលៃខាលើកាតនោះ ភា្លៃមៗបនា្ទៃប់ពី អ្នក ទទួលបានកាត

	 ដាក់កាតរបស់ អ្នក តាមខ្លួន ឬ ទុកនៅទីកន្លៃងសុវត្ថិភាព

	 ពិនិតៃយ ជា បៃចាំថា កាតនោះនៅ ជាប់ ជា មួយ អ្នក  ឬ នៅកន្លៃងមានសុវត្ថិភាព

	 មិនតៃូវបៃគល់កាតរបស់ អ្នក ទៅឲៃយនរណាមា្នៃក់ឡើយ រួមទាំងសមាជិកគៃួសារ ឬ មិត្តភក្តិ របស់ អ្នក ផងដៃរ។

8.2. ការរកៃសាទុកលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក 

បៃសិនបើ អ្នក កត់លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ទុកនៅកន្លៃងណាមួយ  អ្នក តៃវូទុកឲៃយដាច់ដោយឡៃក និងឲៃយនៅឆ្ងៃយពីកាតរបស់ អ្នក  លុះតៃៃតៃលៃខកាតនោះតៃវូបាន
លាកប់ាងំឲៃយបានសមសៃប។ ទោះ ជា យា៉ៃងណា ដើមៃបកីាតប់ន្ថយហានភិយ័ទាកទ់ងនងឹបៃតបិត្តកិារគា្មៃនការអនញុ្ញៃតដៃលអាចកើតមាននៅលើគណនរីបស ់អ្នក   ជា ការ
ល្អបំផុត  អ្នក គួរទុកដាក់លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ឲៃយនៅដាច់ដោយឡៃក និងនៅឆ្ងៃយពីកាតរបស់ អ្នក  បើទោះបី ជា  អ្នក អាចរកៃសាទុកបានល្អយា៉ៃងណាក៏ដោយ។

8.3. ការការពារលៃខកូដសមៃៃប់បើកចូលគណនី រប់ទាំងលៃខសមា្ងៃត(់PIN) របស់ អ្នក 

អ្វីដៃល អ្នក តៃូវធ្វើ អ្វីដៃល អ្នក មិនអាចធ្វើ

	 រកៃសាទិន្នន័យទាំងនោះក្នុងការចងចាំ។

	 បំផ្លៃញលិខិតនានាដៃលមានព័ត៌មានអំពីលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) 
បៃសិនបើមាន និងរល់ឯកសារដៃលយើងខ្ញុំបានចៃញជូន អ្នក  
ហើយមានលៃខកូដនៅក្នុងឯកសារនោះ។

	 ចូរបៃៃកដថាគា្មៃននរណាមា្នៃក់មើលឃើញ ឬ សា្ដៃប់ឮ អ្នក  នៅពៃល
ដៃល អ្នក បញ្ចូល ឬ បៃើបៃៃស់លៃខកូដនៅលើឧបករណ៍ អៃឡិកតៃូ
និក (ឧទាហរណ៍ មា៉ៃសុីន ATM និងមា៉ៃសុីន POS  ជា ដើម)

	 ចូរបៃៃកដថា  អ្នក បានចងចាំទិន្នន័យចៃបាស់លាស់រល់ពៃលចូល
ទៅបៃើមា៉ៃសុីន ATM ឬ មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS

	 ចូរបៃៃកដថា  អ្នក មិនភ្លៃចអ្វីមួយឡើយ នៅពៃលដៃល អ្នក បញ្ចប់
បៃតិបត្តិការ ដូច ជា ការទុកកាតរបស់ អ្នក ចូលនៅក្នុង ឬ នៅតាម
មា៉ៃសុីន ATM  ជា ដើម។

	 តៃូវជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំភា្លៃមៗ បៃសិនបើសារលៃខសមា្ងៃត់ 
(PIN) របស់ អ្នក  មិនទទួលបាន ឬ តៃូវបានបើកមើលរួច 
(បៃសិនបើយើងខ្ញុំមានការពៃមពៃៀងលើចំណុចបៃបនៃះ) ឬ 
បៃសិនបើសំណើសុំប្ដូរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) បានកើតឡើងទៅ
ដោយគា្មៃនការស្នើសុំពី អ្នក ។

	 សរសៃរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នៅលើកាតរបស់ អ្នក  បើទោះបី ជា 
មានការលាក់បាំងលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នោះ ក៏ដោយ។

	 កត់លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ដាក់ ជា មួយ ឬ នៅជិតកាតរបស់ អ្នក ។

	 បៃៃប់លៃខកូដទៅនរណាមា្នៃក់ ដូច ជា សមាជិកគៃួសារ និងមិត្តភក្តិ
របស់ អ្នក ។

	 បៃសិនបើ អ្នក ជៃើសរីសយកលៃខកូដផ្ទៃល់ខ្លួន សូមកុំជៃើសរីស
យកលៃខ ឬ ពាកៃយដៃលងាយនឹងគៃទាយដឹង (ឧទាហរណ៍ លៃខ
ណាមួយដៃលបោះពុម្ពលើកាតនោះ, ថ្ងៃខៃឆ្នៃំកំណើត, លៃខ
ប័ណ្ណបើកបរ ជា ដើម)

	 បញ្ចូលលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) របស់ អ្នក នៅតាមទីតាំងផ្ដល់សៃវា
ធនាគារអៃឡិកតៃូនិក ដៃលបៃើឧបករណ៍ ក្លៃងបន្លំ/ចម្លងតាម, 
ឧបករណ៍ កៃបៃៃសំណុំដើម, មានបៃើ ភា្ជៃប់ ឧបករណ៍ គួរឲៃយសងៃស័យ 
ភា្ជៃប់  ឬ ធ្វើបៃតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈគួរឲៃយសងៃស័យ។

8.4. លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ឬ លៃខកូដកាតផៃសៃងទៀតដៃលបាត់ តៃូវបានលួច ឬ បន្លំបៃើ 

 អ្នក តៃូវជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំឲៃយបានឆប់តាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន បៃសិនបើកាត, លៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ឬ លៃខកូដ បានបាត,់ តៃូវបានគៃលួច ឬ បន្លំបៃើ ឬ  អ្នក សងៃស័យ
ថា មានការធ្វើបៃតិបត្តិការដោយគា្មៃនការអនុញ្ញៃតនៅលើគណនីណាមួយ។ ការជូនដំណឹងនៃះ នឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់យើងខ្ញុំក្នុងការបញៃឈប់បៃតិបត្តិការកាតរបស់ អ្នក 
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ភា្លៃមៗ ដោយទប់សា្កៃត់ ឬ កាត់បន្ថយការខាតបង់ ដៃលកើតចៃញពីការធ្វើបៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃត និងការរ៉ៃប់រងរបស់ អ្នក ដៃលអាចកើតមានចំពោះការខាតបង់។ 
បៃសិនបើ អ្នក ភ្លៃចកាតនៅទីណាមួយ  អ្នក អាចបិទបៃតិបត្តិការកាតរបស់ អ្នក បណោ្ដៃះអាសន្នសិន ដោយបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារអនឡាញ។ បៃសិនបើកាតរបស់ អ្នក 
បានបាត់ ឬ តៃូវបានគៃលួច  អ្នក អាចបង្កកកាតនោះ ជា អចិន្តៃៃយ៍តៃម្ដង ដោយបៃើបៃៃស់សៃវាធនាគារអនឡាញ និង/ឬ   អ្នក ចាំបាច់តៃូវទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដើមៃបីបិទ
កាតរបស់ អ្នក  ជា អចិន្តៃៃយ៍។

9. ការរ៉ៃប់រងលើបៃតិបត្តិការគា្មៃនការអនុញ្ញៃត
នៅក្នុងផ្នៃកនៃះ យើងខ្ញុំបានកំណត់ការបៃងចៃកអំពីថាពៃលណាដៃល អ្នក តៃូវ និងមិនតៃូវទទួលរ៉ៃប់រងចំពោះបៃតិបត្តិការដៃលគា្មៃនការអនុញ្ញៃត។

ពៃលដៃល អ្នក មិនតៃូវទទួលរ៉ៃប់រង ពៃលដៃល អ្នក តៃូវទទួលរ៉ៃប់រង 

 អ្នក នឹងមិនតៃូវទទួលរ៉ៃប់រងលើការខាតបង់ទាំងឡាយណា បង្ក
ដោយបៃតិបត្តកិារមិនមានការអនុញ្ញៃត ដៃលបងា្ហៃញយា៉ៃងចៃបាស់
ថា អ្នក បៃើបៃៃស់មិនបានរមួចំណៃកនាឲំៃយមានខាតបង់នោះ។  អ្នក 
ពំុចំាបាច់ទទួលរ៉ៃប់រងលើការខាតបង់បង្កឡើងដោយបៃតិបត្តកិារ
មិនមានការអនុញ្ញៃតដៃល៖

 អ្នក តៃវូទទួលរ៉ៃប់រងលើរល់ការខាតបង់ដៃលបណា្ដៃលមកពីបៃតិបត្តកិារ ដៃលធ្វើឡើង
ដោយ អ្នក បៃើបៃៃស់ ឬ ដោយបុគ្គលផៃសៃងទៀត ដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់បានទទួលសា្គៃល់ និង
យល់ពៃម។  អ្នក តៃវូទទួលខុសតៃវូចំពោះការខាតបង់ ជាក់ស្ដៃង បង្កឡើងពីបៃតិបត្តកិារ
មិនមានការអនុញ្ញៃត ដៃលបណា្ដៃលមកពី អ្នក បៃើបៃៃស់៖

	 ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លៃងបន្លំ ឬ 

	 បងា្ហៃញ ឬ បៃៃប់លៃខកូដដល់នរណាមា្នៃក់ រួមមានសមាជិកគៃសួារ ឬ មិត្តភក្ត;ិ ឬ 

	 ការ កត់ ទុកនូវលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) ឬ លៃខកូដដទៃ៖

	 ដោយមិនបានពៃយាយាមបិទបំាង ឬ ការពារពីការចូលបៃើបៃៃស់ដោយគា្មៃន
ការ អនុញ្ញៃត និង

	 ទុកដាក់ក្នុងរបៀបដៃល អាចបាត់បង់ ឬ តៃូវគៃលួចបាន  ជា មួយកាត 
(ក្នុងករណីលៃខសមា្ងៃត)់ ឬ  ឧបករណ៍ ណាមួយដៃលមានលៃខកូដ ឬ 

	 ការកត់លៃខកូដទុក៖

	 ដោយមិនបានពៃយាយាមបិទបំាង ឬ ការពារពីការចូលបៃើបៃៃស់ដោយគា្មៃន
ការអនុញ្ញៃត; និង

	 ដៃលមានលៃខកូដចៃើនតៃវូបានបៃើបៃៃស់, កត់តៃៃទុក លៃខកូដទាងំពីរ/
ទាំងអស់ ក្នុងរបៀបដៃលអាចបាត់បង់ ឬ តៃូវគៃលួចបាន ឬ 

	 ការសរសៃរលៃខសមា្ងៃត់ (PIN) នៅលើកាតនីមួយៗ ឬ 

	 ការសរសៃរលៃខកូដនៅលើឧបករណ៍ ដៃលបៃើលៃខកូដនោះ ឬ  

	 ការជៃើសរីស លៃខកូដដៃលបៃើថ្ងៃខៃឆ្នៃំកំណើតរបស់ខ្លួន, ឬ លៃខកូដដៃល
មានតួអកៃសរតាម

លំដាប់អក្ខរកៃម ដៃលអាចសមា្គៃល់បានថា ជា ផ្នៃកមួយនៃឈ្មៃះរបស់ខ្លួន បនា្ទៃប់ពី
យើងខ្ញុំបានស្នើសំុ ឬ ហាមឃាត់មិនឲៃយពួកគៃជៃើសរីសលៃខកូដបៃបនៃះរួចហើយ 
ហើយបានបញ្ជៃក់បៃៃប់ពួកគៃរួចរល់ពីលទ្ធផលបៃឈមដៃលបណា្ដៃលមកពីការ
ជៃើសរីសលៃខកូដបៃបនៃះ ឬ  

	 ទុកកាតចោលនៅឯមា៉ៃសុីន ATM (លុះតៃៃតៃមា៉ៃសុីន ATM មានបញ្ចូល
ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសមសៃប ដៃលអាចជួយសមៃៃលហានិភ័យនៃការទុកកាត
ចោលក្នុងមា៉ៃសុីន ATM បាន)។ ឬ 

	 មិនយកចិត្តទុកដាក់ទាល់តៃសោះក្នុងការការពារលៃខកូដ។

	 បង្កឡើងដោយការក្លៃងបន្លំ ឬ ការធ្វៃសបៃហៃសរបស់
បុគ្គលិក ឬ  

	 តមៃូវឲៃយបៃើបៃៃស់កាត ឬ ឧបករណ៍ ដទៃ និង/ឬ លៃខ
កូដ ដៃលកើតឡើងមុនពៃល អ្នក ទទួលបានកាត ឬ 
ឧបករណ៍  ឬ ទទួល ឬ ជៃើសរីសលៃខកូដ (ទៅតាម
ករណី ជាក់ស្ដៃង) រួមទាំងការប្ដូរ ឬ ការចៃញកាត 
ឧបករណ៍  និងលៃខកូដម្ដងទៀត ឬ 

	 តមៃូវឲៃយបៃើបៃៃស់កាត ឬ ឧបករណ៍ ដទៃ និង/ឬ លៃខ
កូដ ដៃលកើតឡើងបនា្ទៃប់ពីពៃលដៃលយើងខ្ញុំទទួល
បានដំណឹងថា កាត ឬ ឧបករណ៍  តៃូវបានបៃើបៃៃស់
មិនតៃឹមតៃូវ ឬ បានបាត់ ឬ តៃូវបានគៃលួច ឬ លៃខកូដ
សុវត្ថិភាព តៃូវបានបំពាន; ឬ 

	 តមៃូវឲៃយបៃើបៃៃស់កាត ឬ ឧបករណ៍ ដទៃ ដៃល
កើតឡើងបនា្ទៃប់ពី អ្នក បានស្នើសុំឲៃយយើងខ្ញុំធ្វើការ
បញៃឈប់កាត និងបានបៃគល់កាតនោះមកឲៃយយើងខ្ញុំ
វិញ។

	 តៃូវបានបង្កើត ជា មួយកាត, លៃខកូដ ឬ ឧបករណ៍ ដទៃ 
ឬ ឧបករណ៍ កំណត់អត្តសញ្ញៃណតៃូវបានក្លៃងបន្ល,ំ 
មានកំហុស, ផុតសុពលភាព ឬ តៃូវបានបញៃឈប់។ 

	 បៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក អាចធ្វើទៅបានដោយ
បៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ កំណត់អត្តសញ្ញៃណ ដៃលមិន
តមៃូវឲៃយមានលៃខកូដ ឬ  ឧបករណ៍  ឬ 

	 បៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក ដៃលអាចបៃើបៃៃស់
ឧបករណ៍  តៃមិនមៃនលៃខកូដ លុះតៃៃតៃ អ្នក 
ធ្វើការពនៃយារពៃលដោយមិនសមហៃតុផលក្នុងការ
រយការណ៍អំពីការខាតបង់ ឬ ការលួចឧបករណ៍ 
នោះ។

 អ្នក ក៏តៃវូទទួលរ៉ៃប់រងចំពោះការខាតបង់ ជាក់ស្ដៃងដៃលកើតចៃញពីបៃតិបត្តកិារដៃលគា្មៃនការអនុញ្ញៃត ដៃលបង្កឡើងដោយសារ អ្នក បៃើបៃៃស់ពនៃយារការជូនដំណឹងមក
យើងខ្ញុំអំពីការបន្លំបៃើ, ការបាត់ ឬ តៃូវបានគៃលួច នូវកាត ឬ ឧបករណ៍ ដទៃ ឬ  លៃខកូដ ដៃល អ្នក ផៃសៃងបានដឹង។ ការទទួលរ៉ៃប់រង់របស់ អ្នក កមៃិតតៃឹមតៃការខាតបង់
ដៃលកើតមានចនោ្លៃះពៃលដៃល អ្នក បានដឹង (ឬ គួរបានដឹង) អំពីការបន្លបំៃើ, ការបាត់ ឬ តៃវូបានគៃលួចនោះ និងពៃលដៃលយើងខ្ញុទំទួលបានការជូនដំណឹង ជាក់ស្ដៃង។
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ចំណុច ផៃសៃង ទៀត ដៃល តៃូវ ដឹង
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10. ការកៃបៃៃ ខ និងលក្ខខណ្ឌ
នៅគៃប់ពៃលទាំងអស់ យើងខ្ញុំអាចធ្វើការកៃបៃៃ ខ និងលក្ខខណ្ឌ អាសៃ័យតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន និងលក្ខខណ្ឌតមៃូវ ពាក់ព័ន្ធនឹង៖

	 តម្លៃសៃវា និងបន្ទុក (ដូច ជា  ចំនួន, ភាពញឹកញាប,់ ពៃលវៃលាទូទាត់ និងដាក់ឲៃយអនុវត្តតម្លៃសៃវា និងបន្ទុកថ្ម)ី

	 អតៃៃការបៃៃក់

	 ការកៃបៃៃវិធីសាស្តៃគណនាការបៃៃក់, បន្ទុក ឬ ការទូទាត់ចំពោះគណនីរបស់ អ្នក  ឬ ចំពោះកមៃិតសមតុលៃយបៃចាំថ្ងៃដៃលកំណត់អតៃៃការបៃៃក់ ឬ អតៃៃនានា

	 កំណត់កមៃិតបៃតិបត្តិការ

	 បៃភៃទបៃតិបត្តិការដៃលបានធ្វើឡើង ឬ មធៃយាបាយដៃល អ្នក អាចបៃើបៃៃស់ ឬ ធ្វើបៃតិបត្តិការគណនីរបស់ អ្នក 

	 លក្ខខណ្ឌតមៃូវពៃញសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក  ឬ 

	 មុខងារគណនីរបស់ អ្នក  ឬ ផលិតផល ឬ សៃវាកម្ម

យើងខ្ញុនឹំងជូនដំណឹងដល់ អ្នក  បៃសិនបើ ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគណនីរបស់ អ្នក តៃវូបានកៃបៃៃកៃៃមហៃតុផលណាមួយ និងផ្ដល់ពៃលវៃលាគៃប់គៃៃន់ ដើមៃបបីញៃឈប់គណនី
ធនាគារ ឬ សៃវាធនាគារផៃសៃងៗទៀត ជា មួយយើងខ្ញុំ ក្នុងករណីដៃល អ្នក ជំទាស់ទៅនឹងការផ្លៃស់ប្ដូរទាំងនោះ។

ទោះយ៉ាៃងណា ការជូនដំណឹង ជា មុន នឹងមិនតៃវូបានធ្វើឡើងឡើយ បៃសិនបើ ការកៃបៃៃនោះ តៃវូតមៃវូឲៃយធ្វើឡើងភា្លៃមៗ ដើមៃបសីា្ដៃរ ឬ រកៃសាសុវត្ថភិាពបៃព័ន្ធ ឬ ឧបករណ៍ 
នានា។ លើកលៃងតៃមានការបញ្ជៃក់ផៃសៃងពី នៃះ យើងខ្ញុំអាចនឹងជូនដំណឹងអំពីការកៃបៃៃដល់ អ្នក  ទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងតារងខាងកៃៃម៖

បៃភៃទនៃការកៃបៃៃ ថៃរៈវៃលាកមៃិត មធៃយាបាយជូនដំណឹង

សមតុលៃយបន្តអបៃបបរមាដៃលតមៃូវ 30 ថ្ងៃ ជា មុន  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

តម្លៃសៃវាកម្មថ្ម ីឬ ការដំឡើងតម្លៃសៃវាកម្មសមៃៃប់ការ
ធ្វើបៃតិបត្តិការតាមអៃឡិកតៃូនិក ឬ ការចៃញ ឬ ការប្ដូរ
ឧបករណ៍ សមៃៃប់បៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក (ដូច ជា  
កាត, ឧបករណ៍ បង្កើតកូដ, ឬ លៃខកូដ)

30 ថ្ងៃ ជា មុន  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

តម្លៃសៃវាកម្ម ឬ បន្ទុកថ្មីផៃសៃងទៀត ឬ ការដំឡើងតម្លៃ
សៃវាកម្ម ឬ បន្ទុកណាមួយ។ 

30 ថ្ងៃ ជា មុន  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

កៃបៃៃអតៃៃការបៃៃក់ មិនឲៃយហួសថ្ងៃដៃលខ្លឹមសារតៃូវបានកៃបៃៃ  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

ការកៃបៃៃវធីិសាស្តៃគណនាការបៃៃក់, បន្ទកុ ឬ ការទូទាត់
ចំពោះគណនីរបស់ អ្នក  – ឬ ចំពោះកមៃិតសមតុលៃយ
បៃចាំថ្ងៃដៃលកំណត់អតៃៃការបៃៃក់ ឬ អតៃៃនានា

30 ថ្ងៃ ជា មុន  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

ការកៃបៃៃដៃលបង្កើនការទទួលខុសតៃូវរបស់ អ្នក 
សមៃៃប់ការធ្វើបៃតិបត្តិការអៃឡិកតៃូនិក

30 ថ្ងៃ ជា មុន ឬ មិនឲៃយហួសថ្ងៃដៃលខ្លឹមសារ
តៃូវបានកៃបៃៃ

 ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

កមៃតិកំណត់បៃតិបត្តកិារលើការធ្វើបៃតិបត្តកិារតាមអៃ
ឡិកតៃូនិក ឧបករណ៍  ឬ បរិកា្ខៃរអៃឡិកតៃូនិក

30 ថ្ងៃ ជា មុន ឬ  មិនឲៃយហួសថ្ងៃដៃលខ្លមឹសារ
តៃូវបានកៃបៃៃ

 ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ
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បៃភៃទនៃការកៃបៃៃ ថៃរៈវៃលាកមៃិត មធៃយាបាយជូនដំណឹង

បន្ទុកសៃវារដា្ឋៃភិបាល ជូនដំណឹង ជា មុន ឬ ឲៃយបានឆប់តាមដៃល
អាចអនុវត្តបាន បនា្ទៃប់ពីថ្ងៃដៃលខ្លមឹសារតៃវូ
បានកៃបៃៃ លើកលៃងតៃការកៃបៃៃនោះ តៃវូ
បានភា្នៃក់ងាររជរដា្ឋៃភិបាល ឬ រជរដា្ឋៃភិបាល 
ឬ អង្គភាពតំណាង ធ្វើការផៃសព្វផៃសាយ ជា 
សាធារណៈ។ 

 ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

ការកៃបៃៃ ខ និងលក្ខខណ្ឌផៃសៃងទៀត ជូនដំណឹងមុនថ្ងៃដៃលខ្លមឹសារតៃវូបានកៃបៃៃ  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ, អៃឡកិតៃនិូក, ឬ តាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

10.1. ការជូនដំណឹងតាមបៃព័ន្ធអៃឡិកតៃូនិក

ធនាគារ អាចនឹងបៃើបៃៃស់អាសយដា្ឋៃនអីុមៃលរបស់ អ្នក  ដើមៃបជូីនដំណឹងអំពីការកៃបៃៃព័ត៌មានគណនីរបស់ អ្នក  រមួទាងំ ខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬ ធ្វើការផ្ញើអីុមៃលជូនដំណឹង
ដល់ អ្នក ថា  អ្នក អាចពិនិតៃយមើលការកៃបៃៃបានតាមរយៈសៃវាធនាគារអនឡាញ ឬ វិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុអំាចពងៃកីវសិាលភាពនៃការជូនដំណឹងនៃះ តាមរយៈមធៃយាបាយផៃសៃងៗទៀត ដូច ជា ការជូនដំណឹងតាមរយៈសារជូនដំណឹង និងសារទូរស័ព្ទ ទៅកាន់បៃហូា្វៃល 
ABA Mobile របស់ អ្នក  និងលៃខទូរស័ព្ទដៃលបានចុះបញ្ជីក្នុងបៃព័ន្ធ អំពីការកៃបៃៃផលិតផល និងសៃវាកម្មដៃលរៀបចំរួចរល់ ដើមៃបីអតិថិជនអញ្ជើញមកទទួលយក 
ក៏ដូច ជា ការកៃបៃៃដៃលនឹងតៃវូអនុវត្ត  ជា មួយយោបល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងមធៃយាបាយដើមៃបទីទួលបានព័ត៌មានលម្អតិ។ លោក អ្នក តៃវូបានសន្មតថាទទួលបានសារជូនដំណឹង
នៃះ នៅពៃលដៃលបៃព័ន្ធបានបងា្ហៃញថា សារតៃូវបានបញ្ជូនចៃញដោយជោគជ័យ។

10.2. មធៃយាបាយទំនាក់ទំនង

 អ្នក យល់សៃបថា មធៃយាបាយទំនាក់ទំនងបៃចាថំ្ងៃរវាង អ្នក  និងធនាគារ តៃវូធ្វើឡើងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទដៃល អ្នក បានផ្ដល់ឲៃយនៅពៃល អ្នក ស្នើសំុបើកគណនី។  អីុមៃល
អាចបៃើបៃៃស់សមៃៃប់តៃកាលៈទៃសៈមួយចំនួនប៉ុណោ្ណៃះ ពោលគឺនៅពៃលណាដៃលធនាគារមិនអាចទាក់ទងទៅ អ្នក បាន តាមរយៈការហៅតាមទូរស័ព្ទ។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងលៃខទូរស័ព្ទ  អ្នក យល់ពៃមថា ធនាគារនឹងមិនបើកគណនីឲៃយ អ្នក ទៃ ក្នុងករណីដៃលធនាគាររកឃើញថា លៃខទូរស័ព្ទដៃល អ្នក ផ្ដល់ជូន  ជា លៃខដៃល
កំពុងបៃើបៃៃស់ដោយ អ្នក ផៃសៃងទៀត លើកលៃងតៃ អ្នក មានភ័ស្តុតាងបញ្ជៃក់ថា  អ្នក ពិត ជា មា្ចៃស់បច្ចុបៃបន្ននៃលៃខទូរស័ព្ទនោះពិតមៃន ឬ លើកលៃងតៃ អ្នក យល់ពៃមផ្ដល់
លៃខទូរស័ព្ទថ្មី ឬ លើកលៃងតៃ អ្នក យល់ពៃមបៃើតៃអុីមៃល មិនបៃើលៃខទូរស័ព្ទ។

11. កិច្ចការទូទៅ

11.1. ការបិទបញ្ចប់បៃតិបត្តិការបៃចាំថ្ងៃ (EOD)

ការបិទបញ្ចប់បៃតិបត្តិការបៃចាំថ្ងៃ គឺ ជា ដំណើរការនៃការបញ្ចូល ឬ បញ្ចប់បៃតិបត្តិការទាំងអស់នៅក្នុងបៃព័ន្ធ នៅក្នុងថ្ងៃតៃមួយនៃថ្ងៃធ្វើបៃតិបត្តិការ ហៅថា “T 
day”(ថ្ងៃនៃះ)។ ដោយសារតៃចំនួននៃបៃតិបត្តិការក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ អាចមានចំនួនចៃើន ធនាគារនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការបញ្ចប់បៃតិបត្តិការបៃចាំថ្ងៃទំាងអស់ មុនម៉ៃង 
12:00 យប់ នៃ “T day” (ថ្ងៃនៃះ)។ បៃសិនបើ អ្នក ធ្វើបៃតិបត្តិការណាមួយ ក្នុងកំឡុងពៃលដៃលធនាគារធ្វើ EOD កាលបរិចៃ្ឆទនៃបៃតិបត្តិការរបស់ អ្នក ឋិតនៅក្នុងថ្ងៃ
ដដៃល (T day) ឬ  1 ថ្ងៃបនា្ទៃប់ (T+1 day)។

ក្នងុករណីដៃលកាលបរចិៃ្ឆទបៃតិបត្តកិាររបស់ អ្នក  មានសារៈសំខាន់ ឧទាហរណ៍ ការទូទាត់កម្ច ីឬ  សងបៃៃក់ទៅ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ធនាគារតមៃវូឲៃយ អ្នក ធ្វើបៃតិបត្តកិារទំាងនោះ 
មុនម៉ៃង 8:00 យប់ នៃ T Day បើមិនដូចោ្នៃះទៃ កាលបរិចៃ្ឆទនៃបៃតិបត្តិការរបស់ អ្នក អាចនឹងចុះនៅថ្ងៃបនា្ទៃប់ មិនមៃននៅថ្ងៃធ្វើបៃតិបត្តិការឡើយ។

ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសតៃវូឡើយ ចំពោះផលវបិាក ឬ ការបាត់បង់ណាមួយដៃលកើតឡើងពីបៃតិបត្តកិារ ឬ ការទូទាត់ណាមួយ ដៃលធ្វើឡើងកៃៃយម៉ៃង 8:00 យប់។

11.2. ទមៃង់ឯកសារនៃការអនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀង

តាមដៃលអនុញ្ញៃតដោយចៃបាប់ ជា ធរមាន ធនាគារតៃូវយកហត្ថលៃខា ឬ សា្នៃមផ្ដិតមៃដៃរបស់ អ្នក  នៅពៃល អ្នក ធ្វើទមៃង់ឯកសារ និង/ឬ កិច្ចពៃមពៃៀងណាមួយ។ តាម
ស្តង់ដារនៃការអនុវត្ត ជា ទូទៅ ធនាគារតៃូវការហត្ថលៃខាសមៃៃប់ការធ្វើឯកសារ ឬ កិច្ចពៃមពៃៀង។ ទោះយា៉ៃងណា មានកាលៈទៃសៈ ជាក់លាក់ខ្លះ ដៃលធនាគារអាច
នឹងតៃវូការទាងំពីរ គឺទាងំហត្ថលៃខា និងទាងំសា្នៃមផ្ដតិមៃដៃ សមៃៃប់ការធ្វើឯកសារ ឬ កិច្ចពៃមពៃៀង (ឧទាហរណ៍ ការចុះកិច្ចពៃមពៃៀងកម្ច ី ជា ដើម)។ ទំាងហត្ថលៃខា 
និងទាំងសា្នៃមផ្ដិតមៃដៃ មានសុពលភាពផ្នៃកចៃបាប់ស្មើគា្នៃ នៅគៃប់ពៃលវៃលា។ 
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11.3. តើអ្វីនឹងកើតឡើង នៅពៃល អ្នក ផ្លៃស់ប្ដូរព័ត៌មានរបស់ អ្នក  ?

បៃសិនបើអាសយដា្ឋៃន ឬ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដទៃទៀតរបស់ អ្នក មានការផ្លៃស់ប្ដរូ សូម អ្នក ជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុឲំៃយបានឆប់ តាមដៃលអាចធ្វើបាន។  អ្នក អាចជូនដំណឹង
មកយើងខ្ញុំបានយា៉ៃងងាយសៃួល ដោយគៃៃន់តៃអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ។ បៃសិនបើហត្ថលៃខីរបស់គណនីមានការផ្លៃស់ប្ដូរ សូម អ្នក ជូនដំណឹង
មកយើងខ្ញុំឲៃយបានឆប់បំផុត តាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន ដោយអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមកត់សមា្គៃល់ថា បៃសិនបើ អ្នក មិនបានជូនដំណឹង ជា 
មុនគៃប់គៃៃន់ អំពីការផ្លៃស់ប្ដូរព័ត៌មានគណនីរបស់ អ្នក នោះទៃ យើងខ្ញុំមិនអាចទទួលខុសតៃូវចំពោះកំហុស ឬ បញ្ហៃអាក់ដំណើរការណាមួយ ឬ ការខាតបង់ណាមួយ
ដៃលកើតចៃញពីការផ្លៃស់ប្ដរូព័ត៌មានគណនីនៃះឡើយ។ បៃសិនបើយើងខ្ញុមិំនអាចស្វៃងរកទីតាងំ អ្នក ឃើញទៃ បនា្ទៃប់ពីបានខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពសមហៃតុផលហើយ 
យើងខ្ញុំអាចនឹងបញៃឈប់បៃតិបត្តិការនៅលើគណនីរបស់ អ្នក  ហើយរង់ចាំរហូតទាល់តៃ អ្នក ផ្ដល់បច្ចុបៃបន្នភាពនៃព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ អ្នក ។

11.4. ការផ្លៃស់ប្ដូរអាសយដា្ឋៃន លៃខទូរស័ព្ទ និងលៃខទូរសារ

 អ្នក តៃវូតៃជូនដំណឹងមកកាន់ធនាគារភា្លៃមៗ អំពីការផ្លៃស់ប្ដរូណាមួយអំពីអាសយដា្ឋៃន, លៃខទូរស័ព្ទ ឬ លៃខទូរសាររបស់ អ្នក ។ ការធ្វើដូច្នៃះនឹងជួយឲៃយយើងខ្ញុអំាចធានា
បានថា លិខិតទំនាក់ទាក់ទង, ឯកសារសំខាន់ៗ, កាត (បៃសិនបើអនុញ្ញៃត។ល។) តៃូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អាសយដា្ឋៃនតៃឹមតៃូវ។

 អ្នក យលព់ៃមថា ធនាគារមានឆនា្ទៃនសុទិ្ធកិ្នងុការរតឹបន្តងឹបៃតបិត្តកិារទាងំអស់ ដៃលទាកទ់ងនងឹគណនទីាងំអសរ់បស់ អ្នក  ក្នងុករណដីៃលធនាគារមនិអាចទនំាកទ់នំង
មក អ្នក បាន តាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទរបស់ អ្នក ដៃលចុះបញ្ជី ជា មួយធនាគារយើងខ្ញុំ ហើយ អ្នក យល់ពៃមធានាសងការខូចខាតជូនធនាគារ សមៃៃប់រល់ការខាតបង់
គៃប់បៃបយា៉ៃង ដៃលកើតឡើងដោយសារធនាគារធ្វើការរឹតបន្តឹងរល់បៃតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក ។

11.5. បច្ចុបៃបន្នភាពព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ អ្នក 

 អ្នក មានកាតព្វកិច្ចតៃូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារ ឲៃយបានឆប់បំផុតតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន នៅពៃលដៃល អ្នក មានបច្ចុបៃបន្នភាពថ្មីលើព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនពីមុន ដៃល 
អ្នក បានផ្ដល់មកធនាគារ ក្នុងអំឡុងពៃលស្នើសំុបើកគណនី ដើមៃបីធានាថា ព័ត៌មានរបស់ អ្នក បានធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព និងមានភាពពាក់ព័ន្ធគា្នៃ។ ព័ត៌មានទំាងនៃះអាច
រួមបញ្ចូល ដោយមិនកំណត់តៃឹម ឈ្មៃះរបស់ អ្នក , ថ្ងៃខៃឆ្នៃំកំណើត, អាសយដា្ឋៃន, មុខរបរ, សញ្ជៃតិ  ,ឯកសារអត្តសញ្ញៃណ និងព័ត៌មានអំពីអាសយដា្ឋៃនទំនាក់ទំនង។ 

 អ្នក យល់ពៃមថា ការខកខានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុបៃបន្នភាព អាចឲៃយធនាគារពំុមានលទ្ធភាពរកៃសា ឬ គៃប់គៃងព័ត៌មានបច្ចុបៃបន្នភាពរបស់ អ្នក  នៅក្នុងបៃព័ន្ធរបស់
ធនាគារយើងខ្ញុំ សៃបតាមចៃបាប់ ជា ធរមាន ដៃលអាចនឹងបណា្ដៃលឲៃយមានការ រអាក់ រអួលខ្លះៗ ឬ ទាំងសៃុង នៅក្នុងអំឡុងពៃលដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់សៃវារបស់ធនាគារ 
និងគណនីរបស់ អ្នក ។ 

 អ្នក ឯកភាពថា ធនាគារអាចមានឆនា្ទៃនសុិទ្ធកិ្នងុការបិទដំណើរការ/រឹតតៃបិតបៃតិបត្តិការដៃលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់ អ្នក ទាំងអស់ ដើមៃបីទាមទារឲៃយ អ្នក ធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព
ព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ អ្នក ។

11.6. បច្ចុបៃបន្នភាពនៃឯកសារអត្តសញ្ញៃណ

ធនាគារនឹងបៃើបៃៃស់អត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណ ដើមៃបកំីណត់អត្តសញ្ញៃណរបស់ អ្នក នៅពៃលដៃល អ្នក បៃើបៃៃស់សៃវារបស់ធនាគារ។  អ្នក តៃវូដាក់ឯកសារអត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណ
ថ្មទីៅធនាគារ នៅពៃលណាដៃលអត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណចាស់របស់ អ្នក ដៃលរកៃសាទុកនៅក្នងុបៃព័ន្ធធនាគារក្នងុអំឡងុពៃលដៃលការបើកគណនីនោះ បានផុតកំណត់ ឬ អស់
សុពលភាព។ បៃសិនបើអត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណរបស់ អ្នក អស់សុពលភាព ហើយ អ្នក មិនបានធ្វើបច្ចបុៃបន្នភាពទៃ វាអាចនឹងបង្កឲៃយមានភាពរអាក់រអួលខ្លះ នៅក្នងុអំឡុងពៃល
នៃការបៃើបៃៃស់សៃវារបស់ អ្នក  ឧទាហរណ៍ ការយតឺយា៉ៃវក្នងុការផ្ដល់សៃវា បុគ្គលិកសាកសួរព័ត៌មាន និងទាមទាររកអត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណថ្ម ីឬ ការរតឹតៃបតិលើការបៃើបៃៃស់
គណនីរបស់ អ្នក ។ ដូច្នៃះ  អ្នក ពៃមពៃៀងថា  អ្នក ផ្ដល់បច្ចុបៃបន្នភាពដល់ធនាគារ នៅពៃលណាដៃល អ្នក ទទួលបានអត្តសញ្ញៃណប័ណ្ណថ្មីនោះ។

11.7. ឯកជនភាព និងការសមា្ងៃត់

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ ពនៃយល់អពំីការប្ដៃជា្ញៃចិត្តរបសយ់ើងខ្ញុំក្នងុការការពារព័តម៌ានផ្ទៃល់ខ្លនួរបស ់អ្នក ។ យើងខ្ញុបំៃកាន់ខា្ជៃប់ យា៉ៃងហ្មត់ចត់នវូឯកជនភាពរបស់ 
អ្នក ។ ព័ត៌មានដៃល អ្នក ផ្ដល់ឲៃយមកធនាគារ នឹងតៃវូរកៃសាទុក ជា ការសមា្ងៃត់ ហើយនឹងតៃវូគៃប់គៃងបៃកបដោយសុវត្ថភិាពដោយធនាគារ។  អ្នក មានសិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មាន
នៃះ ដោយសួររកនៅសាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ហើយ អ្នក ក៏ អាចស្នើសុំការកៃតមៃូវព័ត៌មាននោះបានដៃរ។

ធនាគារនឹងខិតខំគៃប់បៃបយា៉ៃងដើមៃបីរកៃសាព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ អ្នក ឲៃយមានបច្ចុបៃបន្នភាព។ ដើមៃបីជួយយើងខ្ញុំលើរឿងនៃះ សូម អ្នក ជូនដំណឹងឲៃយយើងខ្ញុំបានដឹងអំពី
ការផ្លៃស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួន និងព័ត៌មានអំពីធុរកិច្ចរបស់ អ្នក  មាន ជា អាទិ៍ អាសយដា្ឋៃន, លៃខទូរស័ព្ទ, ឬ ការផ្លៃស់ប្ដូររចនាសម្ពន្ធមា្ចៃស់កម្មសិទ្ធិធុរកិច្ច
របស់ អ្នក ។ល។ 

ការបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានរបស់ អ្នក ពីសំណាក់យើងខ្ញុំ នឹងអាសៃ័យទៅតាមគោលបំណងដៃលព័ត៌មាននោះតៃូវបានបៃមូល។  ជា ទូទៅ ធនាគារអាចនឹងបៃើបៃៃស់ព័ត៌មាន
នៃះ ដើមៃបី៖

	 ពិចារណាទៅលើសំណើសុំបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ , ផលិតផល និងសៃវាផៃសៃងៗ

	 គៃប់គៃង, ចាត់ចៃង និងតាមដានទៅលើឧបករណ៍ , ផលិតផល ឬ សៃវានានាដៃលបានផ្ដល់ដល់ អ្នក 
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	 ធ្វើការសៃៃវជៃៃវទីផៃសារ, ដំណើរការទិន្នន័យ និងការវិភាគស្ថិតិ និង 

	 បៃសិន អ្នក មិនជំទាស់ទៃ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដល់ អ្នក នូវព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍  ផលិតផល និងសៃវាផៃសៃងទៀត ក្នុងនោះរប់ទាំងផលិតផល និងសៃវា ជាក់លាក់
មួយចំនួនពីភាគីទីបីផងដៃរ និង 

	 ដើមៃបីបៃតិបត្តិតាមតមៃូវការនិយតកម្ម ដៃលដាក់ឲៃយអនុវត្តលើភាគ ហ៊ុនិក ណាមួយរបស់ធនាគារ។

 អ្នក យល់ពៃមថា ធនាគារ និងភាគ ហ៊ុនិករបស់ខ្លួន កៃុមហ៊ុន និងសម្ពន្ធដៃគូ  («គូភាគ»ី) ដៃលពាក់ព័ន្ធ អាចនឹងផ្លៃស់ប្ដូរ ជា មួយគា្នៃទៅវិញទៅមកនូវព័ត៌មានអំពីរូប អ្នក  
ក្នុងនោះរប់ទាំង៖

	 ព័ត៌មាននានា ដៃល អ្នក បានផ្ដល់នៅក្នុងបៃបបទស្នើសុំនានា 

	 ព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនផៃសៃងទៀតណាមួយ ដៃល អ្នក ផ្ដល់ដល់យើងខ្ញុំ ឬ ដៃលយើងខ្ញុំទទួលបានដោយសៃបចៃបាប់អំពីរូប អ្នក  និង 

	 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបៃតិបត្តិការ ឬ បៃវត្តិបៃតិបត្តិការ ដៃលកើតចៃញពីការពៃមពៃៀងរបស់ អ្នក  ជា មួយនឹងធនាគារ។

បៃសិនបើភាគីណាមួយក្នុងចំណោមគូភាគីនៃះ តមៃូវឲៃយ អ្នក ណាមា្នៃក់ (« អ្នក ផ្ដល់សៃវា») ធ្វើអ្វីមួយជំនួសឲៃយខ្លួន (ឧទាហរណ៍  ជា  អ្នក គៃប់គៃងបៃព័ន្ធអុីមៃល ឬ បៃព័ន្ធ
ទនិ្នន័យ) នោះ អ្នក ពៃមពៃៀងថា គូភាគ ីនិង អ្នក ផ្ដលស់ៃវាអាចផ្លៃសប់្ដរូ ជា មយួគា្នៃទៅវញិទៅមកនវូព័ត៌មានណាមយួដៃលមាននៅក្នងុនៃះបាន ហើយ អ្នក ពៃមពៃៀងផង
ដៃរថា ព័ត៌មានទាំងនោះ អាចដំណើរការទាំងនៅកម្ពុ ជា  ឬ តាមរយៈសៃវាកម្ម ដៃលមានទីតាំងស្ថិតនៅបៃទៃសផៃសៃងមួយទៀត។ ធនាគារអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីមួយ
ទៅឲៃយអង្គភាពផៃសៃងទៀត កៃៃពីគូភាគី និង អ្នក ផ្ដល់សៃវា ក្នុងករណីដៃលវា ជា តមៃូវការចាំបាច់ ឬ អនុញ្ញៃតដោយចៃបាប់ ឬ ក្នុងករណីដៃល អ្នក បានផ្ដល់ការយល់ពៃម។

ធនាគារអាចនឹងបៃើបៃៃស់ព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ អ្នក  សមៃៃប់គោលបំណងផ្គូផ្គងទិន្នន័យ ហើយដើមៃបីធ្វើបៃបនៃះបាន ធនាគារអាចនឹងបៃមូលព័ត៌មានអំពីរូប អ្នក ។ 
«ការផ្គូផ្គងទិន្នន័យ» គឺ ជា ដំណើរការនៃការបៃៀបធៀបព័ត៌មានផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ អ្នក   ជា មួយនឹងព័ត៌មានដៃលអាចរកបាន ជា សាធារណៈ និង/ឬ ព័ត៌មានដៃលរកៃសាទុក
ដោយអង្គភាព ដៃលធនាគារកំពុងមានទំនាក់ទំនង ជា មួយ ដើមៃបីអាចឲៃយយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពអនុវត្តគោលបំណងខាងលើបាន។

ធនាគារអាចនឹងបញ្ចៃញព័ត៌មានរបស់ អ្នក  ទៅឲៃយភាគីទីបីដៃលជៃើសរីសយ៉ាៃងបៃុងបៃយ័ត្នសមៃៃប់គោលបំណងនៃការផ្គូផ្គងទិន្នន័យ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដៃលភាគីទីបី
ទាំងនោះតៃូវស្ថិតកៃៃមកាតព្វកិច្ចរកៃសាការសមា្ងៃត់។

ធនាគារអាចទទួលបានព័ត៌មាន ហើយធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានទាំងនោះអំពីរូប អ្នក  តាមដៃលធនាគារគិតថាចាំបាច់ ពីបៃភពនានា ក្នុងនោះរួមទាំងទីភា្នៃក់ងារព័ត៌មាន
ឥណទាន សមៃៃប់គោលបំណងខាងលើ។

ធនាគារអាចបញ្ចៃញព័ត៌មានអំពីរូប អ្នក  បៃៃប់ទៅទីភា្នៃក់ងារព័ត៌មានឥណទាន សមៃៃប់គោលបំណងស្វៃងរករបាយការណ៍ឥណទានរបស់ អ្នក ។ ទីភា្នៃក់ងារព័ត៌មាន
ឥណទានទំាងនោះ អាចនឹងរកៃសាទុកព័ត៌មាននោះ និងផ្ដល់វាទៅឲៃយអតិថិជនរបស់គៃ ដៃលបៃើបៃៃស់សៃវារបាយការណ៍ឥណទានរបស់គៃ។ បៃសិនបើ អ្នក ធ្វើខុស
កាតព្វកិច្ចណាមួយចំពោះធនាគារ នោះធនាគារអាចនឹងបញ្ចៃញព័ត៌មានអំពីរូប អ្នក  ទៅទីភា្នៃក់ងារព័ត៌មានឥណទាន ឬ ទីភា្នៃក់ងារសា្ដៃរបំណុល ហើយធនាគារអាច
រកៃសាទុកនូវព័ត៌មានទាំងនោះ ឬ ព័ត៌មាន អាចតៃូវបានរកៃសាទុកភា្នៃក់ងារទាំងនោះ។ ទីភា្នៃក់ងារទាំងនៃះ អាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទៅឲៃយអតិថិជនដៃលបៃើបៃៃស់សៃវា
រយការណ៍ឥណទានរបស់ពួកគៃ។

ធនាគារក៏ អាចនឹងបញ្ចៃញព័ត៌មានអំពីគណនីទៅឲៃយហត្ថលៃខីណាមួយនៃគណនីរបស់ អ្នក បានផងដៃរ។ បៃសិនបើ អ្នក មានអាយុកៃៃម 16 ឆ្នៃំ (ពលរដ្ឋខ្មៃរ) ឬ 18 
ឆ្នៃំ (ជនបរទៃស) ធនាគារអាចនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅឪពុកមា្ដៃយ/អាណាពៃយាបាលរបស់ អ្នក  ដើមៃបីបងា្ហៃញព័ត៌មាន, បៃមូលព័ត៌មាន, ឬ ទារយកមកវិញនូវចំនួនបៃៃក់
ណាមួយដៃល អ្នក ជំពាក់ធនាគារ។

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់យើងខ្ញុំ តៃូវបានរកៃសា ហើយបច្ចៃកវិទៃយារបស់យើងខ្ញុំតៃូវបានធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព ជា បៃចាំ ដើមៃបីផ្ដល់ការការពារដល់ព័ត៌មានដៃលយើងខ្ញុំរកៃសាទុក។ 
យើងខ្ញុំមិនលក,់ ផៃសព្វផៃសាយ ឬ ចៃករំលៃកព័ត៌មានរបស់ អ្នក ឡើយ។

 អ្នក បានបងា្ហៃញការយល់ពៃម ក្នុងការទទួលយកហានិភ័យនៃការបំពានទិន្នន័យ បើទោះបី ជា ធនាគារមានវិធានការពារសុវត្ថិភាពក៏ដោយ ដូច្នៃះ ក្នុងនាម ជា អតិថិជន  
អ្នក មិនអាចធ្វើការប្ដឹងទាមទារសំណងការខូចខាត ដៃលទទួលរងដោយសារការបំពានទិន្នន័យ បៃសិនបើធនាគារបានអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពបានតៃឹមតៃូវ។ 

ចៃបាប់ ជាក់លាក់ខ្លះ ក៏តមៃវូឲៃយធនាគារបញ្ចៃញព័ត៌មានរបស់ អ្នក  ទៅតាមការស្នើសំុដៃរ។ បៃសិនបើធនាគារទទួលបានការស្នើសំុពី ទីភា្នៃក់ងារ ជាក់លាក់ ឲៃយបញ្ចៃញព័ត៌មាន
របស់ អ្នក  ធនាគារបៃហៃលនឹងពំុអាចបៃៃប់ អ្នក អំពីសំណើនោះឡើយ។ ធនាគារក៏ អាចបញ្ចៃញព័ត៌មានទៅឲៃយនគរបាល, ទីភា្នៃក់ងាររដា្ឋៃភិបាល ជាក់លាក់មួយចំនួន, ធនាគារ
អន្ដរការី ឬ គៃឹះសា្ថៃនហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងករណីដៃលធនាគារជឿ ជាក់ដោយផ្អៃកលើហៃតុផលសមសៃបថា ការបញ្ចៃញព័ត៌មាននៃះនឹងជួយដល់ការសុើបអង្កៃត ការស្វៃងរក
មុខសញ្ញៃ និង/ឬ ទប់សា្កៃត់អំពើឆបោក ឬ បទល្មើសពៃហ្មទណ្ឌដទៃទៀតដូច ជា  ការសមា្អៃតបៃៃក់ និងហិរញ្ញបៃបទានភៃរវកម្ម នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា  ឬ នៅបណា្ដៃបៃទៃស
ផៃសៃងទៀត។  អ្នក យល់ពៃមផ្ដល់ព័ត៌មានទាងំអស់ដល់ធនាគារ ដៃលទាមទារសៃបតាមហៃតុអនុលោមតាមចៃបាប់ទាងំនៃះ។ ចៃបាប់បៃឆងំការសមា្អៃតបៃៃក់ និងហរិញ្ញបៃបទាន
ភៃរវកម្មជា ធរមាននៅក្នងុបៃទៃសកម្ព ុជា  ឬ នៅបណា្ដៃបៃទៃសដទៃទៀត ក៏ អាចនឹងហាមឃាត់យើងខ្ញុមិំនឲៃយចូលរមួពាក់ព័ន្ធ ឬ សមៃៃចដំណើរការបៃតិបត្តកិារទាងំឡាយ
ណា ដៃល ជាប់ទាក់ទិននឹងបៃទៃសមួយចំនួន បុគ្គល ឬ សា្ថៃប័ន ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដូច្នៃះ  អ្នក ពៃមពៃៀងថា ធនាគារ អាចនឹង៖

	 ពនៃយារពៃល ឬ ររំងបៃតិបត្តិការណាមួយ ឬ បដិសៃធទូទាត់បៃៃក់ណាមួយ ដោយមិនមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសតៃូវឡើយ ឬ  

	 បញ្ចៃញព័ត៌មានណាមួយទាក់ទងនឹងរូប អ្នក  ឬ បៃតិបត្តិការ ទៅឲៃយនគរបាលកម្ពុ ជា  ឬ អាជា្ញៃធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុ ជា  ឬ ក្នុងបៃទៃសណាមួយ ដើមៃបីបញ្ជៃក់ថា
តើបៃតិបត្តិការរបស់ អ្នក  ល្មើសនឹងចៃបាប់ណាមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញបៃបទានភៃរវកម្ម ឬ ការសមា្អៃតបៃៃក់ឬ អត់ ក្នុងការជឿ ជាក់ដោយហៃតុផលសមសៃបថា 
បៃតិបត្តិការនោះអាចផ្ទុយនឹងចៃបាប់ទាំងនោះ ហើយធនាគារនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសតៃូវចំពោះ អ្នក ដៃលទទួលរងដោយសារសកម្មភាពបៃបនៃះ
ឡើយ។ 



38ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

នៅក្នុងបៃការនៃះ «ការសមា្អៃតបៃៃក»់ រប់បញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងណាមួយដៃល ជា លទ្ធផលនៃសកម្មភាពបទឧកៃិដ្ឋ និងទំនាក់ទំនងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិ ឬ 
ទៃពៃយរបស់មនុសៃសណាមា្នៃក់ ឬ អង្គភាពណាមួយ ដៃលតៃូវគៃសងៃស័យថា ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភៃរវកម្ម ឬ អំពើណាមួយនៃភៃរវកម្ម។

11.8. ការជូនដំណឹង និងការទំនាក់ទំនង

ការទំនាក់ទំនងដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ អ្នក  ក្នុងនោះរប់ទាំងរបាយការណ៍គណនី និងការជូនដំណឹងអំពីការផ្លៃស់ប្ដូរណាមួយចំពោះ ខ និងលក្ខខណ្ឌ នឹងតៃូវ
ធ្វើឡើង ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ ឬ ក្នុងទមៃង់ផៃសៃងទៀតណាមួយ ដូចមានចៃងនៅក្នុង ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ ឬ អ្វីដៃលបានពៃមពៃៀងគា្នៃ ជា មួយធនាគារ។ យើងខ្ញុំ
អាចបៃើបៃៃស់មធៃយាបាយអៃឡិកតៃូនិកដើមៃបីបៃៃសៃ័យទាក់ទង ជា មួយ អ្នក ។ នៃះអាចរប់បញ្ចូលទាំងការផ្ញើអីុមៃលទៅកាន់ អ្នក  នូវការជូនដំណឹង ជា លាយលក្ខណ៍
អកៃសរ ឬ ការបៃៃសៃ័យទាក់ទងផៃសៃងទៀត អំពីការផ្លៃស់ប្ដូរនានា ទៅលើផលិតផល និងសៃវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ឬ ផ្ញើទៅកាន់ អ្នក នូវការជូនដំណឹងអំពីការផ្លៃស់ប្ដូរនានា
សមៃៃប់ការពិនិតៃយនៅក្នុងសៃវាធនាគារអនឡាញ ឬ នៅលើវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ។

បៃសិនបើយើងខ្ញុំទំនាក់ទំនងទៅកាន់ អ្នក  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរដោយផ្ទៃល់ យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើសំណៃរនោះទៅកាន់អាសយដា្ឋៃនថ្មីបំផុតដៃល អ្នក បានផ្ដល់ឲៃយយើងខ្ញុំ។ 
ក្នងុករណីដៃលយើងខ្ញុផំ្ញើលិខិតជូនដំណឹង ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ តាមសំបុតៃធម្មតា យើងខ្ញុចំាត់ទុកថាការជូនដំណឹងនោះ តៃវូបានផ្ដល់ជូនដល់ដៃហើយ ក្នងុរយៈពៃល 
3 (បី) ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) បនា្ទៃប់ពីយើងខ្ញុំបានផ្ញើចៃញ។

11.9. កាតព្វកិច្ចបៃឆំងការសមា្អៃតបៃៃក់ និងការទប់សា្កៃត់ហិរញ្ញបៃបទានភៃរវកម្ម

យើងខ្ញុំសូមណៃនាំថា ដើមៃបីបំពៃញកាតព្វកិច្ចផ្លូវចៃបាប់ និងកាតព្វកិច្ចបៃតិបត្តិតាមរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងបង្កើនកមៃិតតៃួតពិនិតៃយ និងការតាមដានដៃលយើងខ្ញុំនឹង
អនុវត្ត។  អ្នក គួរដឹងថា៖

	 បៃតិបត្តិការអាចនឹងពនៃយារពៃល, រំងខ្ទប,់ បង្កក ឬ បដិសៃធ ក្នុងករណីដៃលយើងខ្ញុំមានហៃតុផលគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីជឿថា បៃតិបត្តិការទាំងនោះបំពានចៃបាប់ ឬ 
ទណ្ឌកម្ម ជា ធរមាន (ឬ ចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្មរបស់បៃទៃសផៃសៃងទៀត)។ ក្នុងករណីដៃលបៃតិបត្តិការតៃូវបានពនៃយារពៃល, រំងខ្ទប,់ បង្កក ឬ បដិសៃធ ធនាគារ និង
ធនាគារ អន្ដរ ការីរបស់ខ្លួន នឹងមិនទទួលខុសតៃូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដៃល អ្នក ទទួលរងឡើយ (រួមទាំងលទ្ធផលដៃលបណា្ដៃលពីការបាត់បង់នោះផង
ដៃរ) ដៃលបង្កឡើងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលបញ្ញើណាមួយ

	  ជា បៃចាំ យើងខ្ញុំអាចនឹងតៃូវការព័ត៌មានចាំបាច់បន្ថៃមពីរូប អ្នក  ដើមៃបីជួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងដំណើរការបៃតិបត្តិតាមខាងលើ (ឧទាហរណ៍ ការយកចិត្តទុកដាក់
សា្គៃល់អតិថិជន និង អ្នក ចូលរួមបៃតិបត្តិការ) និង

	 ក្នុងករណីដៃលតមៃូវដោយចៃបាប់ យើងខ្ញុំនឹងបញ្ចៃញព័ត៌មានដៃលបានបៃមូល ទៅឲៃយទីភា្នៃក់ងារនិយ័តកម្ម និង/ឬ ទីភា្នៃក់ងារអនុវត្តចៃបាប់ ធនាគារដទៃទៀត 
សមាជិកដទៃទៀតនៃបុតៃសម្ពន្ធរបស់ធនាគារ  អ្នក ផ្ដល់សៃវា ឬ  ទៅឲៃយភាគីទីបីផៃសៃងទៀត។

 អ្នក ផ្ដល់ជូនធនាគារនូវការសនៃយាដូចខាងកៃៃម និងធានារ៉ៃប់រងចំពោះធនាគារ សមៃៃប់ការបាត់បង់ណាមួយដៃលអាចកើតចៃញពីការរំលោភបំពានណាមួយរបស់ 
អ្នក  ទៅលើការសនៃយាទាំងនៃះ៖

	  អ្នក នឹងមិនផ្ដួចផ្ដើម, ចូលរួមនៅក្នុង ឬ អនុវត្តបៃតិបត្តិការ ដៃលអាចនឹងបំពានចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្ម ជា ធរមាន (ឬ ចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្មរបស់បៃទៃសផៃសៃងទៀត) 
ឡើយ និង

	 សកម្មភាព ជា មូលដា្ឋៃនដៃលផលិតផលបញ្ញើណាមួយកំពុងតៃូវបានផ្ដល់ជូនមិនរំលោភលើចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្ម ជា ធរមានណាមួយ (ឬ ចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្មរបស់
បៃទៃសផៃសៃងទៀតឡើយ)។

11.10. ឥណទាននៃការបៃៃក់

ធនាគារទូទាត់ការបៃៃក់សមៃៃប់សមតុលៃយឥណទាននៅក្នងុបៃភៃទគណនីមួយចំនួន។ ការបៃៃក់តៃវូបានគណនាតាមចំនួនថ្ងៃ សមៃៃប់ការបៃៃក់ដៃលគណនីបៃៃក់សនៃស ំ
នងិគណនីបៃតិបត្តិការទទួលបាន និងតៃូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ អ្នក នៅថ្ងៃកំណត់ទូទាត់។ ថ្ងៃកំណត់ទូទាត់សមៃៃប់គណនីរបស់ អ្នក  តៃូវចំថ្ងៃបៃតិទិនដូចគា្នៃ
នៃខៃនីមួយៗ ឬ នៃតៃីមាសនីមួយៗ អាសៃយ័ទៅលើបៃភៃទគណនីរបស់ អ្នក ។ បៃសិនបើថ្ងៃកំណត់ទូទាត់ការបៃៃក់សមៃៃបគ់ណនីរបស់ អ្នក  ប៉ះចំថ្ងៃមិនធ្វើការ នោះថ្ងៃ
ទូទាត់ការបៃៃក់សមៃៃប់គណនីរបស់ អ្នក  នឹងរំកិលទៅថ្ងៃធ្វើការបនា្ទៃប់នៃខៃដោយស្វ័យបៃវត្តិ។

ការបៃៃក់ដៃលបង់ ឬ ដាក់ចូលគណនីដោយធនាគារ នឹងតៃូវកាត់ពន្ធតាមចៃបាប់ពន្ធដារ ជា ធរមាន។ សា្ថៃនភាពពន្ធរបស់មា្ចៃស់គណនី នឹងកំណត់អំពីបៃភៃទ និងចំនួន
ទឹកបៃៃក់ដៃលតៃូវកាត់សមៃៃប់ការបង់ពន្ធ។ ធនាគារពឹងផ្អៃកលើសា្ថៃនភាពពន្ធ និងព័ត៌មានពន្ធ (បើសមសៃប) ដៃលផ្ដល់ដោយមា្ចៃស់គណនី។ ពន្ធកាត់ទុកសមៃៃប់  
និវាសនជន (“RWT”) នឹងតៃវូកាត់យកពីការទូទាត់ការបៃៃក់ ដៃលបង់ទៅឲៃយមា្ចៃស់គណនី ជា ពលរដ្ឋកម្ព ុជា ។ បុ៉ន្តៃ RWT តៃវូអនុវត្តចំពោះជនបរទៃសដៃលបាននិងកំពុង
រស់នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា រយៈពៃលយា៉ៃងហោចណាស់ 182 ថ្ងៃ ជាប់ៗគា្នៃ ឬ បញ្ជៃក់ថានឹងរស់នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា  រយៈពៃលយា៉ៃងហោចណាស់ 182 ថ្ងៃ ដោយផ្ដល់
ឯកសារភ័ស្តុតាងគៃប់គៃៃន់ ដូច ជា  កិច្ចសនៃយាការងារ, កិច្ចសនៃយាជួលផ្ទះ ឬ ការកាន់កាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា ។ សា្ថៃនភាពពន្ធនិវាសនជន តៃូវបានជៃើសរីស
ក្នងុអំឡងុពៃលបើកគណនីដំបូង នៅពៃលដៃល អ្នក ផ្ដល់ព័ត៌មានគៃប់គៃៃន់ដល់បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុ។ំ ចំពោះមា្ចៃស់គណនីអនិវាសនជន ពន្ធកាត់ទុកសមៃៃប់អនិវាសនជន 
(“NRWT”) នងឹតៃវូកាតក់ង។ យើងខ្ញុពំងឹផ្អៃកលើភាពតៃមឹតៃវូនៃឯកសារ នងិពត័ម៌ានដៃលបានផ្ដល់ ដើមៃបជីៃើសរីសសា្ថៃនភាពពន្ធតៃមឹតៃវូសមៃៃបគ់ណនរីបស ់អ្នក ។
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សមៃៃប់គណនីខ្លះ បៃៃក់នៅសល់ក្នុងគណនី (សមតុលៃយ) តៃូវតៃលើសចំនួនកំណត់អបៃបបរមា ជាក់លាក់ ទើបធនាគារធ្វើការទូទាត់ការបៃៃក់ឲៃយទៅ អ្នក ។ ធនាគារអាច
នឹងកំណត់ ឬ ផ្លៃស់ប្ដូរសមតុលៃយអបៃបបរមា ជាក់លាក់សមៃៃប់ការទូទាត់បៃៃក់ និងសមតុលៃយ ជាក់លាក់ណាមួយ សមៃៃប់ការទូទាត់ការបៃៃក់ក្នុងអតៃៃខ្ពស់ពិសៃស។  អ្នក 
នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការកៃបៃៃ រួម ជា មួយកាលបរិច្ឆៃទនៃការកៃបៃៃនោះផងដៃរ។

11.11. គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ខ និងលក្ខខណ្ឌខាងកៃៃមនៃះ អនុវត្តចំពោះគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ និងរួម ជា មួយ ខ និងលក្ខខណ្ឌដៃលមានចៃងនៅក្នុងវិញ្ញៃបនបតៃបញ្ញើមានកាលកំណត់ 
ឬ បៃបបទស្នើសុំ (បៃសិនបើមាន)។ 

ការបៃៃក់ដៃលអាចទូទាត់បាន ក្នុងអំឡុងរយៈពៃលនៃបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ អ្នក  មិនបូកបញ្ចូលនឹងបៃៃក់ដើមទៃ។ ប៉ុន្តៃ ការបៃៃក់ណាមួយដៃលអាចទូទាត់បាន
នៅកាលវសាន្ត អាចបូកបន្ថៃមដោយស្វ័យបៃវត្តិទៅលើចំនួនបៃៃក់ដើមដៃលតៃូវសងវិញ ដើមៃបីបង្កើតបាន ជា បញ្ញើមានកាលកំណត់ថ្មី។

លើកលៃងតៃមានការយល់ពៃមពីធនាគារ រយៈពៃលនៃបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ អ្នក  គឺថៃរ ហើយ អ្នក មិនអាចផ្ទៃរបៃៃក់បញ្ញើនោះ ឬ ដកបៃៃក់បញ្ញើនោះបានទៃ 
ដរបណាវាមិនទាន់ដល់កាលវៃលាកំណត់ ឬ កាលវសានតៃូវដក។ សំណើសុំដកមុនពៃលកំណត់ និង/ឬ សុំដកខ្លះនូវបៃៃក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (បៃសិនបើតៃូវបាន
អនុញ្ញៃត) តៃូវតៃមានការយល់ពៃមពីធនាគារ។ ធនាគារអាចនឹងកំណត់យកថ្លៃសៃវាសមៃៃប់ការដកបៃៃក់បញ្ញើមុនកាលកំណត់។

បៃសិនបើកាលកំណត់ ឬ កាលវសានតៃូវដកបៃៃក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ អ្នក ប៉ះចំថ្ងៃមិនធ្វើការ នោះនឹងតៃូវរំកិលទៅថ្ងៃធ្វើការបនា្ទៃប់។

បៃៃក់បញ្ញើមានកាលកំណត់មិនអាចដកដោយបៃើមូលបៃបទានបតៃបុគ្គលបានទៃ។ ក្នុងករណីដៃលសមសៃប និងដោយការយកចិត្តទុកដាក់សមហៃតុផលសមៃៃប់
សៃវាបំពៃញបន្ថៃមរបសខ់្លនួ (ទោះ ជា ធនាគារ មនិតៃូវបានតមៃូវឲៃយធ្វើដូច្នៃះ) ធនាគារនឹងទាកទ់ងទៅ អ្នក  នៅមុន កាលវសាននៃបៃៃក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ អ្នក ។

កមៃៃ និងបន្ទុកសៃវារដា្ឋៃភិបាលដៃលតៃូវអនុវត្ត ក្នុងនោះរប់ទាំងពន្ធកាត់ទុកសមៃៃប់និវាសនជន ឬ ពន្ធកាត់ទុកសមៃៃប់អនិវាសនជន អាចនឹងតៃូវកាត់ដោយធនាគារ 
ABA ចៃញពីគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ អ្នក  ឬ ពីគណនីដៃលបានកំណត់ដោយ អ្នក ។

11.12. សំណើបៃតិបត្តិការតាមទូរស័ព្ទ ឬ តាមអុីមៃល

ធនាគារមិនអាចអនុញ្ញៃតឲៃយ អ្នក  ឬ បុគ្គលណាមា្នៃក់ដៃលផ្ដល់សិទ្ធដិោយ អ្នក  ធ្វើការស្នើបៃតិបត្តកិារសមៃៃប់គណនីណាមួយ តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សាខារបស់
ធនាគារឡើយ។ បៃសិនបើធនាគារអនុញ្ញៃតឲៃយធ្វើដូច្នៃះ  អ្នក ពៃមពៃៀងថា៖ 

	 មូលនិធិអាចផ្ទៃរទៅមកតៃ រវាងគណនីដៃលស្ថិតនៅកៃៃមឈ្មៃះរបស់ អ្នក ប៉ុណោ្ណៃះ

	 ការមើលព័ត៌មានបៃតិបត្តិការអាចធ្វើបានតៃអំពីគណនីដៃលស្ថិតកៃៃមឈ្មៃះរបស់ អ្នក ប៉ុណោ្ណៃះ

	 ធនាគារអាចនឹងបដិសៃធ ដោយមិនអនុវត្តតាមសំណើណាមួយដៃលធនាគារមិនពៃញចិត្ត  ជា មួយសំណើធ្វើឡើងដោយ អ្នក  ឬ មនុសៃសដៃល អ្នក បានផ្ដល់សិទ្ធិ
ឲៃយ

	 ធនាគារមិនមានកាតព្វកិច្ចតៃូវបង្កើតអត្តសញ្ញៃណ ឬ សិទ្ធិអំណាចរបស់ អ្នក ណាមា្នៃក់ (រួមទាំងខ្លួន អ្នក ) ដៃលដាក់សំណើបៃតិបត្តិការនោះឡើយ

	 ធនាគារអាចនឹងកំណត់ចំនួនអបៃបបរមាទាក់ទងនឹងបៃភៃទសំណើបៃតិបត្តិការ ហើយអាចនឹងកៃបៃៃចំនួនបៃបនៃះ នៅពៃលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់
ជូនដំណឹងឡើយ, ហើយ

	  អ្នក នឹងធានារ៉ៃប់រងសងធនាគារ ចំពោះការខាតបង់ណាមួយ ដៃលធនាគារទទួលរងដោយសារសំណើបៃតិបត្តិការណាមួយ (ក្នុងនោះរប់ទាំងការផ្ដល់
ព័ត៌មានខុស ឬ មិនពិតពីសំណាក់រូប អ្នក  ឬ បុគ្គលណាមា្នៃក់ដៃល អ្នក ផ្ដល់សិទ្ធិឲៃយ ឬ បុគ្គលដៃលអះអាងថាតៃូវបាន អ្នក ផ្ដល់សិទ្ធិឲៃយ) លើកលៃងតៃការខាតបង់
ណាមួយដៃលបណា្ដៃលមកពីការធ្វៃសបៃហៃសរបស់ធនាគារដោយផ្ទៃល់។

11.13. តើតៃូវធ្វើដូចម្តៃចបៃសិនបើ អ្នក មានបញ្ហៃ ឬ បណ្តឹង ទាមទារ ?

បៃសិនបើ អ្នក មិនសបៃបាយចិត្តអំពីអ្វីមួយដៃលយើងខ្ញុំបានដោះសៃៃយ - ឬ អ្វីដៃលបៃហៃល ជា យើងខ្ញុំមិនបានដោះសៃៃយ - សូមផ្ដល់ឱកាសឲៃយយើងខ្ញុំបានធ្វើការ
កៃតមៃូវផង។ ក្នុងករណីដៃលអាចធ្វើទៅបាន យើងខ្ញុំនឹងពៃយាយាមដោះសៃៃយបណ្តឹងរបស់ អ្នក នៅនឹងកន្លៃង ដើមៃបីរកដំណោះសៃៃយភា្លៃមៗ។ បៃសិនបើយើងខ្ញុំ
តៃូវការពៃលវៃលាបន្ថៃមខ្លះទៀត ដើមៃបីតៃលប់ទៅជួប អ្នក វិញ យើងខ្ញុំនឹងជមៃៃបឲៃយ អ្នក បានដឹង។ ក្នុងករណីដៃលយើងខ្ញុំមិនអាចដោះសៃៃយបញ្ហៃរបស់ អ្នក នៅពៃល 
អ្នក ទាក់ទងមកលើកដំបូងបានទៃនោះ យើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបណ្តឹងនៃះទៅកាន់អង្គភាពជំនាញផ្នៃកដោះសៃៃយបណ្តឹង និងជម្លៃះ។ 

គោលបំណងនៃអង្គភាពដោះសៃៃយបណ្តឹងរបស់យើងខ្ញុំ គឺឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងរបស់ អ្នក ឲៃយបានឆប់រហ័សបំផុតតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តៃទោះ ជា យា៉ៃងណា 
បណ្តឹងខ្លះអាចនឹងតៃូវការពៃលដោះសៃៃយយូរ ជា ងបណ្តឹងខ្លះទៀត។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងឲៃយ អ្នក បានដឹងអំពីវឌៃឍនភាពនៃការដោះសៃៃយបណ្តឹងរបស់ អ្នក ។ 
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 អ្នក អាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដោយបៃើ ៖

	 បៃព័ន្ធទូរស័ព្ទ តគិតថ្លៃ 1 800 203 203 សមៃៃប់ការហៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និងលៃខទូរស័ព្ទ +855 98 203 203  សមៃៃប់ការហៅកៃៃបៃទៃសកម្ពុជា

	 អុីមៃល ៖ info@ababank.com / complaintresolution@ababank.com ឬ 

	 ចូលទៅកាន់វិបសាយ www.ababank.com ហើយស្វៃងរក ‘បៃបបទបញ្ចៃញមត’ិ

បៃសិនបើ អ្នក នៅតៃមិនទាន់ពៃញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការដោះសៃៃយបណ្តឹងរបស់ អ្នក ទៃ សូមមើលទៅផ្នៃក 5.7 ដើមៃបីស្វៃងរកចំណាត់ការបន្ត (ភាពខុសគា្នៃ, បញ្ហៃ
អាក់ដំណើរការ, ចម្ងល,់ បណ្តឹងតវា៉ៃ ) ដៃល អ្នក អាចធ្វើបាន។

12. ដំណោះសៃៃយវិវាទ
ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ តៃូវស្ថិតកៃៃមចៃបាប់នៃពៃះរ ជា ណាចកៃកម្ពុ ជា ។ រល់ទំនាស់កើតឡើងពី ឬ  ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃះ រួមមានចម្ងល់លើ 
វត្តមានភាព, សុពលភាព, ការអនុវត្ត និងការបញ្ចប់ ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ តៃូវបញ្ជូនទៅកាន់ តុលាការនៃយុតា្តៃធិការមានសមត្ថកិច្ចក្នុងបៃទៃសកម្ពុ ជា  បៃសិនបើកម្មវត្ថុ
នៃទំនាសម់ានទឹកបៃៃក់តិច ជា ង 10,000 ដុលា្លៃរអាមៃរិក។ បៃសិនបើ កម្មវត្ថុនៃទំនាស់ មានទឹកបៃៃក់ចៃើន ជា ង 10,000 ដុលា្លៃរអាមៃរិក នោះទំនាស់តៃូវបញ្ជូនទៅកាន់ 
និងដោះសៃៃយចុងកៃៃយដោយ មជៃឈត្តការ កៃៃមមជៃឈមណ្ឌល ជាតិ នៃមជៃឈត្តការផ្នៃកពាណិជ្ជកម្ម នៃពៃះរ ជា ណាចកៃកម្ពុ ជា  អនុលោមតាម ចៃបាប់មជៃឈត្តការរបស់
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ នៃមជៃឈត្តការផ្នៃកពាណិជ្ជកម្ម (ចៃបាប់ មជៃឈត្តការ ម.ជ.ម.)  ជា ធរមាន អំឡុងពៃលចាប់ផ្ដើមមជៃឈត្តការ និងដោយយោងតាមបៃការនៃះ ចៃបាប់ មជៃឈត្តការ 
ម.ជ.ម. តៃូវបានចាត់ទុកថា ជា ផ្នៃកមួយនៃខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនៃះ។ អាសនៈនៃមជៃឈត្តការ តៃូវស្ថិតនៅក្នុងរជធានីភ្នំពៃញ ពៃះរ ជា ណាចកៃកម្ពុ ជា ។ សាលាជមៃះក្ដី 
តៃូវមានមជៃឈត្តករមួយរូប។ ភាសាមជៃឈត្តការ តៃូវតៃ ជា ភាសាអង់គ្លៃស។

- ចប់ - 

mailto:info@ababank.com
mailto:complaintresolution@ababank.com


អគារលៃខ 141, 146, 148, 148 អា បៃ សៃ ដៃ និង162 អា មហាវិថីពៃះសីហន ុ
អគារលៃខ 15  និង 153 អា បៃ សៃ ផ្លូវ 278 និង អគារលៃខ 171 ផ្លូវពៃះតៃសក់ផ្អៃម 
សងា្កៃត់បឹងកៃងកងទី 1 ខណ្ឌបឹងកៃងកង រជធានីភ្នំពៃញ ពៃះរ ជា ណាចកៃកម្ពុ ជា 

បៃព័ន្ធឥតគិតថ្លៃ៖ 1 800 203 203 | (+855) 23 225 333 

info@ababank.com | www.ababank.com
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