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ស្រចក្ដី ផ្ដើម 

 ខ និង លក្ខខណ្ឌ ខាងសស្កាម សនះ មាន វិរាលភាព ស្្រប់ស្្រង សលើ បញ្ញត្ិ សសវា នានា សស្មាប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ (“ខ និង លក្ខខណ្ឌ”) ឡែល ្ ្ល ់ជូន អតិថិជន ស្្រប់ ស្បសេទ 
ទាំងអស់ ថន ធនាគារ វឌៃឍនៈ អាសុី ចំកាត់ (“ធនាគារ ”)។ 

 ខ និង លក្ខខណ្ឌ ឡែល សរៀបរាប់ សៅ ក្ននុង ឯករារ សនះ មិន តំណាង ឲៃយ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ ឡែល អនុវត្ ចំសពាះ ការ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើយ។ សទាះបីជា យ៉ៃង 
ណា  លក្ខខណ្ឌ បឡន្ម អាច នឹង មាន បញ្ៃក់ សៅ ក្ននុង ចៃបាប់ ស្ពមទាំង ខ និង លក្ខខណ្ឌ ថន សសវា ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន (ឧទាហរណ៍ ខ និង លក្ខខណ្ឌ សសវា ធនាគារ រាម ទូរស័ព្ទ 
របស់ ធនាគារ)។ 

 អតិថិជន ស្តរូវ រាន សលើកទឹកចិត្ និង ឡណនំា ឲៃយ សធ្វើការ ពិនិតៃយ ឲៃយ រាន ហ្មត់ចត់ នូវ ខ និង លក្ខខណ្ឌ សសវា ជាក់លាក់ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទូសៅ ឡែល ស្្រប់ស្្រង សលើ ការ សស្បើស្រាស់ 
្រណនី និង សសវា ្រណនី សនាះ (តសៅ សនះ សៅ រួម គា្នៃ ថា“ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស ៃ្េង សទៀត”) រួម ជាមួយ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទំាងសនះ សៅ សពលសធ្វើការ ជាវ និង/ឬ សស្បើស្រាស់ សសវា 
ធនាគារ អន ឡាញ ណាមួយ ឧទាហរណ៍ ធនាគារ រាម អីុនធឺណិត សស្មាប់ អាជីវកម្ម (“ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ អាជីវកម្ម”), ធនាគារ រាម អីុនធឺណិត សស្មាប់ ផ្ៃល់ខលៃួន 
(“ធនាគារ អន ឡាញ ផ្ៃល់ខលៃួន”), សសវា ធនាគារ រាម ទូរស័ព្ទ (កម្មវិធី  ABA Mobile), ស្បព័ន្ធ ទូទាត់ អន ឡាញ PayWay (“ស្បព័ន្ធ ទូទាត់ PayWay”), មា៉ៃសុីន ដាក់ ស្រាក់ 
(“CiM”), សសវា ដាក់ ស្រាក់ (“CiS”), និង មា៉ៃសុីន ែក ស្រាក់ ស្វ័យស្បវត្ិ (“មា៉ៃសុីន ATM”)។ អតិថិជន អាច ឡស្វងរក ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស្ៃេង សទៀតសៅសលើ វិ ប រាយ និង/ឬ សៅ 
រាម បញ្ជរ រាខា របស់ ធនាគារ។ 

 ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងសនះ រួម គា្នៃ បសងកើត រានជា ឡ្្នក សំខាន់ ថន ខ និង លក្ខខណ្ឌស្ៃេង សទៀត។ និយម ន័យ ឡែល សស្បើស្រាស់ សៅ ក្ននុង ខ និង លក្ខខណ្ឌ សស្មាប់ សសវា ធនាគារ អន 
ឡាញ សនះ មាន អត្ន័យ ែូច មាន ឡចង សៅ ក្ននុង ខ និង លក្ខខណ្ឌស្ៃេង សទៀត លុះស្រាឡត បរិបទ តស្មរូវ ឲៃយ មានការ កំណត់ និយម ន័យ ស្ៃេង ពី សនះ។ ក្ននុង ករណី មាន ភាព ្ ្ទនុយ គា្នៃ 
រវាង ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងសនះ សនាះ ស្តរូវ យក ខ និង លក្ខខណ្ឌ ថន សសវា ជាក់លាក់ ជា អាទិភាព។ 

ចសនាលៃះសនះ ស្តរូវរានរកៃសាទុកឲៃយសៅទំសនរ សូមបន្សៅទំព័របនា្ៃប់
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និយម ន័យ 

 ស្បសិនសបើ ពុំ មាន បញ្ៃក់ ស្ៃេង សៅ ក្ននុង កិច្ចស្ពមសស្ពៀង សនះ សទ សនាះ និយម ន័យ ខាងសស្កាម ស្តរូវ យក មក អនុវត្ ៖ 

“សសវា ធនាគារ អន ឡាញ”

សំសៅសលើ សសវា ធនាគារ ឡែល អតិថិជន អាច ស្្រប់ស្្រង និង សធ្វើ ស្បតិបតិ្ការ សដាយ ខលៃួនឯង នូវ ្រណនី និង សសវា របស់ 
្រណនី រាន កាន់ឡត ទូលំទូលាយ រាម រយៈ សសវា អីុនធឺណិត និង បណ្ាៃញ អន ឡាញ ឡែល រួម មាន ធនាគារ រាម 
អីុនធឺណិត សស្មាប់ អាជីវកម្ម (“ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ អាជីវកម្ម”) ធនាគារ អន ឡាញ រាម អីុនធឺណិត សស្មាប់ 
ផ្ៃល់ខលៃួន (“ធនាគារ អន ឡាញ ផ្ៃល់ខលៃួន”) សសវា ធនាគារ រាម ទូរស័ព្ទ (“កម្មវិធី  ABA Mobile“) និង ស្បព័ន្ធ ទូទាត ់
អន ឡាញ PayWay (“ស្បព័ន្ធ ទូទាត់ PayWay”)។ សសវា សនះ រួម មាន ការ សស្នើ សុំ និង ការ ទទួល ព័តម៌ាន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ្រណនី បសញ្ញើ, ្រណនី ភ្ាៃប់ កាត, ្រណនី បង់ កម្ច ី, និង ឧបករណ៍ បសស្មើសសវា ធនាគារ ស ៃ្េងៗ របស់ អតិថិជន ឡែល 
ស្តរូវ ពិនិតៃយ សមើល និង ជូនែំណឹង , សធ្វើ ស្បតិបតិ្ការ ឬ សរៀបចំ សស្មាប់ ស្បតិបតិ្ការ រាម កាលវិភា្រ ណាមួយ ឧទាហរណ៍ 
ការ ទាញ យក ររាយការណ៍ ្រណនី សអ ែិ ក ស្តរូ និក ស្បសិនសបើ មាន , សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឬ ការ ស្រាស្ស័យ ទាក់ទង 
(ែូច ជា  ការ បញ្ៃ ទូទាត់ , សំសណើ ្ ល់្ ស្រាក់ កម្ច)ី ការ បញ្ៃ ទិញ សសៀវសៅ មូល បៃប ទាប ស្ត, សធ្វើការ ទូទាត់ ឬ ស្បតិបតិ្ការ 
ស ្្ទរ ភាលៃមៗ/រាម កាលវិភា្រ  និង ការ ចូល សស្បើស្រាស់  ឬ ទទួលយក មុខងារ ឬ លក្ខណសមៃបតិ្ ថ្មីៗ ឡែល ធនាគារ 
អាច នឹង ដាក់ ឲៃយ សស្បើស្រាស់ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជា បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត សៅ រាម បណ្ាៃញ ទាំងសនាះ។ 

“ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ អាជីវកម្ម” 

្្ល់ នូវ ែំសណាះស្រាយ ខុសៗ គា្នៃ ែូច ជា  ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ អាជីវកម្ម ស្ង់ដារ (“SIBB”) ស្បព័ន្ធ ស្បតិបតិ្ការ 
កូនកាត់ (“Hybrid Integration Solution សៅ កាត់ ថា HIS”) និង ស្បព័ន្ធ ស្បតិបតិ្ការ Host-to-Host 
(“Host-to-Host Integration Solution សៅ កាត់ ថា H2H Solution”)។ អតិថិជន ទទួល រាន ព័ត៌មាន 
និង យល់ ចៃបាស់ អំពី លក្ខណសមៃបត្ិ, អត្ស្បសយជន៍ , ហានិេ័យ ពាក់ព័ន្ធ, និង ែំសណាះស្រាយ មុន សពល ជាវ សសវា 
ណាមួយ ឡែល រាន សរៀបរាប់ ខាងសលើ។ 

“ធនាគារ អន ឡាញ ផ្ៃល់ខលៃួន” 

សំសៅសលើ សសវា ធនាគារ សស្មាប់ រូបវន្បុ្រ្គល ឡែល អាច ចូល សស្បើស្រាស់ រាន រាម វិ ប រាយ របស់ ធនាគារ ៖  
https://secure.ababank.com សស្កាយ ពី អតិថិជន ទទួល រាន ទិន្នន័យ សស្មាប់ សបើក ចូល ែូច ជា ស ម្ៃះ អតិថិជន, 
សលខ សម្ាៃត់ សថរ (PIN) និង ព័ត៌មាន ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត (ែូច ជា  ពាកៃយ សម្ាៃត់ សស្បើ ឡត មួយ ែង“OTP”) សែើមៃបី 
ស្្រប់ស្្រង និង សធ្វើ ស្បតិបត្ិការ សដាយ ខលៃួនឯង នូវ ្រណនី ឡែល រាន ចុះ ស្មៃះ សៅ ក្ននុង ធនាគារ។ 

“ABA Mobile”

សំសៅសលើ កម្មវិធី សសវា ធនាគារ រាម ទូរស័ព្ទ របស់ ធនាគារ ABA ឡែល ្ ្ល់ ជូន សែើមៃបី អនុញ្ៃត ឲៃយ អតិថិជន របស់ 
ធនាគារ សធ្វើការ ចូល សស្បើស្រាស់ ្រណនី របស់ ខលៃនួ រាម ទូរស័ព្ទ ថែ រាន។ សសវា ធនាគារ ABA Mobile ្រជឺា ឡ ្្នក 
មួយ ថន កម្មវិធី ធនាគារ អន ឡាញ ABA ។

“សសវា  PayWay”

សំសៅសលើ សសវា ែំសណើរការ ស្បតិបតិ្ការ ទូទាត់ អន ឡាញ ឡែល អាច ឲៃយ ពាណិជ្ជករ ឬ អ្នកលក់ អាន ឡាញ ទទួល 
រានការ ទូទាត់ សៅ សលើ វិ ប រាយ និង/ឬ app របស់ ខលៃនួ សដាយ អ្នកកាន់កា ត, អតិថិជន ធនាគារ , និង/ឬ អតិថិជន របស់ 
ស្្ឹរះរ្ាៃន ហិរញ្ញវត្នុ ឡែល មាន កិច្ចស្ពមសស្ពៀងសទ្វភា្ីរ ជាមួយ ធនាគារ សែើមៃបី ែំសណើរការ ទូទាត់ រាម រយៈ ស្បតិបតិ្ការ 
កាត  (ែូច ជា  Visa និង MasterCard) និង វិធីរាសស្ ទូទាត់ រាម ្រណនី។

“្រណនី ” សំសៅ ែល់ ្រណនី ស្្រប់ ស្បសេទ ទាំងអស់ ឡែល ធនាគារ រាន ្ ្ល់ ជូន អតិថិជន។

“ការ អនុញ្ៃត ”

មាន ន័យ ថា ជា  (ក) ការ អនុញ្ៃត , ការ យល់ស្ពម, ការ អនុម័ត , ការ សសស្មច , ការ សចញ អាជ្ាៃប័ណ្ណ, លិខិត សលើកឡលង, 
ការ ដាក់ លិខិត , ការ បញ្ៃក់ ការ ដាក់ បញ្ជចូន លិខិត ឬ ការ ចុះ ស ម្ៃះ ឬ (ខ) ឡែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង អ្វីមួយ ឡែល នឹង 
ស្តរូវ ហាមឃាត់ ឬ រឹតតៃបិត ទំាងស្សុង ឬ មួយ ឡ ្្នក សដាយ ចៃបាប់ ស្បសិនសបើ ទីភា្នៃក់ងារ រដ្ាៃេិរាល សធ្វើ អន្រា្រមន៍ ឬ សធ្វើ 
សកម្មភាព ក្ននុង លក្ខណៈ ណាមួយ សៅ ក្ននុង រយៈសពល ជាក់លាក់ បន្ាៃប់ ពី ដាក់ បញ្ជចូន លិខិត ដាក់ លិខិត ចុះ ស្មៃះ 
ឬ ការ ជូនែំណឹង ្ុតកំណត់ រយៈសពល សនាះ សដាយ គាមៃន អន្រា្រមន៍ ឬ សកម្មភាព។
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“ររាយការណ៍ ្រណនី ”

សំសៅសលើ ររាយការណ៍ ្ លៃចូវការ , ការ បញ្ៃក,់ ឬ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ (សៅ ថា“ររាយការណ៍”) ឡែល ស្តរូវ រាន សចញ 
ជូន អតិថិជន ជា ញឹកញាប់ និង ក្ននុង លក្ខណៈ ណាមួយ ឡែល អតិថិជន សស្នើ សំុ ជា បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត ស្សប សៅ រាម 
លក្ខខណ្ឌ សសវា ឡែល រាន ស្ពមសស្ពៀង។ អតិថិជន ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ ក្ននុង ការពិនិតៃយ សមើល ភាលៃមៗ នូវ ទិន្នន័យ សៅ ក្ននុង 
ររាយការណ៍ ្រណនី នីមួយៗ និង ព័ត៌មាន អម ឡែល ខលៃនួ រាន ទទួល ឬ ឡែល ស្តរូវ រាន ្ ល់្ ជូន។ អតិថិជន ស្តរូវ 
រាយការណ៍ អំពី ភាព មិន ស្បស្កតី ស ៃ្េងៗ ែល់ ធនាគារ បន្ាៃប់ ពី ខលៃួន រានែឹង ក្ននុង សនាះ រួម ទំាង ការ ឡកលៃងបនលៃ ំ្ួររ ឲៃយ 
សងៃេ័យ , សកម្មភាព មិន ស្តឹមស្តរូវ, ឬ ស្បតិបតិ្ការ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អ្នក ពាក់ព័ន្ធ នឹង ្រណនី។ ទាងំ ធនាគារ ឬ 
បុស្ត សម្ពន្ធ ស្ៃេង សទៀត របស់ ធនាគារ មិនឡមន ជា អ្នក ទទួលខុសស្តរូវ ឬ ធានា ភាព ស្តឹមស្តរូវ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សមតុលៃយ, 
ស្បតិបតិ្ការ, ឬ ព័ត៌មាន ស ៃ្េង សទៀត សៅ ក្ននុង ររាយការណ៍ សដាយរារ ទិន្នន័យ ទាងំសនះ អាច នឹង ស្តរូវសធ្វើ បច្ចនុបៃបន្នភាព 
បឡន្ម, ឡកតស្មរូវ ជា បន្បនា្ៃប,់ ឬ ្ ្ល់ ជូន ធនាគារ សយើង ពី សំណាក់ ភា្រី ទី បី។

“ភា្នៃក់ងារ”
មាន ន័យ ថា ជា  តំណាង, ភា្នៃក់ងារ ធនាគារ ថែ្រូ, អ្នក បញ្ជចូន លិខិត, អ្នកលក,់ អ្នក ្ ្ល់ ស្បឹកៃសា វិជា្ៃជីវៈ , អ្នកស�៉ៃការ 
ឬ អ្នក ្ ្ល់ សសវា ភា្រី ទី បី ឡែល ស្តរូវ រាន ឡតងរាំង ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ។ 

“កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ”

ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា នីមួយៗ មាន ន័យ ថា ជា កិច្ចសនៃយា រវាង អ្នក ជាមួយនឹង ធនាគារ សស្មាប់សសវា ឡែល មាន  ែំសណាះ 
ស្រាយ  និង សំសណើ កំណត់ តថមលៃ  (ស្បសិនសបើ មាន ) ឬ លិខិតអនុញ្ៃត/កិច្ចស្ពមសស្ពៀង  សលើ សំសណើ ឡែល អ្នក រាន 
សស្នើ សែើង ែូច មាន កត់ស្រា សៅ ក្ននុង ទស្មង់ ឡបបបទ របស់ ធនាគារ និង ការ ឡកឡស្ប ស ៃ្េង សទៀត ឡែល សធ្វើ/សស្នើ សែើង  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា។  ចំឡណក“កិច្ចស្ពមសស្ពៀង” ក៏ មាន ន័យ ថា រាល់ កិច្ចសនៃយា ទំាងអស់ ឡែល រាន ស្ពមសស្ពៀង 
រវាង អ្នក និង ធនាគារ។

“បុ្រ្គល ទទួល សិទ្ធ/ិហត្សលខ”ី

មាន ន័យ ថា ជា  រូបវន្បុ្រ្គល ឡែល អ្នក រាន សស្ជើសរាងំ  ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ (រួម ទាងំ ស្បព័ន្ធ សអ ែិ ក ស្តរូ និក ) ថា ជា 
បុ្រ្គល មាន សិទ្ធិ (ទាំង មា្នៃក់ឯង, រួម គា្នៃ , ឬ លក្ខណៈ ស្ៃេង សទៀត ) សៅ ក្ននុង ការ សចញ សសចក្ីឡណនាំ ឬ សធ្វើ សកម្មភាព 
ជំនួស ឲៃយ អ្នក សៅ សស្កាម កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ឬ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា និង/ឬ ្រណន ី សហើយ“បុ្រ្គល ទទួល សិទ្ធិ/ហត្សលខី” 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ រួម បញ្ចចូល ទាំង អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធិ ្ ង ឡែរ។

“អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធ”ិ មាន ន័យ ថា ជា  បុ្រ្គល ឡែល មាន សិទ្ធិ សៅ ក្ននុង ការ ្ ្ល់ ការ អនុញ្ៃត ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។

“ថថ្ង សធ្វើការ ” មាន ន័យ ថា ជា ថថ្ង ឡែល ធនាគារ សបើក ស្បតិបត្ិការ បសស្មើសសវា ទូសៅ សៅ ស្្រប់ ទីរាំង សស្មាប់ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ ពាក់ព័ន្ធ។

“ការ ស្រាស្ស័យ ទាក់ទង ” មាន ន័យ ថា ជា ការ បញ្ជចូន ព័ត៌មាន ឡែល រួម មាន សសចក្ីឡណនាំ តស្មរូវការ ឬ ការ ជូនែំណឹង ស្ៃេងៗ។

“កម្មសិទ្ធិបញ្ៃ”

មាន ន័យ ថា ជា  រា៉ៃតង់ , ពាណិជ្ជសញ្ៃ , មា៉ៃក សសវា, ការ រចនា , ពាណិជ្ជ នាម, សិទ្ធិ អ្នកនិពន្ធ, សិទ្ធិ ទិន្នន័យ, សិទ្ធិ 
រចនា, ស្មៃះ ែូ ឡមន , សិទ្ធិ សីលធម,៌ ថច្នស្បឌិត , ព័ត៌មាន សមា្ៃត,់ ចំសណះសធ្វើ, កម្មសិទ្ធិបញ្ៃ និង ្ លស្បសយជន៍ 
ស ៃ្េងៗ សទៀត (ឡែល អាច សៅ សិ្តសស្រ នា សពល បច្ចនុបៃបន្ន  ឬ អនា្រត) សទាះបីជា រាន ឬ មិន រាន ចុះបញ្ជី និង 
អត្ស្បសយជន៍ ថន ស្្រប់ការ សស្បើស្រាស់ ឬ សិទ្ធិ សស្បើស្រាស់ ស្ទពៃយសមៃបត្ិ ទាំងសនះ។

“ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស្ៃេងៗ សទៀត ” មាន ន័យ ែូច មាន ឡចង សៅ ក្ននុង កថាខណ្ឌ សបើក ែំបូង ថន ឯករារ សនះ។

“ធនាគារ ទូទាត”់
មាន ន័យ ថា ជា ធនាគារ ឡែល មាន កាតព្វកិច្ច ទូទាត់ ជូន អ្នក ទទួល្ល នូវ ចំនួន/ចំនួន សរុប ថន ទឹកស្រាក់ ឡែល រាន 
សស្នើ ស្បតិបត្ិការ ពី ភា្រី មួយ សៅ ភា្រី មួយសទៀត។

“រូបិយប័ណ្ណ សគាល” សំសៅសលើ រូបិយប័ណ្ណ ែុលាលៃរ អា សម រិ ក (USD) ។
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“បញ្ៃ ទូទាត់ ”

សំសៅសលើ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ  សែើមៃបី ជូនែំណឹង ឲៃយ ធនាគារ សធ្វើការ ទូទាត់ ឬ ស្បមូល ទឹកស្រាក់ សរុប ជាក់លាក់ ពី 
្រណនី ឡែល រាន កំណត់ សៅ ឬ សស្មាប់ អ្នក ទទួល ស្រាក់ ឬ សៅ ឬ សស្មាប់ ្រណនី របស់ អ្នក ទទួល ស្រាក់ និង រួម 
ទាងំ ការ ឡកសស្មរួល បញ្ៃ ទូទាត់ ្ ង ឡែរ។ បញ្ៃ ទូទាត់ អាច នឹង ស្តរូវ ចុះ កាលបរសិចឆេទ ជស្មះ បុ៉ឡន្ មិន សិ្ត សស្កាម 
លក្ខខណ្ឌ សស្រៅពី លក្ខខណ្ឌ ឡែល ធនាគារ រាន យល់ស្ពម អនុវត្ សែើយ។ បញ្ៃ ទូទាត់ ឡែល មាន ចុះ កាលបរិសចឆេទ 
ជស្មះ អាច ជា កាលបរិសចឆេទ អនា្រត ឡែល អ្នក សស្បើស្រាស់ រាន កំណត់ សៅ សលើ ស្បព័ន្ធ សហើយ ការ ជស្មះ នឹង ស្តរូវសធ្វើ 
សៅ កាលបរិសចឆេទ អនា្រត ឡែល រាន កំណត់ ប៉ុសណាណៃះ។

“ករា្ៃស្្ទៀងផ្ៃត”់ 
សំសៅសលើ វិធីរាសស្ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ឡែល ធនាគារ សស្បើស្រាស់ ក្ននុង ការ បញ្ៃក់ ថា អតិថិជន  ជា អតិថិជន ពិត  មុន អនុញ្ៃត 
ឲៃយ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា។ 

“តំណាង” មាន ន័យ ថា ជា  នាយក , អ្នកស្្រប់ស្្រង, និង/ឬ បុ្រ្គលិក។

“ឧបករណ៍ បសងកើត សលខ សមា្ៃត់ (PIN)”
មាន ន័យ ថា ជា សលខ សមា្ៃត់ , សលខ កូែ សុវតិ្ភាព , និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀង ផ្ៃត់ ស ៃ្េងៗ សទៀត ឡែល ធនាគារ រាន សចញ 
សដាយ ផ្ៃល់ ឬ សដាយ ស្បសយល សែើមៃបី ចូល ឬ សស្មប សស្មរួលការ ចូល សៅ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ 

“ឧបករណ៍ បសងកើត សលខ សម្ាៃត់” ឬ“ឧបករណ៍ 
សុវត្ិភាព”

មាន ន័យ ថា ជា ឧបករណ៍, កូនសរា សអ ែិ ក ស្តរូ និក , កាត ឆលៃត ថវ , នីតិវិធី , ឬ វត្នុ ស ៃ្េងៗ សទៀត ឡែល ធនាគារ រាន សចញ 
សដាយ ផ្ៃល់ ឬ សដាយ ស្បសយល សែើមៃបី ចូល ឬ សស្មប សស្មរួលការ ចូល សៅ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 
ឧបករណ៍ សនះ អាច សស្បើស្រាស់ សែើមៃបី ទទួល រាន សិទ្ធិ ចូល កាន់ ស្បេព ទិន្នន័យ កំណត់ រាម ស្បព័ន្ធ សអ ែិ ក ស្តរូ និក 
សស្មាប់ បសងកើត និង អនុញ្ៃត ឲៃយ សធ្វើការ ទូទាត់។

“ែំសណាះស្រាយ  និង ការ ដាក់ តថមលៃ ”
មាន ន័យ ថា ជា  ែំសណាះស្រាយ  និង ការ ដាក់ តថមលៃ (ឡែល អាច នឹង ស្តរូវ ឡកសស្មរួល  និង/ឬ បឡន្ម សៅ សពល បន្បន្ាៃប់ 
មក សទៀត ) ពី ធនាគារ សស្មាប់ សសវា ឡែល អ្នក រាន សស្នើ។

“ស្បព័ន្ធ ”
មាន ន័យ ថា ជា  ស្បព័ន្ធ គាំស្ទ ែំសណើរការ , ឧ បរ ណ៍ រូប វន្ , ស្បព័ន្ធ សម, ែំសណើរការ ទិន្នន័យ, ទូរ្រមនា្រមន,៍ ស្បព័ន្ធ 
ស្បតិបតិ្ការ ឡែល ្ ល់្ សដាយ ឬ រាង នាម ឲៃយ ធនាគារ ក្ននុង ការ គំាស្ទ និង សស្បើស្រាស់ រួម គា្នៃ ជាមួយ សសវា ធនាគារ អន 
ឡាញ ឬ ការ សធ្វើ បច្ចនុបៃបន្នភាព ស្បព័ន្ធ សហើយ“ស្បព័ន្ធ” នឹង ស្តរូវ បកស្រាយ សៅ រាម សនាះ ឡែរ។

“ពន្ធ”
មាន ន័យ ថា ជា  ពន្ធ អាករ, ការ ស្បមូល ពន្ធ, ការ កំហិត ពន្ធ , ពន្ធ្រយ , ឬ ថថលៃ សសវា ស ៃ្េង សទៀត ឬ ការ កាត់ ទុក ឡែល មាន 
លក្ខណៈ ស្ស សែៀង គា្នៃ (រួម ទាងំ ការ ពិន័យ  ការ ស្រាក់/ថថលៃ សសវា ស្រាក់ ពិន័យ ការ ចំណាយ ស្តរូវ ទូទាត់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ 
ខកខាន ពុំ រាន បង់ស្រាក់ ឬ បង់ស្រាក់ ទាំងសនាះ យឺតយ៉ៃវ) សហើយ“ពន្ធ” ស្តរូវ បកស្រាយ សៅ រាម ករណី ទាំងសនះ។ 
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 ការ បកស្រ្រយ 

ស្បសិនសបើ គាមៃន សគាលបំណង ្ ្ទនុយ សទ ខាង សស្កាម សនះ ជា ពាកៃយ សយង សៅ ក្ននុង កិច្ចស្ពមសស្ពៀង នីមួយៗ ៖

“អ្នក”“របស់ អ្នក”“របស់ អ្នក ទាងំអស់ គា្នៃ” “ខលៃនួ 
អ្នក” និង“អតិថិជន” 

ស្តរូវ សំសៅ ែល់ អ្នក  ឬ បុ្រ្គល ឡែល សយើង ខ្នុ ំរាន ្ ល់្  ឬ កំពុង ្ ល់្ សសវា ជូន  ឬ កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ស ៃ្េង សទៀត  និង ស្បសិនសបើ 
អាច  រាល់ អាណត្ិគាហក , ថែ្រូ , និង បុ្រ្គល នានា។ 

“សយើងខ្នុំ”“របស់ សយើងខ្នុំ” និង“ខលៃួន សយើងខ្នុ”ំ
សំសៅសលើ ធនាគារ  ( រួម ទំាង តំណាង  និង ភា្នៃក់ងារ ពាក់ព័ន្ធ) ឬ កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ស ៃ្េងៗ សទៀត ក្ននុង នាម ជា អ្នក ្ ល់្ 
សសវា ពាក់ព័ន្ធ។ 

“ឯករារ” (រួម ទាំង កិច្ចស្ពមសស្ពៀង) រួម ទាំង ឯករារ ផលៃស់ ប្ចូរ ឬ ឯករារ ជំនួស ្ ង ឡែរ។ 

“រួម បញ្ចចូល” ស្តរូវ បកស្រាយ ថា រួម បញ្ចចូល សដាយ មិន កំណត់ ស្តឹម អ្វី ឡែល រាន សរៀបរាប់។ 

“សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ណាមួយ” និង“សកម្មភាព 
ណាមួយ សែើមៃបី សស្នើ ស្បតិបត្ិការ ”

ស្តរូវ រួម បញ្ចចូល ទាំង សំសណើ, ការ ច ង្គនុ ល ទិស សៅ, ការ បញ្ៃ, សសចក្ីជូនែំណឹង និង កិច្ចស្ពមសស្ពៀង។

“វិកកយបស្ត ណាមួយ”

ស្តរូវ រួម បញ្ចចូល ទាងំ វិកកយបស្ត និង ឯករារ ពាណិជ្ជកម្ម ស ៃ្េងៗ សទៀត ឡែល អ្នកលក់ សចញ ជូន អ្នកទិញ ឡែល បង្ាៃញ 
(ក្ននុង ចំសណាម ឡ ្្នក ព័ត៌មាន ស ៃ្េងៗ សទៀត ) អំពី ្ លិត្ល, បរិមាណ , និង តថមលៃ ឡែល ស្ពមសស្ពៀង សស្មាប់ ្ លិត្ល 
និង សសវា ឡែល អ្នកលក់ រាន ្ ្ល់ ជូន អ្នកទិញ។ 

“បញ្ញត្ិ ចៃបាប”់ ្រឺជា ឯករារសយង ថន បញ្ញត្ិ សនាះ ឡែល រាន ឡកសស្មរួល ឬ អនុម័ត ជា ថ្មី។

“ភា្រី ” សំសៅសលើ អ្នក  ឬ សយើងខ្នុំ  សហើយ ្រូភា្រី មាន ន័យ ថា ទាំង អ្នក និង សយើងខ្នុំ។

“បុ្រ្គល ”

សំសៅសលើ រូបវន្បុ្រ្គល ឬ នីតិបុ្រ្គល ឡែល រួម បញ្ចចូល ទំាង សហស្គាស, ស្កុមហុ៊ន, រាជីវកម្ម, រដ្ាៃេិរាល , រែ្ឋ, 
ទីភា្នៃក់ងារ រែ្ឋ ឬ សមា្រម, Trust, ថែ្ូរ អាជីវកម្ម , ថែ្ូរ ពន្ធភាព , ឬ ភាព ជា ថែ្ូរ (សទាះជា មាន ឬ មិន មាន 
បុ្រ្គលិកលក្ខណៈ ្ លៃចូវចៃបាប់ សដាយឡែក ក៏ សដាយ ) ឬ លក្ខណៈ ឡែល រាន សរៀបរាប់ ខាងសលើ ចាប់ពី ពីរ សែើង សៅ និង 
រួម បញ្ចចូល ទាំង អ្នក ស្នង របស់ បុ្រ្គល សនាះ ជា មុខ តំឡណង អ្នក ទទួល ភារកិច្ច ឡែល មានការ អនុញ្ៃត និង អ្នក ទទួល 
ការ ស្្ទរ សដាយ មានការ អនុញ្ៃត។

“បទ បៃបញត្ិ”
រួម ទាងំ វិធាន, សសចកី្ឡណនា ្ំ លៃចូវការ, សំសណើ ឬ សគាលការណ៍ ឡណនា ំ(សទាះជា មាន ឬ គាមៃន អនុភាព ្ លៃចូវចៃបាប់ ) របស់ 
អង្គភាព រដា្ៃេិរាល, អន្ររដា្ៃេិរាល ឬ ពហុ ជាតិ , ទីភា្នៃក់ងារ, នាយកដា្ៃន ឬ អង្គភាព និយ័ត កម្ម , ស្វ័ យ និយ័ត កម្ម 
ឬ អាជា្ៃធរ ឬ អង្គភាព ស្ៃេងៗ សទៀត។

“ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ឯករារ ” មាន ន័យ ្ ង ឡែរ ថា ជា ការ សស្មរួល , ឡកឡស្ប , លុប សចាល ឬ ទុកជា សមាឃៈ នូវ ឯករារ សនាះ។

នាម ឯកវចនៈ រួម បញ្ចចូល ទាំង ពហុវចនៈ និង ្ ្ទនុយ មក វិញ និង 

ចំណងសជើង កថាខណ្ឌ ស្តរូវ រាន បញ្ចចូល សែើមៃបី ងាយស្សួល អាន ឡត ប៉ុសណាណៃះ និង មិន ប៉ះពាល់ ែល់ ការ បកស្រាយ បញ្ញត្ិ ណាមួយ ថន កិច្ចស្ពមសស្ពៀង សនះ សែើយ។ 
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1. សៃវា ធនាគារ អន ឡាញ  
 ក្ននុង សពល បន្បន្ាៃប់ សៅ មុខ សទៀត  ធនាគារ អាច បឡន្ម សសវា ស ៃ្េងៗ សទៀត សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ អតិថិជន ស្តរូវ រាន ចាត់ ទុក ថា រាន ទទួលយក និង យល់ស្ពម 
អនុសលាម រាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស្បសិនសបើ ពួក គាត់ សៅ ឡត បន្ សស្បើស្រាស់ សសវា របស់ ធនាគារ។ 

 ស្បសេទ  សសចក្ី ពណ៌នា 

 សសចក្ី សសង្ខប ្រណនី ពិនិតៃយ សមើល ្រណនី និង ឥណទាន 

ររាយការណ៍ ្រណនី ទាញ យក ររាយការណ៍ ជា ទស្មង់ ស្ៃេងៗ 

 សសវា ស្្ទរ រវាង ្រណនី ខលៃួនឯង  ការ ស្្ទរ រវាង ្រណនី សស្កាម ស្មៃះ មា្ៃស់ ឡត មួយ 

 សសវា ស្្ទរ សៅ ភា្រី ទី បី  ការ ស្្ទរ សៅ ្រណនី ែថទ សៅ ក្ននុង ធនាគារ សយើងខ្នុំ

 សសវា ទូទាត់ ក្ននុងស្សុក  ការ ស្្ទរ សៅ ធនាគារ ក្ននុងស្សុក ក្ននុង ស្បសទស កម្ពនុជា សដាយ សស្បើស្រាស់ ការ ទូទាត់ ម្ង ឬ សស្ចើន ែង 

 សសវា ស្្ទរ ស្រាក់ សអ ែិ ក ស្តរូ និក សចញ សស្រៅ ស្សុក  ការ ស្្ទរ សៅ សស្រៅស្បសទស សដាយ សស្បើស្រាស់ ការ ទូទាត់ ម្ង  ឬ សស្ចើន ែង

 ការ បង់ វិកកយបស្ត  បង់ វិកកយបស្ត ស្ៃេងៗ

 ហិរញ្ញបៃបទាន ពាណិជ្ជកម្ម  លិខិតធានា ឥណទាន ស្បចាំការ និង លិខិតធានា របស់ ធនាគារ

 សសវា សបើក សបៀវតៃេ  បសងកើត ទស្មង់ ឡបបបទ សបើក សបៀវតៃេ  ឬ បញ្ចចូល បញ្ជី ស្មៃះ បុ្រ្គលិក

 ការ ស្្រប់ស្្រង សសៀវសៅ មូល បៃប ទា នប ស្ត  សស្នើ សុំ សសៀវសៅ មូល បៃប ទា នប ស្ត ថ្មី សំសណើ បញៃឈប់ មូល បៃប ទា នប ស្ត   ពិនិតៃយ សមើល រា្ៃនភាព មូល បៃប ទា នប ស្ត

 ការ បញ្ជចូន រារ សដាយ សុវត្ិភាព  រារ សៅ ក្ននុង ស្បព័ន្ធ រវាង អ្នក សស្បើស្រាស់  និង ធនាគារ

 បសងកើត ទស្មង់ ឡបបបទ ទូទាត់  បសងកើត ទស្មង់ ឡបបបទ ្រំរូ សស្មាប់ ការ ទូទាត់ នា សពល ខាង មុខ

 បសងកើត ទិន្នន័យ អ្នក ទទួល បសងកើត និង ថត ទិន្នន័យ អ្នក ទទួល ការ ទូទាត់ សស្មាប់ ការ ទូទាត់ សលើក សស្កាយ

 សបើក ្រណនី  សបើក ្រណនី បសញ្ញើ បឡន្ម

 សមើល អស្រា ប្ចូរ ស្រាក់  និង រូបិយប័ណ្ណ  សមើល អស្រា ប្ចូរ ស្រាក់  និង ឡស្វងរក ព័ត៌មាន ស្ី ពី ការ ប្ចូរ រូបិយប័ណ្ណ

 បញ្ៃ ទូទាត់ ជា ស្បចាំ  បសងកើត ទស្មង់ ឡបបបទ បញ្ៃ ទូទាត់ ជា ស្បចា ំសែើមៃបី សស្នើ ឲៃយ ធនាគារ សធ្វើការ ទូទាត់ ជា បន្បន្ាៃប់ រាម កាលវិភា្រ កំណត់

 ឥណ ពន្ធ ផ្ៃល់  បសងកើត ស្បតិបត្ិការ ស្្ទរ ឥណ ពន្ធ ឡែល រាន ្ ្ល់ ជូន សស្មាប់ ស្បសេទ   អាជីវកម្ម ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន 

 ប្ចូរ ពាកៃយ សមា្ៃត់  ប្ចូរ ពាកៃយ សមា្ៃត់ សស្មាប់ សបើក ចូល

 ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN)  ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សស្មាប់ សបើក ចូល
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2. លក្ខខណ្ឌ 
2.1. អតិថិជន ស្្រប់ ស្បសេទ អាច ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សំុ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ណាមួយ ឬ ទាងំអស់ ែូច មាន សរៀបរាប់ សៅ ក្ននុង ខ និង លក្ខខណ្ឌ ថន សសវា ជាក់លាក់ សដាយ 

បំសពញ ពាកៃយ សស្នើ សំុ ពាក់ព័ន្ធ ឡែល ស្តរូវ ែំសណើរការ រាម រយៈ បណ្ាៃញ ទំនាក់ទំនង ណាមួយ របស់ ធនាគារ ពី សពល មួយ សៅ សពល មួយ ឡែល រួម បញ្ចចូល សដាយ មិន 
កំណត់ ស្តឹម បណា្ៃញ រាខា, មជៃឈមណ្ឌល ទំនាក់ទំនង , អុីឡមល , ធនាគារ អន ឡាញ និង សសវា ធនាគារ រាម ទូរស័ព្ទ។ 

2.2. សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ រាន ្ ល់្ ជូន អតិថិជន ឡែល ស្សប រាម លក្ខណៈ វិនិចឆេយ័ សស្មាប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ែូចឡែល រាន កំណត់ សដាយ ធនាគារ និង 
ែូចឡែល រាន ្ ៃេព្វ្ៃសាយ សៅ សលើ វិ ប រាយ របស់ ធនាគារ នា សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត។ 

2.3. សែើមៃបី ការពារ សុវត្ិភាព  និង សែើមៃបី ធានា សលើ អនុសលាម ភាព, ស្សបចៃបាប់ , និង ស្ិត សស្កាម ការ ស្្រប់ស្្រង នូវ រាល់ ការ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ការ 
ចូល រាម បណ្ាៃញ អន ឡាញ ជាក់លាក់ ណាមួយ តស្មរូវ ឲៃយ អតិថិជន មាន ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត ឡែល មាន សលខ ទូរស័ព្ទ ស្តរូវ រាន ចុះបញ្ជី 
ស្តឹមស្តរូវ ជាមួយ ធនាគារ។ 

2.4. ធនាគារ សូម រកៃសា សិទ្ធិ បែិសសធ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជូន អតិថិជន ណា មា្នៃក់ សដាយរារ មូលសហតុ ណាមួយ សៅ រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ ផ្ៃច់មុខ របស់ ខលៃួន  និង 
សដាយ ពុំ ចាំរាច់ បញ្ៃក់ អំពី មូលសហតុ ថន ការ បែិសសធ ទាំងសនះ សែើយ។ 

3. ការ យល់ពៃម របស់ អ្នក 
 សៅ សពល អ្នក ចាប់ស្្ើម សស្បើស្រាស់  ឬ បន្ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  មាន ន័យ ថា អ្នក យល់ស្ពម ែូច ខាងសស្កាម ៖  

3.1. អ្នក រាន បសងកើត យល់ស្ពម សដាយ ចៃបាស់លាស់ និង រាន ្ ្ល់ ការ យល់ស្ពម ចំសពាះ ខ និង លក្ខខណ្ឌ សនះ។ 

3.2. ធនាគារ អាច សធ្វើ បច្ចនុបៃបន្នភាព  ខ និង លក្ខខណ្ឌ សដាយ ្ ៃេព្្វ ៃសាយ ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ទាងំសនះ សៅ សលើ វិ ប រាយ របស់ ធនាគារ ឬ បណ្ាៃញ ស ៃ្េងៗ សទៀត សៅ រាម លក្ខខណ្ឌ 
សម ស្សប សហើយ ស្តរូវ មាន កាតព្វកិច្ច ្ លៃចូវចៃបាប់ ចំសពាះ អ្នក និង ធនាគារ សៅ សពល រាន ្ ្ល់ ការ ជូនែំណឹង សៅ ក្ននុង រយៈសពល សម ស្សប។ 

3.3. មុន សពល ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សំុ មក ធនាគារ សែើមៃបី ែំសណើរការ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ឬ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជា សលើក ែំបូង  អ្នក ស្តរូវ ពិនិតៃយ សមើល  និង អាន 
ខ និង លក្ខខណ្ឌ សដាយ យកចិត្ ទុកដាក់ រួម ជាមួយនឹង ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស ៃ្េង សទៀត និង យល់ ចៃបាស់ អំពី បញ្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ ស្ពមទាំង ទទួលយក និង យល់ស្ពម 
សគារព រាម រាល់ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ សដាយ គាមៃន ការ ឡកឡស្ប។ 

3.4. ការ ឡកឡស្ប ទិន្នន័យ អ្នក សស្បើស្រាស់ អាច មាន សុពលភាព សៅ រាន លុះស្រាឡត ធនាគារ រាន បញ្ចប់ ការ ឡកឡស្ប របស់ ខលៃួន សៅ រាម ែំសណើរការ ឡែល មាន ស្រាប់ ឡែល 
អាច ស្តរូវការ សពលសវលា មួយ ចំនួន។ សៅ ក្ននុង រយៈសពល សនះ អ្នក យល់ស្ពម ឡថរកៃសា ្រណនី ផ្ៃល់ខលៃនួ និង សសវា របស់ អ្នក សដាយ ការពារ មិន ឲៃយ បុ្រ្គល គាមៃន ការ 
អនុញ្ៃត សធ្វើការ សបើក ចូល ស្បព័ន្ធ រាម រយៈ ការ សៅ ទូរស័ព្ទ សៅ កាន់ មជៃឈមណ្ឌល ទំនាក់ទំនង របស់ សយើងខ្នុំ សែើមៃបី សំុ បិទ អ្នក សស្បើស្រាស់ ឬ ទាមទារ ឧបករណ៍ 
បសងកើត សលខ សមា្ៃត់ ពី បុ្រ្គល គាមៃន ការ អនុញ្ៃត មក វិញ ជាសែើម។ ល។ 

3.5. បញ្ញតិ្ ្រណនី របស់ អ្នក សស្បើស្រាស់ ឡែល រាន កំណត់ សែើមៃបី ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ (ជា ពិសសស “ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ អាជីវកម្ម”) ស្តរូវ ឡត 
ែូច គា្នៃ/ស្តរូវ គា្នៃ ជាមួយ ទិន្នន័យ អ្នក សស្បើស្រាស់ ឡែល រាន ស្្ើ ជូន ធនាគារ រាម ទស្មង់ ឡបបបទ របស់ ធនាគារ  និង អាច សធ្វើ ស្បតិបតិ្ការ រាម បញ្ជរ រាន។  ចំណុច ទាំ 
សនះ រួម មាន សដាយ មិន កំណត់ ស្តឹម ឡែន កំណត់ សលើ ការ អនុញ្ៃត, ការ សបើក ចូល ្រណនី , រំហូរ ែំសណើរការ អនុញ្ៃត, ការ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា។ ល។ សលើកឡលងឡត 
ទិន្នន័យ អ្នក សស្បើស្រាស់ ឡែល មាន ែូច ជា អីុឡមល, សលខ  អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ/សលខ លិខិតឆលៃងឡែន , សលខ ទូរស័ព្ទ ឡែល អាច នឹង មិន តស្មរូវ ឲៃយ ស្តរូវ គា្នៃ/ែូច គា្នៃ ជាមួយ 
ទិន្នន័យ អ្នក សស្បើស្រាស់។ ធនាគារ អាច នឹង បែិសសធ ពាកៃយ សស្នើ សំុ ឡែល ខុស ពី បញ្ញតិ្ ្រណនី ឡែល មាន ស្រាប់។ សទាះបី យ៉ៃងណា ធនាគារ ពំុ មាន កាតព្វកិច្ច 
ស្តរួតពិនិតៃយ បញ្ញតិ្ ្រណនី របស់ អ្នក សដាយ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ជាមួយ ការ អនុញ្ៃត សិទ្ធិ ចូល, ឡែន កំណត់ ការ អនុញ្ៃត , ែំសណើរការ អនុញ្ៃត, និង ការ ចូល សស្បើស្រាស់ 
សសវា។ ល។ សៅ សស្កាម ស្បព័ន្ធ ស្បតិបតិ្ការ សសវា រួម ជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ែំសណាះស្រាយ H2H) ឡែល បរិ យ បន្ន ថន ែំសណើរការ អនុញ្ៃត សិ្ត សៅ សស្កាម ការ 
ស្្រប់ស្្រង និង ការ ស្តរួតពិនិតៃយ សពញសលញ របស់ អ្នកជា មុន សិន មុន សពល ឯករារ សនះ ស្តរូវ រាន ដាក់ ឆលៃងកាត់ នីតិវិធី បំឡបលៃង ទិន្នន័យ ជាក់លាក់ សែើមៃប ីបញ្ជចូន សៅ 
កាន់ បណ្ាៃញ របស់ ធនាគារ សែើមៃបី ែំសណើរការ បន្។ អ្នក ស្តរូវ មាន កាតព្វកិច្ច ក្ននុង ការ ធានា ថា ទិន្នន័យ ចូល សស្បើស្រាស់ និង ទិន្នន័យ អ្នក សស្បើស្រាស់ មាន លក្ខណៈ 
ែូច គា្នៃ សហើយ អ្នក យល់ស្ពម ទទួលយក ភាព មិន ស្បស្កតី ឡែល សកើតសែើង សដាយរារ ការ ្ ល់្ អនុញ្ៃត របស់ អ្នក សដាយ ពំុ ភ្ាៃប់ ការ ទទួលខុសស្តរូវ មក ធនាគារ 
សែើយ សហើយ អ្នក យល់ស្ពម ការពារ និង រា៉ៃប់រង សង ធនាគារ ចំសពាះ រាល់ ការ ខាតបង់ ទាំងអស់ ឡែល ពាក់ព័ន្ធ ែំសណើរការ សនះ។ 

3.6. ធនាគារ ពំុ មាន កាតព្វកិច្ច ស្តរួតពិនិតៃយ បញ្ញតិ្ ្រណនី សដាយ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ នឹង ឡែន កំណត់ បញ្ៃ ស្បតិបតិ្ការ របស់ អ្នក សៅ សលើ ទស្មង់ ធនាគារ អន ឡាញ សស្មាប់ 
អាជីវកម្ម សែើមៃបី ជាវ សសវា សហើយ អ្នក ស្តរូវ ទទួលយក ភាព មិន ស្បស្កតី ឡែល សកើតសែើង ពី ការ អនុញ្ៃត ទំាងសនះ សដាយ ពំុ ភ្ាៃប់ ការ ទទួលខុសស្តរូវ មក សលើ ធនាគារ 
សែើយ សហើយ អ្នក យល់ស្ពម ការពារ និង រា៉ៃប់រង សង ធនាគារ ពី រាល់ ការ ខាតបង់ ទាំងអស់ ឡែល ពាក់ព័ន្ធ ែំសណើរការ សនះ។ 
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4. លទ្ធភាព ្ ្ល់ សៃវា 
4.1. ធនាគារ នឹង ខិតខំ ស្បឹងឡស្បង ឲៃយ អស់ពី លទ្ធភាព សែើមៃបី ្ ្ល់ ជូន នូវ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ សទាះបី យ៉ៃងណា លទ្ធភាព ្ ល់្ សសវា ្ឺរ អាស្ស័យ សលើ អ្នក ្ ល់្ 

សសវា ភា្ីរ ទី បី (ឧទាហរណ៍ អ្នក ្ ្ល់ សសវា ទូរ្រមនា្រមន៍ ឬ អ្នក ្ ល់្ សសវា ទូទាត់ វិកកយបស្ត) សហើយ អាច បកស្រាយ  ជា បន្បន្ាៃប់ មក សទៀត សដាយ លក្ខខណ្ឌ 
ឡថទំា ជា ស្បចំា, តស្មរូវការ សលើសលុប សៅ សលើ ស្បព័ន្ធ, និង មូលសហតុ ស ៃ្េងៗ ឡែល ហួស ពី ការ ស្្រប់ស្្រង របស់ ធនាគារ ឡែល ទំាង អស់សនះ អាច សធ្វើ ឲៃយ រំាងស្ទះ ែល់ 
លទ្ធភាព ្ ្ល់ សសវា។ 

4.2. ស្្រប់សពលសវលា ទាំងអស់  ធនាគារ អាច ពៃយួរ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ សសវា ឡែល មាន សដាយ ពំុ ចាំរាច់ សធ្វើការ ជូនែំណឹង ណាមួយ សែើយ ស្បសិនសបើ មាន ភាព 
ចាំរាច់ ឬ សម ស្សប ឡែល ស្តរូវ សធ្វើការ ពៃយួរ។ 

4.3. សៅ ស្្រប់សពលសវលា ទាងំអស់ ធនាគារ អាច ផលៃស់ ប្ចូរ, ឡកឡស្ប , ឬ ផលៃស់ ជំនួស នូវ នីតិវិធី, ស្បព័ន្ធ , ឬ សសវា ណាមួយ សែើមៃបី រកៃសា កស្មិត ណាមួយ ថន ការ បំឡបលៃង ទិន្នន័យ, 
សុវត្ិភាព , និង ភាព សមា្ៃត់ ថន សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

4.4. ធនាគារ នឹង ជូនែំណឹង ែល់ អ្នក អំពី ភាព មិន អាច ចូល សស្បើស្រាស់ រយៈសពល យូរ ឬ ភាព ចារំាច់ ឡែល ស្តរូវ បញៃឈប់ សដាយ មិន អាច ែឹង មុន  នូវ សសវា ធនាគារ អនឡាញ 
រាម រយៈ បណា្ៃញ ឡែល ធនាគារ ្រិត ថា សម ស្សប។ 

4.5. ធនាគារ អាច កំហិត  ឬ បញៃឈប់ ការ សស្បើស្រាស់ របស់ អ្នក នូវ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ក្ននុង សពលសវលា  ឬ សដាយរារ មូលសហតុ ណាមួយ សៅ សពល ជូនែំណឹង ែល់ អ្នក។ 

4.6.  សៅ ក្ននុង ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  អ្នក ស្តរូវ ធានា ថា ៖

a). ឧបករណ៍ ទាំងអស់ របស់ អ្នក អាច ែំសណើរការ រាន ស្តឹមស្តរូវ , ពុំ មាន សមសរា្រ, និង អាច សស្បើស្រាស់ រាន សដាយ ស្សបចៃបាប់។ 

b). អ្នក ជូនែំណឹង ែល់ ធនាគារ អំពី ភាព ខុស គា្នៃ សដាយ ពុំ ពៃយាយម សធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ទិន្នន័យ  និង ស្បព័ន្ធ គាំស្ទ ែំសណើរការ សៅ ក្ននុង កម្មវិធី ធនាគារ អន ឡាញ 
សែើយ។  ធនាគារ នឹង ពៃយួរ សសវា របស់ អ្នក ភាលៃមៗ សដាយ ពំុ ចារំាច់ ជូនែំណឹង ជា មុន ក្ននុង ករណី សយើង រាន រក សឃើញ ថា អ្នក រាន រំសលាេ សៅ សលើ ស្បការ សនះ។ 

c). កំុពៃយចូទ័រ របស់ អ្នក , ទូរស័ព្ទ ចល័ត របស់ អ្នក, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត របស់ អ្នក,  និង បរិក្ាៃរ ពាក់ព័ន្ធ ឡែល ជា ឧបករណ៍ សស្មាប់ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា 
ធនាគារ អន ឡាញ  ស្តរូវ ស្សប រាម លក្ខខណ្ឌ បទដ្ាៃន សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និង ពំុ មាន សមសរា្រ សហើយ អ្នក ការពារ បរិក្ាៃរ ទាងំសនះ រាន ស្្រប់ស្គាន់ រាម  
រយៈ ការ ែំសែើង កម្មវិធី ការពារ សុវត្ិភាព , ស្បឆំង សមសរា្រ ថ្មីៗ ក៏ ែូច ជា កម្មវិធី ស្ៃេង សទៀត ្ ង ឡែរ។ 

d). ស្បសិនសបើ អ្នក ចូល និង សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ រាម រយៈ កំុពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េងៗ សទៀត ឡែល អ្នក មិនឡមន ជា ម្ាៃស់ 
ឬ មិន រាន ចុះ ស្មៃះ ស្សបចៃបាប់ សដាយ ដាក់ ស្មៃះ របស់ អ្នក សនាះ ហានិេ័យ ស្ៃេងៗ ្រឺជា ការ ទទួលខុសស្តរូវ ទាំងស្សុង របស់ អ្នក។ 

e). អីុ នធឺណិត ពំុ ឡមន ជា មសធៃយារាយ ឡែល អាច សជឿជាក់ ទាងំស្សុង សស្មាប់ ការ ស្រាស្ស័យ ទាក់ទង សែើយ សហើយ អ្នក ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ ទាងំស្សុង សដាយ 
ខលៃួនឯង សលើ រាល់ បញ្ៃ នានា ឡែល សកើត មាន សែើង ស្បសិនសបើ អ្នក ស្រាស្ស័យ ទាក់ទង រាម រយៈ មសធៃយារាយ ទាំងសនះ។ 

f). សដាយ មិន អាច ស្បឡកក រាន  និង សដាយ ឥត លក្ខខណ្ឌ អ្នក យល់ស្ពម ទទួល រ៉ាៃប់រង ចំសពាះ រាល់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ណាមួយ ឬ ទាងំអស់ សដាយ មិន កំណត់។ 

g). អ្នក ពិនិតៃយ សមើល ជា សទៀងទាត់ នូវ ររាយការណ៍ ្រណនី របស់ អ្នក  និង ជូនែំណឹង ែល់ ធនាគារ ភាលៃមៗ អំពី ភាព ខុស គា្នៃ ណាមួយ  និង 

h). អ្នក មិន ប៉ះពាល់  ឬ សធ្វើ ឲៃយ ខូចខាត (ឬ ពៃយាយម រាម រយៈ វិធី ណាមួយ ) នូវ ទិន្នន័យ , ស្បព័ន្ធ គាសំ្ទ ែំសណើរការ , ឬ សុវតិ្ភាព ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អនឡាញ។ 

5. ការ ចូល បៃើបៃៃស់ 
5.1.  សែើមៃបី ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  អ្នក ស្តរូវ បញ្ចចូល អត្សញ្ៃណ សមា្ៃត់ ផ្ៃល់ខលៃួន ៖  ID/ស្មៃះ សបើកចូល, ពាកៃយ សមា្ៃត់ និង/ឬ ទិន្នន័យ ស្្ទៀងផ្ៃត់  

ឡែល ស្បព័ន្ធ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ធនាគារ អាច ទាមទារ ក្ននុង សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត។ 

5.2. សែើមៃបី ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  អ្នក ស្តរូវ បញ្ចចូល៖

i) សលខ សមា្ៃល់ អត្សញ្ៃណ សមា្ៃត់ របស់ អ្នក ឡែល ជា ទូសៅ មាន សស្ចើន ខ្ទង់ (“ID សបើកចូល” ឬ“ស្មៃះ សបើក ចូល”)។

ii) ពាកៃយ សមា្ៃត/់សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ឡែល ជា ទូសៅ មាន សលខ និង តួអកៃេរ សស្ចើន (“ពាកៃយ សមា្ៃត”់ ឬ“សលខ សមា្ៃត់ (PIN)”) និង

iii) ស្បសិនសបើ អាច ទិន្នន័យ បញ្ៃក់ អត្សញ្ៃណ និង/ឬុ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ (“ទិន្នយ័ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េងៗ សទៀត ”) ឡែល ស្បព័ន្ធ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ 
ធនាគារ អាច ទាមទារ ឲៃយ មាន ក្ននុង សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត។ 

5.3. ស្បសិនសបើ ID សបើកចូល , ស ម្ៃះ សបើកចូល, ពាកៃយ សម្ាៃត់, ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត មិន ស្តរូវ រាន បញ្ចចូល ស្តឹមស្តរូវ បន្ាៃប់ ពី រាន បញ្ចចូល សស្ចើន ែង ែល់ កស្មិត 
អតិបរមា ឡែល អនុញ្ៃត សដាយ ស្បព័ន្ធ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សនាះ ទិន្នន័យ សបើក ចូល របស់ អ្នក នឹង ស្តរូវ ពៃយួរ ឡែល តស្មរូវ ឲៃយ អ្នក ទាក់ទង សៅ ធនាគារ សែើមៃបី សធ្វើការ 
បញ្ៃក់ អត្សញ្ៃណ របស់ អ្នក និង សបើក ែំសណើរការ ទិន្នន័យ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ អ្នក សែើង វិញ។ 
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6. ID បើកចូល , ពាកៃយ សមា្ៃត់ បើក ចូល, និង លៃខ សមា្ៃត់ (PIN)
6.1. អាស្ស័យ សលើ កម្មវិធី អ្នក អាច ប្ចូរពាកៃយ សម្ាៃត់ របស់ អ្នក ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត រាន ស្្រប់សពលសវលា សៅ រាម លក្ខខណ្ឌ មុខងារ របស់ សសវា ធនាគារ អន 

ឡាញ ឬ មុខងារ ស្ៃេងៗ សទៀត សដាយ ទាក់ទង សៅ ធនាគារ រាម រយៈ បណា្ៃញ ទំនាក់ទំនង ណាមួយ របស់ ធនាគារ ក្ននុង សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត។ 

6.2. អ្នក ក៏ អាច ទាក់ទង មជៃឈមណ្ឌល ទំនាក់ទំនង របស់ ធនាគារ សែើមៃបី សស្នើ សំុ ជំនួយ សលើ សសវា មួយ ចំនួន ឧទាហរណ៍ ការ ទាញ យក ទិន្នន័យ  ID សបើកចូល មក វិញ , បិទ 
ស ម្ៃះ សបើក ចូល, បិទ ឧក រណ៍ បសងកើត សលខ សម្ាៃត់ (សលខសម្ាៃត់ ឡែល រាត់បង់) ឬ បិទ ស ម្ៃះ សបើក ចូល របស់ អ្នក។ ធនាគារ នឹង សស្បើស្រាស់ ែំសណើរការ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ 
ឡែល មាន ស្រាប់ របស់ ខលៃនួ សែើមៃបី ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ទិន្នន័យ អតិថិជន មុន សពល អនុវត្ សំសណើ។ ធនាគារ ក៏ អាច តស្មរូវ ឲៃយ អ្នក សធ្វើ លិខិតសស្នើ សំុ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ សៅ 
ធនាគារ ្ ង ឡែរ សែើមៃបី អនុវត្ សំសណើ ខាងសលើ។ អ្នក ទទួលរ្ាៃល់ ថា ការ ស្្ើ អីុឡមល, ការ សៅ ទូរស័ព្ទ, និង/ឬ សំសណើ លាយលក្ខណ៍អកៃេរ អាច នឹង ស្តរូវ ថត ទុក  
សហើយ អាច សស្បើស្រាស់ ជា េ័ស្នុរាង រឹង មាំ ្ ង ឡែរ។ 

7. សំណើ បៃតិបត្ិការ ពី អតិថិជន 
7.1.  ស្បសិនសបើ ពំុ មាន បញ្ៃក់ ស ៃ្េង ពី សនះ សទ  ស្បតិបតិ្ការ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា រាន ដាក់ សស្នើ ពិតស្រាកែ សដាយ ឬ ក្ននុង នាម អតិថិជន។ សំសណើ 

ស្បតិបតិ្ការ ណាមួយ ពី អតិថិជន ឡែល អាច ជា ការ សស្នើ សំុ ព័ត៌មាន, សស្នើ សំុ ឲៃយ សធ្វើ ស្បតិបតិ្ការ ឬ ទស្មង់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ស ៃ្េង សទៀត (“សំសណើ  ស្បតិបតិ្ការមួយ” 
និង ជា មួយ“សំសណើ ស្បតិបត្ិការ សស្ចើន ”) ស្បសិនសបើ គាមៃន ការ បញ្ៃក់ ស្ៃេង ពី សនះ សទ ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា រាន ដាក់ សស្នើ ពិតស្រាកែ សដាយ ឬ ក្ននុង នាម អតិថិជន។ 

7.2. ធន គារ នឹង ពឹងឡ អ្ែក សលើ សំសណើ និង អនុវត្ រាម សំសណើ សដាយ ពំុ មានការ ពនៃយារសពល , សធ្វើការ បញ្ៃក់ ឬ ការ ស ្្ទៀត ផ្ៃត់ បឡន្ម ពី អតិថិជន សែើយ។ ធនាគារ នឹង មិន 
សចញ លិខិតបញ្ៃក់ ការ ទទួលរ្ាៃល់ ឬ លិខិត ទទួល សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ សែើយ សហើយ ធនាគារ ក៏ នឹង មិន សធ្វើការ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ រក សុស្កឹតភាព ថន សំសណើ ទាងំសនះ ឡែរ។ 

7.3. អតិថិជន ្ ល់្ សិទ្ធ ិឲៃយ ធនាគារ អនុវត្ នូវ រាល់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  សហើយ ធនាគារ ទទួលយក សំសណើ  សដាយ មិន អាច បែិសសធ, 
សដាយ ឥត លក្ខខណ្ឌ, និង សដាយ មិន អាច សមាឃភាព រាន។ 

7.4. ធនាគារ ទទួលរ្ាៃល់ ថា  សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន បញ្ជចូន សៅ ធនាគារ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ្ឺរ ពំុ មាន កំហុស សែើយ សហើយ ព័ត៌មាន ស ៃ្េងៗ 
ឡែល រួម មាន ែូច ជា ព័ត៌មាន លមអែតិ អ្នក ទទួល (ឧទាហរណ៍ សលខ ្រណនី និង ស ម្ៃះ ្រណនី របស់ អ្នក ទទួល) ស្តរូវ រាន ដាក់ បញ្ចចូល ស្តឹមស្តរូវ។ ធនាគារ ពំុ 
មាន កាតព្វកិច្ច សធ្វើការ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ បញ្ៃក់ ភាព ស្តឹមស្តរូវ ថន ព័ត៌មាន ទំាងសនះ សែើយ សហើយ ក៏ មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ការ ខាតបង់ ឡែល បណ្ាៃល មក ពី សំសណើ 
ស្បតិបតិ្ការ ទំាងសនះ ឡែរ។ វា ជា ការ ទទួលខុសស្តរូវ របស់ អតិថិជន ក្ននុង ការ ធានា ឲៃយ រាន ថា រាល់ ព័ត៌មាន លមអែតិ ទាងំអស់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង អ្នក ទទួល ឡែល រាន កំណត់ 
ស្តរូវ រាន ដាក់ បញ្ចចូល ក្ននុង សំសណើ យ៉ៃង ស្តឹមស្តរូវ។ ធនាគារ ពំុ មាន កាតព្វកិច្ច សធ្វើការ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ សែើមៃបី បញ្ៃក់ ភាព ស្តឹមស្តរូវ ថន ព័ត៌មាន ទំាងសនះ សែើយ សហើយ ក៏ មិន 
ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ទឹកស្រាក់ ឡែល រាន ស្្ទរ សៅ អ្នក ទទួល ឡែល មិន ស្តឹមស្តរូវ សនាះ ឡែរ។ 

8. ការ អនុវត្ សំណើ បៃតិបត្ិការ 
8.1. សំសណើ ស្បតិបត្ិការ មិន អាច លុប សចាល រាន  សហើយ អតិថិជន ក៏ មិន អាច ប្ចូរ ស្តលប់ សដាយ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ជា មុន ពី ធនាគារ សែើយ។ 

8.2. សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ នឹង មិន ស្តរូវ រាន អនុវត្ សែើយ  ស្បសិនសបើ ទឹកស្រាក់ មាន ចំនួន មិន ចៃបាស់លាស់ និង/ឬ ទឹកស្រាក់ មិន ស្្រប់ស្គាន់ សែើមៃបី ែក ទឹកស្រាក់ សចញពី 
្រណនី ពាក់ព័ន្ធ  សស្មាប់ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ។ 

8.3. ការ សឆលៃើយ តប ណាមួយ ពី សំណាក់ ធនាគារ សៅ កាន់ អតិថិជន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ  ឡែល មាន ព័ត៌មាន ្រណនី អាច ទាញ យក វិញ ពី ស្បព័ន្ធ របស់ ធនាគារ 
ភាលៃមៗ ក្ននុង សពល ជាមួយ គា្នៃ សនាះ ឡែរ និង ជា ព័ត៌មាន ្រណនី ថ្មីៗ  ចុង សស្កាយ ក្ននុង សពល សឆលៃើយ តប។ ព័ត៌មាន ស ៃ្េង សទៀត ឡែល មានសៅ ក្ននុង ការ សឆលៃើយ តប សៅ នឹង 
សំសណើ ស្បតិបត្ិការ មិន អាច ទាញ យក ភាលៃមៗ ស្ពម ជាមួយ គា្នៃ រាន សែើយ ប៉ុឡន្ ជា ព័ត៌មាន ថ្មីៗ ចុង សស្កាយ បំ្ុត ឡែល មានសៅ ក្ននុង ស្បព័ន្ធ ស្នចូល របស់ ធនាគារ។ 

8.4. ធនាគារ នឹង ពៃយាយម ឲៃយ អស់ លទ្ធភាព  សែើមៃបី អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ឲៃយ រាន សជា្រជ័យ  និង ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ឡែល អាច សធ្វើ រាន។ ក្ននុង ករណី ពុំ មាន សំសណើ 
ស្បតិបត្ិការ ពិសសស ស្តរូវ រាន សធ្វើ សែើង សទ ធនាគារ អាច មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ សៅ ក្ននុង ការ៖

i) អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ រាម វិធីរាសស្ ឡែល សម ស្សប បំ្ុត ឬ

ii) បែិសសធ មិន អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ រហូត ែល់ សពល ទទួល រាន សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ពិសសស សនាះ។ 

8.5. ការ អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ មិនឡមន ឡតងឡត សកើត ែំណាលគា្នៃ ជាមួយ សពលសវលា ឡែល សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ស្តរូវ រាន សធ្វើ សែើង សដាយ អតិថិជន សនាះ សែើយ។ 
សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន អាច ស្តរូវការ សពលសវលា បឡន្ម សែើមៃបី អនុវត្ ែំសណើរការ និង/ឬ អាច អនុវត្ ែំសណើរការ រាន ឡត សៅ ថថ្ង សធ្វើការ និង ក្ននុង 
សមា៉ៃង សធ្វើការ ធម្មរា មិនឡមន ក្ននុង សមា៉ៃង បឡន្ម របស់ ធនាគារ សែើយ។ 

8.6. ធនាគារ នឹង ពៃយាយម ឲៃយ អស់ពី លទ្ធភាព សែើមៃបី ឡកសស្មរួល  ផ្ៃក ែំសណើរការ  ឬ ពនៃយារសពល ែំសណើរការ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល អតិថិជន សស្នើ សែើង  សហើយ សែើមៃបី 
អនុវត្ រាន  ធនាគារ នឹង ពៃយាយម ជូនែំណឹង សៅ ែល់ ការិយល័យ ពាក់ព័ន្ធ , ភា្នៃក់ងារ, ឬ ធនាគារ ថែ្ូរ ភា្ីរ ទី បី។ ធនាគារ អាច នឹង មិន ទទួលយក សហើយនឹង 
មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ការ បែិសសធ , ការ ខកខាន, ឬ ការ ពនៃយារសពល សៅ ក្ននុង ការ អនុវត្៖
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i) ការ ទាញ ស្តលប់  សស្មាប់ សំសណើ រាន សចញ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ

ii) សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល មាន លក្ខខណ្ឌ ឬ ឡែល តស្មរូវ ឲៃយ ធនាគារ សធ្វើការ ទូទាត់ ជូន ភា្ីរ ទី បី មុន សពល កំណត់ (ឬ យឺត ជាង សពល កំណត់) ឡែល ធនាគារ 
រាន តស្មរូវ សយង សៅ រាម ការ អនុវត្ សសវា ធនាគារ ទូសៅ។ ការ លុប សចាល សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ អាច សធ្វើ សែើង សដាយ សជា្រជ័យ ឡត សៅ សពល ធនាគារ ទទួល 
រាន េ័ស្នុរាង ស្្រប់ស្គាន់ ថា ចំនួន ទឹកស្រាក់ មិន ស្តរូវ រាន កាត់ សចញពី (ឬ ស្តរូវ រាន ដាក់ បញ្ចចូល សៅ ក្ននុង ) ្រណនី។ 

8.7.  ធនាគារ មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ  និង សដាយ ពុំ ចាំរាច់ សធ្វើ សសចក្ី ពនៃយល់ ក្ននុង ការ បែិសសធ អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ៖

i) ស្បសិនសបើ ស្បតិបត្ិការ ពាក់ព័ន្ធ មាន ចំនួន សលើស ពី តថមលៃ កំណត់ ជាក់លាក់ ណាមួយ ឬ ចំនួន កំណត់ ស្ៃេង សទៀត

ii) ស្បសិនសបើ ធនាគារ ែឹង ឬ សងៃេ័យ ថា មានការ រំសលាេ សៅ សលើ សុវត្ិភាព

iii) ស្បសិនសបើ ធនាគារ មាន មូលសហតុ សជឿ ថា សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ស្តរូវ រាន សធ្វើ សែើង សស្មាប់ សគាលបំណង មិន ស្សបចៃបាប់ ឬ ឡកលៃងបនលៃំ ឬ ្ ្ទនុយ សៅ នឹង 
សគាលនសយរាយ ស្បឆំង ការ លាង សមា្ៃត ស្រាក់ របស់ ខលៃួន (ឬ របស់ ធនាគារ ភា្រី ទី បី  (ែូចឡែល រាន ឡណនាំ ))

8.8. សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន បញ្ជចូន រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ នឹង មិន ស្តរូវ អនុវត្ សែើយ  ស្បសិនសបើ ស្បតិបតិ្ការ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ រាន ពៃយួរ ឬ 
បញៃឈប់ សដាយរារ ឡត មូលសហតុ ណាមួយ។ 

8.9. ធនាគារ រកៃសា សិទ្ធិ សៅ ក្ននុង ការ តស្មរូវ ឲៃយ អតិថិជន ្ ្ល់ ការ បញ្ៃក់ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ ឬ ព័ត៌មាន បឡន្ម ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំសណើ ស្បតិបត្ិការ។ 

8.10. សំសណើ ស្បតិបត្ិ ស្្ទរ ស្រាក់ សៅ ្រណនី សៅ សស្រៅស្បសទស ៖

i) ស្តរូវ រាន សធ្វើ សែើង រាម រយៈ ធនាគារ ថែ្ូរ  ជា ភា្ីរ ទី បី សហើយ ធនាគារ ទទួលខុសស្តរូវ ឡត ការ ស ្្ទរ ទឹកស្រាក់ សចញពី ្រណនី ឡត បុ៉សណាណៃះ និង មិន ទទួលខុសស្តរូវ 
ចំសពាះ ការ បញ្ជចូន ជា បន្បន្ាៃប់ (ឬ កំហុស, ការ ពនៃយារសពល, ឬ ការ ខកខាន បញ្ជចូន ) របស់ ធនាគារ ថែ្ូរ សែើយ សហើយ ធនាគារ ពំុ មាន កាតព្វកិច្ច សធ្វើការ 
ស្្ទៀងផ្ៃត់ ការ បញ្ជចូន ឬ ការ បញ្ចប់ ស្បតិបត្ិការ ជា បន្បនា្ៃប់ សទៀត សែើយ និង

ii) ស្តរូវ បញ្ចប់ ជា រូបិយ វត្នុ របស់ ស្បសទស ឡែល ្រណនី សិ្ត សៅ សដាយ ពំុ ្ិរត ថា សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ សធ្វើ សែើងជា រូបិយ វត្នុ ស ៃ្េង សទៀត សែើយ លុះស្រាឡត មានការ 
ស្ពមសស្ពៀង ស្ៃេង ពី សនះ ពី សំណាក់ អ្នក ទទួល ជាមួយនឹង ធនាគារ អ្នក ទទួល្ល។ 

8.11. ក្ននុង ករណី ពំុ មាន សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ពិសសស សទ  សនាះ ធនាគារ អាច ប្ចូរ រូបិយប័ណ្ណ បរសទស ទំាងអស់ ក្ននុង ្រណនី សៅ ជា រូបិយប័ណ្ណ របស់ ្រណនី សៅ ក្ននុង អស្រា 
ប្ចូរ ស្រាក់ របស់ ខលៃួន។ 

8.12. រាល់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ស ្្ទរ នឹង ស្តរូវ ប្ចូរ រាម ការ កំណត់ សៅ ជា រូបិយប័ណ្ណ ក្ននុងស្សុក សៅ ក្ននុង អស្រា ទិញ ចូល របស់ ខលៃួន ស្បសិនសបើ អ្នក ទទួល ស្រាក់ ពំុ រាន ចុះ កិច្ច 
ស្ពមសស្ពៀង ពិសសស ជាមួយ ធនាគារ ទូទាត់ សទ។ 

8.13. អតិថិជន មិន អាច ទទួល រាន តថមលៃ សពញសលញ ពី ការ ស ្្ទរ ស្រាក់ រាម ស្បព័ន្ធ សអ ែិ ក ស្តរូ និក សលើ ្រណនី ឡែល កំណត់ អស្រា ប្ចូរ ស្រាក់ សដាយរារ ការ រឹត បនឹ្ង ឡែល 
អនុវត្ សៅ ក្ននុង ស្បសទស ទូទាត់ ឬ ចំសពាះ ធនាគារ ទូទាត់ ឬ បន្ទនុក ឬ ថថលៃ សសវា របស់ ធនាគារ ទូទាត់។ 

8.14. សស្មាប់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ណាមួយ ក៏ សដាយ ធនាគារ នឹង ែក ស្រាក់ ពី ្រណនី ពាក់ព័ន្ធ នូវ ចំនួន ទឹកស្រាក់ ស្បតិបតិ្ការពាក់ព័ន្ធ រួម គា្នៃ ជាមួយនឹង បន្ទនុក និង ថថលៃ 
សសវា ពាក់ព័ន្ធ ទាងំអស់ (រួម ទាងំ បន្ទនុក និង ថថលៃ សសវា របស់ ខលៃនួ ឬ បន្ទនុក និង ថថលៃ សសវា របស់ ធនាគារ ថែ្ូរ ឬ បន្ទនុក និង ថថលៃ សសវា របស់ ធនាគារ ភា្ីរ ទី បី ស ៃ្េង សទៀត)។ 

8.15. ធនាគារ នឹង មិន សធ្វើ ឬ សចញ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឬ ការ បញ្ៃក់ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ សស្មាប់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន សស្នើ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន 
ឡាញ សែើយ។ 

8.16. ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន អនុវត្ នឹង ស្តរូវ កត់ស្រា សៅ ក្ននុង ររាយការណ៍ ្រណនី ឡែល សចញ សដាយ ធនាគារ ជា សទៀងទាត់ ឬ ្ ល់្ ជូន សៅ រាម សំសណើ របស់ អតិថិជន។ 

9. ម៉ៃង បៃតិបត្ិការ 
 ស្បតិបត្ិការ ស្្ទរស្រាក់ ពី ្រណនី សៅ ្រណនី សៅ ក្ននុង ធនាគារ នឹង ស្តរូវ រាន អនុវត្ សជា្រជ័យ ភាលៃមៗ ប៉ុឡន្  ស្បតិបត្ិការ ជាមួយស្បសទស ែថទ និង ធនាគារ ភា្រី ទី បី ្រឺ ស្តរូវ អាស្ស័យ 
សលើ សមា៉ៃង ស្បតិបត្ិការ ស្បចាំ ថថ្ង និង ថថ្ង សធ្វើការ របស់ ធនាគារ សនាះ។ 

9.1. សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល ទំាង ្រណនី ទូទាត់ និង ្រណនី ទទួល សិ្ត សៅ ក្ននុង ធនាគារ ឡត មួយ នឹង ស្តរូវ រាន អនុវត្ សជា្រជ័យ ភាលៃមៗ សលើកឡលងឡត ការ ទូទាត់ 
ឡែល កំណត់សពល សស្មាប់ អនា្រត។ 

9.2. សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ សៅ ក្ននុង រូបិយប័ណ្ណ បរសទស ែថទ សទៀត  ឬ ស្បសិនសបើ ្រណនី ស្្ើ  និង ទទួល ពំុ សិ្ត សៅ ក្ននុង ធនាគារ ឡត មួយ នឹង ស្តរូវ អនុវត្ អំែនុង សម៉ាៃង 
ស្បតិបតិ្ការ ស្បចំា ថថ្ង ឡែល អនុវត្ ចំសពាះ ស្បតិបតិ្ការ រូបិយប័ណ្ណ បរសទស និង/ឬ ធនាគារ ភា្ីរ ទី បី សៅ ថថ្ង សធ្វើការ ធម្មរា។  សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល ស្តរូវ រាន 
បញ្ជចូន មក ធនាគារ សស្កាយ សម៉ាៃង ស្បតិបតិ្ការ ស្បចំា ថថ្ង កំណត់ សដាយ ធនាគារ សស្មាប់ ស្បតិបតិ្ការ រូបិយប័ណ្ណ បរសទស  និង/ឬ ធនាគារ ភា្ីរ ទី បី សៅ ថថ្ង សធ្វើការ 
នឹង ស្តរូវ អនុវត្ ឡត សៅ ថថ្ង សធ្វើការ បនា្ៃប់ ប៉ុសណាណៃះ។ 
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10. កមៃិត កំណត់ សំណើ បៃតិបត្ិការ 
 ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន អនុវត្ ស្តរូវ សិ្ត ក្ននុង ចំនួន កំណត់ ែូច មាន ឡចង សៅ ក្ននុង បញ្ញតិ្ ្រណនី  ឬ ការ អនុវត្ ជា ទូសៅ សៅ  ក្ននុង សគាលនសយរាយ/នីតិវិធី ធនាគារ ឡែល សស្រៅពី សនះ 
ក៏ ស្តរូវ ស្ិត ក្ននុង ចំនួន កំណត់ សរុប អតិបរិមា ក្ននុង អតិថិជន មា្នៃក់ និង ការ អនុវត/្សសវា ឡែល រាន កំណត់ ្ ង ឡែរ។ 

10.1. សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ស្តរូវ សិ្ត សស្កាម ចំនួន កំណត់ ែូច មាន ឡចង សៅ ក្ននុង អាណតិ្ របស់ អតិថិជន  សដាយ សគារព សៅ រាម សគាលនសយរាយ, នីតិវិធី, និង បទ បៃបញិត្ 
ទូសៅ របស់ ធនាគារ។ 

10.2. ចំនួន កំណត់ អាច ផលៃស់ ប្ចូរ ទំាង ខ្ពស់ ជាង ឬ ទាប ជាង ចំនួន កំណត់ ឡែល មាន ឡចង សៅ ក្ននុង សគាលនសយរាយ , នីតិវិធី , និង បទ បៃបញតិ្ ទូសៅ របស់ ធនាគារ 
ស្បសិនសបើ សំសណើ ស្តរូវ រាន សធ្វើ សែើង សដាយ អតិថិជន និង អនុម័ត សដាយ ធនាគារ។ 

10.3. ក្ននុង រយៈសពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត និង រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ របស់ ខលៃួន ធនាគារ ស្តរូវ សធ្វើការ ្ ៃេព្្វ ៃសាយ នូវ ចំនួន សរបុ អតិបរមា ក្ននុង អតិថិជន មា្នៃក់ សស្មាប់ ការ ស ្្ទរ និង 
ការ ទូ ទាត់ (ទំាង ក្ននុង ស្បសទស និង សស្រៅស្បសទស ) និង ចំនួន កំណត់ អតិបរមា ណាមួយ ក្ននុង អតិថិជន មា្នៃក់ សស្មាប់ រាល់ ការ ស ្្ទរ ថ ្្ទក្ននុង (រួម ទាងំ ការ ទូទាត់ និង ការ 
ស្្ទរ រវាង ្រណនី ខលៃួនឯង របស់ អតិថិជន និង ្រណនី អ្នក ែថទ ក្ននុង ធនាគារ)។ 

11. កំណត់ តៃៃ  និង ររាយការណ៍ 
11.1. ធនាគារ នឹង សចញ សសចក្ីឡណនាំ និង សសចក្ី បញ្ៃក់ ជា សនលៃឹក សរាះពុម្ព ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ឬ ្រណនី។ 

11.2. អតិថិជន អាច ពិនិតៃយ សមើល ររាយការណ៍ ្រណនី របស់ ខលៃនួ ស្ពមទំាង រាល់ កំណត់ ស្រា ថន សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ទំាងអស់ សដាយ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

11.3. អតិថិជន ស្តរូវ ពិនិតៃយ សមើល ររាយការណ៍ និង កំណត់ ស្រា ទាងំសនះ ឲៃយ រាន សទៀងទាត់ រួច ្ ល់្ ែំណឹង មក ធនាគារ សៅ ក្ននុង រយៈសពល ហុកសិប (60)ថថ្ង ក្ននុង ករណី 
មាន ភាព ខុស គា្នៃ ឬ វិវាទ ណាមួយ។ កា រខក ខានមិនរាន ជូនែំណឹង ែល់ ធនាគារ សៅ ក្ននុង ហុកសិប (60) ថថ្ង បន្ាៃប់ ពី សកើត មាន ភាព ខុស គា្នៃ ឬ វិវាទ សនាះ 
ររាយការណ៍ និង កំណត់ ស្រា នឹង ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា ស្តឹមស្តរូវ និង ពិតស្រាកែ។ 

11.4. ស្បសិនសបើ ពំុ មាន កំហុស ចៃបាស់លាស់ សទ  សនាះ កំណត់ ស្រា របស់ ធនាគារ  ពាក់ព័ន្ធ រាល់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ្ឺរជា េ័ស្នុរាង យ៉ៃង ពិតស្រាកែ ថន សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ 
ទាំងសនះ និង ជា កាតព្វកិច្ច ឡែល អតិថិជន ស្តរូវ សគារព ្ ង ឡែរ។ 

12. កាតព្វកិច្ច របស់ អតិថិជន 
12.1. អតិថិជន ទទួលខុសស្តរូវ ក្ននុង ការ ធានា ថា  ខលៃួន មាន សិទ្ធិ ស្្រប់ស្គាន់ ក្ននុង ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្សប សៅ រាម ចៃបាប់ កំណត់។ 

12.2. ចំសពាះ រាល់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ អតិថិជន ស្តរូវ ធានា ថា ្រណនី មាន ទឹកស្រាក់ ឬ ចំនួន កំណត់ សែើមៃបី ឲៃយ ធនាគារ អនុញ្ៃត និង អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ។ ស្បសិនសបើ 
ក្ននុង មូលសហតុ ណាមួយ ្រណនី ពាក់ព័ន្ធ ស្តរូវ រាន ែក សលើស ចំនួន កំណត់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ នឹង មិន ស្តរូវ អនុវត្ សែើយ សហើយ អតិថិជន ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ 
ចំសពាះ ថថលៃ សសវា ឡែល សកើតមាន សែើង។ 

12.3. អតិថិជន ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ ក្ននុង ការ ទូទាត់ ថថលៃ សសវា អីុនធឺណិត, លុយ ទូរស័ព្ទ , និង ថថលៃ សសវា ស ៃ្េងៗ សទៀត ឡែល កំណត់ សដាយ ស្កុមហុ៊ន ្ ល់្ សសវា ទូរ្រមនា្រមន៍ 
ភា្រី ទី បី របស់ ខលៃួន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ សស្បើស្រាស់ កុំពៃយចូទ័រ, ទូរស័ព្ទ ចល័ត, និង ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស្សប សៅ រាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ របស់ ភា្រី ទី បី ទាំងសនះ។ 

13. សិទ្ធិ របស់ ធនាគារ 
13.1. ធនាគារ សូម រកៃសា សិទ្ធិ ក្ននុង ការ ឡតងរាំង អ្នក ្ ្ល់ សសវា ភា្រី ទី បី  សែើមៃបី ្ ្ល់ សសវា ឡែល គាំស្ទ ែល់ ការ សរៀបចំ  និង ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

13.2. ធនាគារ អាច ផលៃស់ ប្ចូរ ខលៃមឹរារ ថន ខ និង លក្ខខណ្ឌ សនះ និង/ឬ បសងកើត  ខ និង លក្ខខណ្ឌ ថ្ម ីសៅ សពល ណាមួយ សដាយ សធ្វើការ បសង្ាៃះ សៅ សលើ វិ ប រាយ របស់ ធនាគារ 
និង បណ្ាៃញ ទំនាក់ទំនង ឌី ជី ថ ល ស្ៃេងៗ សទៀត។ ការ ផលៃស់ ប្ចូរ នឹង ចាប់ស្្ើម មាន សុពលភាព សៅ កាលបរិសចឆេទ ឡែល រាន បញ្ៃក់ សៅ ក្ននុង លិខិត ជូនែំណឹង សៅ 
សពល មានការ ជូនែំណឹង ស្តឹមស្តរូវ។ ស្បសិនសបើ អ្នក បន្ រកៃសា ឬ សស្បើស្រាស់ សសវា បនា្ៃប់ ពី កាលបរិសចឆេទ ឡែល រាន បញ្ៃក់ អ្នក នឹង ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា រាន ទទួលយក 
ការ ផលៃស់ ប្ចូរ សដាយ មិន អាច បែិសសធ រាន។ ស្បសិនសបើ អ្នក មិន ទទួលយក ការ ផលៃស់ ប្ចូរ សទ អ្នក ស្តរូវ បញៃឈប់ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា។ 

13.3. ធនាគារ អាច ជូនែំណឹង ែល់ អ្នក អំពី ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ណាមួយ ចំសពាះ  ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាងំសនះ សដាយ សធ្វើការ ្ ៃេព្្វ ៃសាយ អំពី ការ ផលៃស់ ប្ចូរ សនះ សៅ សលើ វិ ប រាយ, សលើ 
សអ ស្កង់ ឡែល អាច ទទួល រាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ខ និង លក្ខខណ្ឌ សស្មាប់ លក្ខណសមៃបតិ្/មុខងារ  ឬ សដាយ បង្ាៃញ រារ ជូនែំណឹង អំពី ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ទំាងសនះ សៅ 
រាខា របស់ សយើង ខ្នុំ ស្ពមទាំង រាម រយៈ មសធៃយារាយ ស្ៃេងៗ សទៀត ឡែល សយើង ខ្នុំ ្រិត ថា សម ស្សប។ 
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14. វិធានការ សុវត្ិភាព 
14.1. សៅ សពល ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  អតិថិជន ស្តរូវ សិ្ត សៅ ក្ននុង ទីរំាង“សុវតិ្ភាព” ឡែល បញ្ៃក់ សដាយ URL https://។ សស្រៅពី សនះ ធនាគារ 

សស្បើស្រាស់ បសច្ចកវិទៃយា បំឡបលៃង Secure Sockets Layer (SSL) សែើមៃបី បំឡបលៃង ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃួន របស់ អតិថិជន មុន សពល សសវាសនះចាក សចញពី កំុពៃយចូទ័រ ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ របស់ អតិថិជន។ 

14.2. ធនាគារ អាច សធ្វើការ ឡកឡស្ប, ឡកសស្មរួល , ឬ ផលៃស់ ប្ចូរ ចំណុច ណាមួយ ឬ ទាងំអស់ នូវ នីតិវិធី , ទស្មង់ ឡបបបទ , ឬ កស្មិត ថន ការ បំឡបលៃង សែើមៃបី ធានា ការ រកៃសា សុវតិ្ភាព 
និង បទដា្ៃន ព័ត៌មាន សមា្ៃត់។ 

14.3. អតិថិជន ស្តរូវ រកៃសា ទុក ID សបើកចូល , ពាកៃយ សមា្ៃត់, និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃួន, រាល់ ព័ត៌មាន អំពី ្រណនី , ព័ត៌មាន ឡែល រាន បញ្ជចូន រាម រយៈ 
សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និង ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ ស ៃ្េង សទៀត ឲៃយ មាន សុវតិ្ភាព និង ភាព សម្ាៃត់ ស្្រប់សពលសវលា ស្ពមទាងំ ចាត់វិធានការ ចារំាច់ សែើមៃបី ការពារ កំុ ឲៃយ 
មានការ ចូល និង សស្បើស្រាស់ សដាយ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អ្នក នូវ ព័ត៌មាន ទាងំសនះ។ អតិថិជន មិន ស្តរូវ បង្ាៃញ  ID សបើកចូល, ពាកៃយ សម្ាៃត់ និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ 
ស្ៃេង សទៀត របស់ ខលៃួន ឬ ព័ត៌មាន អំពី ្រណនី ឬ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ែល់ ភា្រី ទី បី ណាមួយ សែើយ រួម ទាំង បុ្រ្គលិក ធនាគារ ្ ង ឡែរ។ 

14.4. សៅ ក្ននុង ការ សស្ជើសសរើស ពាកៃយ សម្ាៃត់ ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត អតិថិជន ្ួររ សជៀសវាង ការ សស្បើស្រាស់ ព័ត៌មាន លមអែិត ឡែល ងាយស្សួល ទាយ សែើយ ែូច 
ជា ថថ្ងឡខ ឆ្នៃំ កំសណើត និង សលខទូរស័ព្ទ ជាសែើម។ 

14.5. អតិថិជន ស្តរូវ អនុវត្ រាម វិធានការ សុវត្ិភាព បឡន្ម សៅ រាម ការ ជូនែំណឹង របស់ ធនាគារ ក្ននុង សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត។ 

14.6. អតិថិជន ស្តរូវ ជូនែំណឹង ែល់ ធនាគារ ភាលៃមៗ ស្បសិនសបើ កំុពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, សលខ ទូរស័ព្ទ ឬ ឧបករណ៍ ចល័ត ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃួន រាន រាត់បង់ ឬ ស្តរូវ រាន 
លួច ឬ ស្បសិនសបើ មានការ ប្ចូរ ឬ ផ្ៃច់ សលខ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត ឡែល ភ្ាៃប់ ជាមួយ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ អតិថិជន។ 

14.7. អតិថិជន ស្តរូវ ជូនែំណឹង ែល់ ធនាគារ ភាលៃមៗ ស្បសិនសបើ ID សបើកចូល , ពាកៃយ សម្ាៃត់, ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃនួ រា នរាត់បង់ ឬ ស្តរូវ រាន លួច ឬ 
អតិថិជន រានែឹង ឬ សងៃេ័យ ថា មាន បុ្រ្គល ស ៃ្េង រានែឹង ID សបើកចូល , ពាកៃយ សម្ាៃត់ ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃនួ ឬ ទិន្នន័យ ទំាងសនាះ ស្តរូវ រាន 
សស្បើស្រាស់ សែើមៃបី សបើក ចូល សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សទាះ ជា មាន ឬ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អតិថិជន ក៏ សដាយ។ 

14.8. អតិថិជន អាច នឹង ស្តរូវ តស្មរូវ ឲៃយ សហការ ជាមួយ ធនាគារ និង/ឬ ន្រររាល  ឬ អាជា្ៃ ធរមាន សមត្កិច្ច ស ៃ្េង សទៀត សៅ ក្ននុង ការ ស្រាវស្ជាវ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សុវតិ្ភាព 
ថន សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ស្រាវស្ជាវ ទាំងសនះ  ធនាគារ អាច បងា្ៃញ ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ្រណនី ែល់ ន្រររាល ឬ អាជា្ៃ ធរមាន សមត្កិច្ច 
ស្ៃេង សទៀត សែើមៃបី ទប់រា្ៃត់ ឬ រា្ៃរ សែើង វិញ នូវ ការ ខាតបង់ ស្ៃេងៗ។ 

14.9. សែើមៃបី ការពារ សុវត្ិភាព  អតិថិជន ្រួរ ៖

a). ប្ចូរ ID សបើកចូល  (ស្បសិនសបើ ស្បព័ន្ធ អនុញ្ៃត ), ពាកៃយ សមា្ៃត់ និង ទិន្នន័យ ស្្ទៀងផ្ៃត់ ស្ៃេង សទៀត របស់ ខលៃួន ឲៃយ រាន សទៀងទាត់។ 

b). មិន ស្តរូវ សរសសរ ឬ កត់ ID សបើកចូល , ពាកៃយ សម្ាៃត់, និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េងៗ សទៀត របស់ ខលៃនួ ឡែល អាច បណ្ាៃល ឲៃយ អ្នក ែថទ យល់ ឬ ែឹង រាន សែើយ។ 

c). មិន ស្តរូវ កត់ ឬ រកៃសា ទុក ID សបើកចូល , ពាកៃយ សមា្ៃត,់ និង ទិន្នន័យ ស្្ទៀងផ្ៃត់ ស្ៃេងៗ សទៀត របស់ ខលៃួន ជាមួយ គា្នៃ សែើយ។ 

d). មិន ស្តរូវ បង្ាៃញ ID សបើកចូល, ពាកៃយ សម្ាៃត់, និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េងៗ សទៀត របស់ ខលៃនួ ែល់ បុ្រ្គល ណា មា្នៃក់ សែើយ រួម ទាងំ បុ្រ្គលិក ធនាគារ ្ ង ឡែរ។ 

e). មិន ស្តរូវ សស្ជើសសរើស  ID សបើកចូល (ស្បសិនសបើ ស្បព័ន្ធ អនុញ្ៃត ), ពាកៃយ សម្ាៃត់ និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ឡែល ងាយស្សួល ទាយ ឬ ឡែល ជា ថថ្ងឡខ ឆ្នៃ ំកំសណើត 
របស់ ម្ាៃស់ ្រណនី , ឡ ្្នក ឡែល ងាយ ចំណំា ថន ស្មៃះ របស់ ម្ាៃស់ ្រណនី, ឬ ព័ត៌មាន លមអែតិ ផ្ៃល់ខលៃនួ ណាមួយ ឡែល ភា្ីរ ទី បី ងាយស្សួល ចូល សស្បើស្រាស់ 
ែូច ជា សលខ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឬ សលខ ទូរស័ព្ទ ស្ៃេងៗ សទៀត របស់ មា្ៃស់ ្រណនី ជាសែើម។ 

f). មិន ស្តរូវ កត់ស្រា ID សបើកចូល , ពាកៃយ សម្ាៃត់ និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃនួ សៅ សលើ ស្បព័ន្ធ គា ំស្ទ ែំសណើរការ ណាមួយ ឡែល រកៃសា ទុក ព័ត៌មាន 
ទាំងសនះ សដាយ ស្វ័យស្បវត្ិ សែើយ។ 

g). មិន ស្តរូវ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ពី កំុពៃយចូទ័រ ឡែល ភា្ៃប់ អីុនធឺណិត ឡខៃេ (LAN) ឬ មិន ស្តរូវ ភា្ៃប់ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត 
ជាមួយ អីុនធឺណិត រាធារណៈ សដាយ ពំុ រាន បញ្ៃក់ ជា មុន ថា គាមៃន នរណា មា្នៃក់ អាច សសងកត ឬ ចមលៃង ទិន្នន័យ អតិថិជន ឬ ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ 
អន ឡាញ សដាយ បនលៃំ សធ្វើ ជា អតិថិជន របស់ ធនាគារ សែើយ។ 

h). មិន ស្តរូវ សឆលៃើយ តប អីុឡមល ឡែល សស្នើ សំុ ព័ត៌មាន សុវតិ្ភាព សែើយ សទាះបីជា អីុឡមល សនាះ ទំនងជា ស្្ើ សចញពី ធនាគារ ក៏ សដាយ និង ជា ពិសសស មិន ស្តរូវ ស្រាប់ 
ID សបើកចូល, ពាកៃយ សម្ាៃត់, ឬ ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត សៅ ក្ននុង អីុឡមល ឬ ជា សំ សណ រ ែល់ បុ្រ្គល ណា មា្នៃក់ សែើយ រួម ទាងំ បុ្រ្គលិក របស់ ធនាគារ 
្ង ឡែរ។ និង 

i). សៅ សពល ចូល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  មិន ស្តរូវ ទុក កំុពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត សចាល សែើយ សហើយ មិន ស្តរូវ ឲៃយ អ្នក 
ែថទ សស្បើស្រាស់ ឧបករណ៍ ទំាងសនាះ សែើយ រហូត ទាល់ឡត អ្នក រាន សបើក សចញ សដាយ ស្តឹមស្តរូវ។ សែើមៃបី ការពារ សុវតិ្ភាព និង រកៃសា ព័ត៌មាន សម្ាៃត់ ស្បសិនសបើ 
កំុពៃយចូទ័រ, ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត របស់ អតិថិជន ស្តរូវ រាន ចុះ ស ម្ៃះ ចូល សស្បើស្រាស់ កម្មវិធី បុ៉ឡន្ មិន រាន សស្បើស្រាស់ សៅ ក្ននុង រយៈសពល 
ជាក់លាក់ ណាមួយ ឡែល កំណត់ សដាយ ស្បព័ន្ធ សនាះ អតិថិជន នឹង ស្តរូវ សបើក សចញពី សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សដាយ ស្វយ័ស្បវតិ្។ សែើមៃបី ចូល សស្បើស្រាស់ ម្ងសទៀត 
អតិថិជន ស្តរូវ ចូល សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ម្ងសទៀត។ 
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14.10. សដាយរារ ឡត លក្ខណៈ សបើកចំហ ថន ស្បព័ន្ធ អីុនធឺណិត ឡែល ធនាគារ ពំុ អាច ស្្រប់ស្្រង រាន សនាះ ធនាគារ មិន អាច ធានា ឬ ក៏ ធានា សុវតិ្ភាព ទាងំស្សុង ថន សំសណើ 
ស្បតិបតិ្ការ និង ្រណនី របស់ អតិថិជន ពី ការ លួច ចូល , ការ ចូល សស្បើស្រាស់ សដាយ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អ្នក, ការ វាយស្បហារ ពី សមសរា្រ , ឬ ការ បុ៉នប៉ង ណាមួយ 
របស់ ភា្រី ទី បី សៅ ក្ននុង ការ រំសលាេ សលើ មុខងារ ការពារ សុវត្ិភាព ចុង សស្កាយ ឡែល ស្តរូវ រាន អនុវត្ សែើយ។ 

14.11. សយង រាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ និង សដាយ មិន សរាះបង់ សិទ្ធិ របស់ ខលៃួន សៅ សស្កាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស ៃ្េង សទៀត ធនាគារ នឹង ចាត់ រាល់ វិធានការ សម ស្សប សែើមៃបី 
ធានា ថា ស្បព័ន្ធ របស់ ខលៃនួ ឡែល សស្បើស្រាស់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ រានការ ពារ សុវតិ្ភាព ស្្រប់ស្គាន់ និង សែើមៃបី ស្្រប់ស្្រង និង បង្ាៃរ ហានិេ័យ 
ទំាងឡាយ សៅ ក្ននុង ការ ែំសណើរការ ស្បព័ន្ធ របស់ ខលៃួន រួម ទំាង ការ ែំសែើង មុខងារ សុវតិ្ភាព ឡែល ស្តរូវ រាន សរៀបចំ សែើង សែើមៃបី រកៃសា ភាព ឯកជន និង ការ សម្ាៃត់ នូវ 
រាល់ ការ ទំនាក់ទំនង រវាង ធនាគារ និង អតិថិជន ស្ពមទាំង ពិចារណា សៅ សលើ ចៃបាប់ បទ បៃបញ្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ និង ឧត្ មា នុ វត្ ន៍ ឡែល ស្តរូវ រាន អនុវត្ ជា ទូសៅ សៅ ក្ននុង 
វិស័យ ធនាគារ ក្ននុង សពល បន្។ 

15. ទំនួល ខុស តៃរូវ និង ការ ធានា ការពារ 
15.1. ID សបើកចូល , ពាកៃយ សមា្ៃត់ និង ទិន្នន័យ ស្្ទៀងផ្ៃត់ ស្ៃេង សទៀត ស្តរូវ សស្បើស្រាស់ សដាយ អតិថិជន ឡែល ជា អ្នក សស្បើស្រាស់ មានការ អនុញ្ៃត ឡត ប៉ុសណាណៃះ និង មិន ស្តរូវ 

បង្ាៃញ សៅ ែល់ ភា្ីរ ទី បី ណាមួយ សែើយ។ អតិថិជន ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ រាល់ ថថលៃ ចំណាយ ការ ខាតបង់ ឬ ការ ចំណាយ ស ៃ្េងៗ ឡែល សកើតសែើង ចំសពាះ 
អតិថិជន និង ធនាគារ ស្បសិនសបើ ការ ខាតបង់ និង ថថលៃ ចំណាយ ទាំងសនាះ សកើតសែើង សដាយរារ ឡត អតិថិជន សធ្វើ ឲៃយ ឡបកធាលៃយ ព័ត៌មាន ទាំងសនះ។ 

15.2. អតិថិជន ស្តរូវ ទទួលខុសស្តរូវ ទាំងស្សុង សលើ ៖

a). រាល់ ថថលៃ ចំណាយ, ការ ទាមទារ , វិធានការ , ការ ខូចខាត , ឬ ការ ខាតបង់ ឡែល ទទួល រង ឬ សកើតសែើង សដាយរារ អតិថិជន សបើក ចូល និង សស្បើស្រាស់ សសវា 
ធនាគារ អន ឡាញ ឬ កម្មវិធី ពាក់ព័ន្ធ ណាមួយ។ 

b). ចំសពាះ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ស្ៃេងៗ ឡែល បញ្ជចូន មក ធនាគារ។ 

c). ថថលៃ ចំណាយ , ការ ទាមទារ , វិធានការ , ការ ខូចខាត ឬ ការ ខាតបង់ ឡែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ទាញ ស្បតិបតិ្ ស្តលប់ , ការ បញៃឈប់ , ឬ សមាឃភាព សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ។ 

d). បង់ថថលៃ ទឹក សេលៃើង ឬ សសវា សស្បើស្រាស់ ស្ៃេងៗ (រួម ទាំង ការ បង់ស្រាក់ យឺតយ៉ៃវ ្ ង ឡែរ)

e). កំហុស ក្ននុង ការ ទូទាត់ សៅ ភា្រី ទី បី ឡែល ស្សប សៅ រាម សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ណាមួយ។ 

f). រាល់ ការ រាត់បង់ ទាងំអស់  (រួម ទាងំ ចំនួន ទឹកស្រាក់ ថន សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន អនុវត្ សដាយ គាមៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អតិថិជន ្ ង ឡែរ) ស្បសិនសបើ អតិថិជន 
រាន សធ្វើ សកម្មភាព សដាយ ការ សធ្វសស្បឡហស ឬ សដាយ ឡកលៃងបនលៃំ សែើមៃប ីសស្មបសស្មរួល ស្បតិបតិ្ការ ឡែល គាមៃន ការ អនុញ្ៃត (សពាល ្ឺរ  ការ សធ្វើ សកម្មភាព 
សដាយ ការ សធ្វសស្បឡហស នឹង ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា ពុំ រាន សគារព សៅ រាម កាតព្វកិច្ច ការពារ សុវត្ិភាព របស់ អតិថិជន សយង សៅ រាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ)។ 

g). ការ ពឹងឡ្អែក របស់ ខលៃួន សៅ សលើ ព័ត៌មាន ឡែល មានសៅ សលើ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

h). ថថលៃ ខាតបង់ ឬ ការ ខូចខាត ចំសពាះ ទិន្នន័យ, ស្បព័ន្ធ គាំស្ទ ែំសណើរការ , កុំពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ, ទូរ្រមនា្រមន,៍ ឬ បរិកា្ៃរ ស្ៃេង សទៀត 
ឡែល បងក សែើង សដាយ អតិថិជន ឡែល សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និង 

i). ថថលៃ ខាតបង,់ ការ ខូចខាត , ឬ ការ ប៉ះពាល់ ឡែល បងក សែើង សដាយ ភាព មិន ស្តរូវ គា្នៃ រវាង ស្បព័ន្ធ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ធនាគារ និង កម្មវិធី កុំពៃយចូទ័រ, 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត របស់ ខលៃនួ រួម ទំាង កង្វះ កម្មវិធី ការពារ សុវតិ្ភាព របស់ ខលៃនួ ឡែល អាច បណ្ាៃល ឲៃយ មានការ ខាតបង់, ការ 
ខូចខាត , ឬ ្ ល ប៉ះ រាល់ ចំសពាះ កុំពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ឬ ្រណនី របស់ ខលៃួន។ 

15.3. អតិថិជន ស្តរូវ ធានា ការពារ ធនាគារ , បុ្រ្គលិក , ភា្នៃក់ងារ, តំណាង និង អ្នក ទទួល ភារកិច្ច របស់ ធនាគារ ឲៃយ រាន សពញសលញ ពី រាល់ វិធានការ , បណឹ្ង , នីតិវិធី ចៃបាប់, 
ការ ទាមទារ , ការ ខាតបង់ , ការ ខូចខាត , ្ល ប៉ះពាល់ , (ទាងំ សដាយ ផ្ៃល់ សដាយ ស្បសយល ឬ បណ្ាៃល មក ពី មូលសហតុ ស ៃ្េងៗ), ថថលៃ ខាតបង់, ថថលៃ ចំណាយ , ថថលៃ 
សសវា, ពន្ធ , ការ ពិន័យ, និង ចំណាយ ្ លៃចូវចៃបាប់ ស្ពមទាំង ទំនួល ខុស ស្តរូវ ណាមួយ ស្ៃេង សទៀត ឡែល អាច ទទួល រង ឬ សកើតសែើង ចំសពាះ ធនាគារ សដាយរារ ឡត ៖

a). ការ ចូល និង/ឬ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ខលៃួន។ 

b). ថថលៃ ខូ ខាត, ការ ខាតបង់ , ឬ ការ ចំណាយ ស ៃ្េងៗ ឡែល សកើតសែើង ចំសពាះ ធនាគារ សដាយរារ ការ បញ្ចចូល នូវ ព័ត៌មាន មិន ស្តឹមស្តរូវ, មាន កំហុស, ឬ ឡកលៃងបនលៃំ 
សៅ ក្ននុង សំសណើ ស្បតិបត្ិការ។ 

c). ការ សធ្វើ សកម្មភាព របស់ ខលៃួន សដាយ សធ្វ ស ស្បឡហស  ឬ សដាយ ឡកលៃងបនលៃំ។ 

d). ការ ចូល សស្បើស្រាស់ ្រណនី របស់ ខលៃួន រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សដាយ ភា្រី ទី បី។ 

e). ការ ដាក់ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ និង 

f). ធនាគារ អនុវត្ , ពនៃយារសពល អនុវត្, ឬ មិន អនុវត្ រាម សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ និង អនុវត្ រាម នូវ កាតព្វកិច្ច របស់ ខលៃួន ឬ អនុវត្ សិទ្ធិ របស់ ខលៃួន ស្សប សៅ រាម 
ខ និង លក្ខខណ្ឌ។
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16. ទំនួល ខុស តៃរូវ រួម និង ដាច់ ដោយឡៃក 
 ស្បសិនសបើ អាណត្ិគាហក, ជា ថែ្រូ, ឬ ស្កុមហ៊ុន ស្ៃេង សទៀត ឡែល មាន បុ្រ្គល សលើស ពី មា្នៃក់ ឬ អ្នក កំពុង សស្បើស្រាស់ សសវា ណាមួយ រួម គា្នៃ ជាមួយ បុ្រ្គល មា្នៃក់ សទៀត ថែ្ូរ នីមួយៗ, 
អាណតិ្គាហក, ឬ បុ្រ្គល នឹង មាន ទំនួល ខុស ស្តរូវ រួម និង ដាច់ សដាយឡែក ចំសពាះ កាតព្វកិច្ច របស់ អ្នក ស្សប សៅ រាម កិច្ចស្ពមសស្ពៀង និង ឯករារសយង សស្មាប់ អ្នក សៅ ក្ននុង 
កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ឡែល រាន សធ្វើ សែើងជា មួយ បុ្រ្គល ទាំងសនាះ។ 

17. ទំនួល ខុស តៃរូវ មិន រាប់ បញ្ចចូល របស់ ធនាគារ 
 ធនាគារ ទទួល រ៉ាៃប់រង និង ទទួលខុសស្តរូវ ឡត សៅ សពល ឡែល កំហុស ឬ ការ ឡកលៃងបនលៃ ំសកើតសែើង ពី ខាង ធនាគារ ឡត បុ៉សណាណៃះ ចំឡណក បញ្ៃ ឡែល ធនាគារ មិន ទំនួល ខុស មាន 
បញ្ៃក់ សសចក្ី លមអែិត ែូច ខាងសស្កាម។ 

17.1. ធនាគារ ពំុ ្ ល់្ ការ ធានា ឬ ការ រ៉ាៃប់រង ពាក់ព័ន្ធ នឹង សុស្កឹតភាព , មុខងារ , ឬ ែំសណើរការ ថន ស្បព័ន្ធ គាសំ្ទ ែំសណើរការ របស់ ភា្ីរ ទី បី ឡែល អាច នឹង ស្តរូវ សស្បើស្រាស់ និង 
អនុវត្ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ កម្មវិធី ឡែល ស្តរូវ រាន សស្បើស្រាស់ សស្មាប់ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើយ។ 

17.2. ធនាគារ មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ការ ខាតបង់ ឡែល សកើតសែើង សដាយរារ  អត្សញ្ៃណ សបើក ចូល , ពាកៃយ សមា្ៃត់, និង ទិន្នន័យ ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ស ៃ្េង សទៀត ឡែល ស្តរូវ 
រាន សស្បើស្រាស់ សដាយ បុ្រ្គល មានការ អនុញ្ៃត ឬ មិន មានការ អនុញ្ៃត សែើយ។ 

17.3. ធនាគារ មិន ទទួលខុសស្តរូវ សែើយ ស្បសិនសបើ អតិថិជន មិន អាច ចូល និង/ឬ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ សសវា ណាមួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខលៃួន សដាយរារ 
សហតុបងក ហួស ពី សមត្ភាព ស្្រប់ស្្រង របស់ ធនាគារ រួម មាន ែូច ជា ការ គាងំ ែំសណើរការ កំុពៃយចូទ័រ, ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត, បរិក្ាៃរ ទូរ្រមនា្រមន៍, 
អ្រ្គិសនី , បសច្ចកសទស ឬ បណ្ាៃញ មិន ែំសណើរការ, ការ ខូច ស្បព័ន្ធ គាំស្ទ ែំសណើរ ឬ ឧ បរ ណ៍ រូប វន្ , ការ ឡថទាំ, តស្មរូវការ ស្បព័ន្ធ សលើស កំណត់ ឬ អវត្មានភាព ថន 
មុខងារ ស្ៃេង សទៀត។ 

17.4. ធនាគារ មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ការ បញ្ចចូល ព័ត៌មាន មិន ស្តឹមស្តរូវ សដាយ អតិថិជន ឬ ចំសពាះ ្ លវិរាក ឡ្្នក ហិរញ្ញវត្នុ ឬ ្ លវិរាក ស ៃ្េងៗ សទៀត ថន ការ បញ្ចចូល 
ព័ត៌មាន មិន ស្តឹមស្តរូវ សែើយ។ 

17.5. ធនាគារ មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ថថលៃ ខាតបង់, ថថលៃ ចំណាយ , ការ ទាមទារ , ឬ ការ ខូចខាត ក្ននុង លក្ខណៈ ណាមួយ សទាះជា សដាយ ផ្ៃល់ សដាយ ស្បសយល ឬ សដាយ 
រារ ឡត មូលសហតុ ស្ៃេង ឡែល ទទួល រង ឬ សកើតសែើង ចំសពាះ អតិថិជន សដាយរារ ឡត ៖

a). សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ឬ សសវា ស ៃ្េង សទៀត ឡែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខលៃនួ  ឡែល មិន អាច ្ ល់្ ជូន រាន ទំាងស្សុង ឬ ក្ននុង ចំឡណក ណាមួយ សដាយរារ ឡត មូលសហតុ 
ស្ៃេងៗ ែូច ជា រយៈសពល ថន ការ ឡថទាំ ចាំរាច់, ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ស្ទង់ស្ទាយ ធំ, ការ ជួសជុល, ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ឬ ការ គាំង ែំសណើរការ ស្បព័ន្ធ ឬ ស្បតិបត្ិការ។ 

b). ការ អនុវត្ រាម សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន សស្នើ យ៉ៃង ស្តឹមស្តរូវ សដាយ អតិថិជន (សស្រៅពី សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល ទទួល រាន សស្កាយ ពី ធនាគារ រាន ទទួល 
ការ ជូនែំណឹង ក្ននុង សពលសវលា សម ស្សប  អំពី ការ ្ំររាមកំឡហង សុវតិ្ភាព , ឬ សុវតិ្ភាព ឡែល អាច នឹង ប៉ះពាល់ ឬ ការ ខាតបង់ ឬ ការ ផលៃស់ ប្ចូរ ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស្ៃេង សទៀត)

c). សធ្វើការ អនុវត្, មិន រាន អនុវត្ ឬ ពនៃយារសពល អនុវត្, ឬ ែំសណើរការ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ណាមួយ សលើកឡលងឡត ករណី បងក សែើង សដាយ ការ សធ្វសស្បឡហស 
ឡែល រានែឹង និង ការ ស្បស្ពឹត្ ខុស សដាយ សចតនា របស់ ខលៃនួ សហើយ ការ ទទួលខុសស្តរូវ របស់ ធនាគារ ស្តរូវ រាន កំណត់ ស្តឹមឡត ការ បង់ការ ស្រាក់ បុ៉សណាណៃះ 
(ក្ននុង ករណី មានការ យឺតយ៉ៃវ សស្មាប់ រយៈសពល ឡែល យឺតយ៉ៃវ)។ 

d). ទិន្នន័យ ខូច ឡែល រាន ស្្ើ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

e). សកម្មភាព , កំហុស, ការ សធ្វសស្បឡហស, ការ ខកខាន ឬ ការ យឺតយ៉ៃវ របស់ ភា្រី ទី បី ពាក់ព័ន្ធ នឹង ្រណនី របស់ អតិថិជន ឬ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ ឬ 
ស្បតិបត្ិការ ណាមួយ។ 

f). សមសរា្រ ក្ននុង កំុពៃយចូទ័រ , ទូរស័ព្ទ ចល័ត, ឬ ឧបករណ៍ ឆលៃត ថវ ស ៃ្េង សទៀត, ឬ ការ គាងំ ែំសណើរការ ស្បព័ន្ធ ឬ ការ គាងំ ែំសណើរការ ម៉ាៃសីុន, ស្បព័ន្ធ ែំសណើរការ ទិន្នន័យ, 
ឬ បណា្ៃញ បញ្ជចូន។ 

g). កា រខក ខានមិនរាន អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបត្ិការ សដាយរារ មូលសហតុ ណាមួយ ហួស ពី ការ ស្្រប់ស្្រង របស់ ធនាគារ។ 

h). កា រខក ខានមិនរាន អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ របស់ អតិថិជន , អនុញ្ៃត ស្បតិបតិ្ការ , ឬ ការ អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល ស្តរូវ រាន ពនៃយារសពល ឬ 
មិន ស្តរូវ រាន អនុវត្ សដាយរារ សហតុ បងក ហួស ពី សមត្ភាព ស្្រប់ស្្រង របស់ ធនាគារ។ 

i). ការ ស ្្ទរ ឬ ការ បង់ វិកកយបស្ត ឡត ឡ ្្នក ខលៃះ មិន សពញសលញ , យឺតយ៉ៃវ, ឬ មិន រាន សជា្រជ័យ សៅ អ្នក ទទួល ស្រាក់ ឡែល រាន ឡត កំណត់ ណាមួយ សដាយរារ 
សហតុ បងក ហួស ពី សមត្ភាព ស្្រប់ស្្រង របស់ ធនាគារ។ 

j). ភា្ីរ ទី បី ចូល សស្បើស្រាស់ ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ្រណនី របស់ អតិថិជន (សលើកឡលងឡត ការ ចូល សស្បើស្រាស់ សនះ សកើតសែើង សដាយរារ ការ សធ្វសស្បឡហស ឡែល 
រានែឹង , កំហុស សចតនា, ការ សរាកស្រាស់ ធនាគារ សហើយ ក្ននុង ករណី ទាំងសនះ ធនាគារ នឹង ទទួលខុសស្តរូវ ឡត ចំសពាះ ការ ខាតបង់ ឬ ការ ខូចខាត សដាយ 
ផ្ៃល់ ចំសពាះ អតិថិជន ឡែល សហតុ បងក ធម្មរា អាច បណា្ៃល មក ពី រា្ៃនភាព ពាក់ព័ន្ធ។ 

k). ការ ្ ល់្ លទ្ធភាព ឲៃយ អតិថិជន ភ្ាៃប់ ជាមួយ វិ ប រាយ ឬ កម្មវិធី របស់ ភា្ីរ ទី បី ឬ មាតិកា របស់ វិ ប រាយ ឬ កម្មវិធី ណាមួយ ស ៃ្េង សទៀត សទាះបីជា វិ ប រាយ 
ឬ កម្មវិធី ឡែល អតិថិជន អាច ស្តរូវ រាន ភា្ៃប់ ឬ ឡែល អតិថិជន អាច ភា្ៃប់ ឬ ្ លវិរាក ថន ការ អនុវត្ មាតិកា ថន វិ ប រាយ ឬ កម្មវិធី ស្ៃេង សទៀត។ ឬ 
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l). ការ ផលៃស់ ប្ចូរ , ការ ឡកឡស្ប , ការ ឡកសស្មរួល , ការ បឡន្ម , ឬ ការ លុប សចាល ខ និង លក្ខខណ្ឌ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ សសវា និង ស្បព័ន្ធ ស្បតិបតិ្ការ របស់ 
ធនាគារ។ 

17.6. ធនាគារ មិន ទទួលខុសស្តរូវ ចំសពាះ ភាពយឺត យ៉ៃវ សៅ ក្ននុង ការ បញ្ជចូន ទឹកស្រាក់ បង់ វិកកយបស្ត សៅ ភា្ីរ ទី បី ណាមួយ ឡែល អាច បណ្ាៃល ឲៃយ មានការ អាក់ខាន ចំសពាះ 
សសវា របស់ ភា្រី ទី បី សនាះ សដាយរារ សហតុ បងក ហួស ពី សមត្ភាព ស្្រប់ស្្រង របស់ ខលៃួន។ 

17.7. ព័ត៌មាន ឡែល ្ ្ល់ សដាយ ធនាគារ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ែូច ជា ព័ត៌មាន ្រណនី ស្តរូវ រាន សជឿ ថា ស្តឹមស្តរូវ និង អាច សជឿជាក់ រាន សៅ សពល បង្ាៃញ 
ប៉ុឡន្ ធនាគារ មិន អាច សហើយ មិន ធានា ចំសពាះ សុពលភាព និង ភាព ស្តឹមស្តរូវ ថន ព័ត៌មាន ទាំងសនះ។ 

17.8. ធនាគារ មិន សធ្វើការ ធានា អះអាង ថា អតិថិជន ស្តរូវ ឡត សជឿ ជាក់ សលើ ព័ត៌មាន ឡែល រាន ្ ល់្ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើយ។ វា ជា ការ ទទួលខុសស្តរូវ របស់ 
អតិថិជន ទាំងស្សុង ចំសពាះ ការ សជឿ ទុកចិត្ សៅ សលើ ព័ត៌មាន ទាំងសនះ។ 

18. ថលៃៃ សៃវា ធនាគារ 
18.1. ក្ននុង សពល បន្បនា្ៃប់ មក សទៀត  ធនាគារ មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ អាច ្ិរត  ឬ មិន ្រិតថថលៃ សសវា សស្មាប់ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ឡែល ការ ចំណាយ និង ការ 

អនុវត្ នឹង ស្តរូវ ជូនែំណឹង ជា មុន ែល់ អតិថិជន ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ ឬ រាម រយៈ បណា្ៃញ ទំនាក់ទំនង របស់ ធនាគារ។ 

18.2. ថថលៃ សសវា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ស្តរូវ ែក សចញ ឬកាត់ កង សដាយ ផ្ៃល់ ពី ្រណនី ពាក់ព័ន្ធ។ 

18.3. ថថលៃ សសវា ឡែល ពាក់ព័ន្ធ សដាយ ផ្ៃល់ សៅ នឹង ស្បតិបត្ិការ នឹង ស្តរូវ ែក សចញ ឬកាត់កងពី ្រណនី ពាក់ព័ន្ធ សៅ សពល អនុវត្ ស្បតិបត្ិការ។ 

19. ការ កាត់កង  និង ការ ប្ចូរ រូបិយប័ណ្ណ 
19.1. ស្្រប់សពលសវលា ទាងំអស់  សដាយ ពំុ ប៉ះពាល់ សៅ ែល់ សិទ្ធ ិឡែល សយើងខ្នុ ំអាច មាន  និង សដាយ ពំុ ចារំាច់ ជូនែំណឹង ជា មុន និង សដាយ មិនរាច់ សធ្វើការ ទាម ទារ ការ ទូទាត់  

សយើង ខ្នុ ំអា ច រួម បញ្ចចូល , ការ បូក សរុប ្រណនី ណាមួយ ឬ ្រណនី ទាងំអស់ (សៅ រាម ករណី សម ស្សប)។ សយើង អាច រកៃសា ទុក, អនុវត្ ឬ កាត់កង ទឹកស្រាក់ , ស្រាក់ 
បសញ្ញើ ឬ សមតុលៃយ ឡែល មានសៅ ក្ននុង ឬ រង់ចា ំសធ្វើ ឥណទាន ថន ្រណនី ជា រូបិយប័ណ្ណ ណាមួយ ស្សប រាម កាតព្វកិច្ច ឡែល អ្នក ស្តរូវ អនុវត្ ចំសពាះ សយើងខ្នុ ំឬ សមាជិក 
របស់ សយើងខ្នុំ សទាះបីជា កាតព្វកិច្ច សនាះ ក្ននុង សពល បច្ចនុបៃបន្ន ឬ អនា្រត, ជាក់ឡស្ង ឬ មិន ជាក់ឡស្ង, ចមៃបង ឬ បនា្ៃប់បនៃេំ , និង ដាច់ សដាយឡែក ឬ រួម ក៏ សដាយ។ 

19.2. សស្មាប់ សគាលបំណង ថន កថា ខ័ ណ្ឌ សនះ ឬ ស្សប រាម កាតព្វកិច្ច ឡែល អ្នក ស្តរូវ អនុវត្ ចំសពាះ សយើងខ្នុំ និង/ឬ សមាជិក ណា មា្នៃក់ របស់ សយើងខ្នុំ  សយើងខ្នុំ អាច សធ្វើការ 
ប្ចូរ រូបិយប័ណ្ណ សៅ ក្ននុង សពល ទាំងសនះ  ឬ ក្ននុង អស្រា ឡែល សយើង ្រិត ថា  សម ស្សប សហើយ អាច សធ្វើការ ស្្ទរ រវាង ្រណនី ឡែល សយើង ្រិត ថា ចាំរាច់។ 

19.3. អ្នក យល់ស្ពម ្ ្ល់ ជូន សយើងខ្នុំ នូវ សិទ្ធិ ឃាត់ ទុក ្រណនី ឡែល មាន ជាមួយ ធនាគារ សយើងខ្នុំ  សែើមៃបី ធានា នូវ កាតព្វកិច្ច ណាមួយ ឬ ទាំងអស់។ 

20. ការ ពៃយួរ ការ កៃសមៃរួល ឬ ការ បញៃឈប់ 
20.1. អតិថិជន អាច សស្នើ សំុ ផ្ៃក  ឬ បញៃឈប់ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ រាន ស្្រប់សពល សៅ សពល រាន ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សំុ ពី និង ឯករារ ពាក់ព័ន្ធ សៅ កាន់ ធនាគារ។ 

20.2. ធនាគារ អាច ពៃយួរ  ឬ កំហិត ការ ចូល របស់ អ្នក សស្បើស្រាស់  ឬ បញៃឈប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សៅ ក្ននុង រយៈសពល សមរមៃយ។  

20.3. ធនាគារ អាច ពៃយួរ  ឬ បញៃឈប់ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ស្បសិនសបើ អតិថិជន ៖

a). ពុំ រាន អនុវត្ សៅ រាម  ខ និង លក្ខខណ្ឌ។ 

b). ពំុ រាន សធ្វើការ ទូទាត់ រាម កាលកំណត់ ស្តរូវ បង់ ស្សប សៅ រាម ្រណនី  សសវា ហិរញ្ញបៃបទាន ឡែល រាន ្ ្ល់ ជូន អតិថិជន សដាយ ធនាគារ  ស្ពមទាំង  ខ និង 
លក្ខខណ្ឌ ទាំងសនះ។ 

c). ចូលរួម សៅ ក្ននុង សកម្មភាព ខុសចៃបាប់។ 

d). ស្តរូវ រាន រក សឃើញ ថា ជា អតិថិជន ឡែល មិន អាច ទទួល រាន ឬ អតិថិជន ស្ិត ក្ននុង បញ្ជីស្មៃ 

e). ស្តរូវ រាន កាត់សទាស បទសល្មើស សស្កាម ចៃបាប់ ថន ស្បសទស កម្ពនុជា។ 

f). ស្តរូវ រាន បញៃឈប់ ពី ការងារ សដាយ និសយជក បច្ចនុបៃបន្ន របស់ ខលៃួន។ 

g). ស្តរូវ រាន សចញ ែីកា បសណ្ញសចញ  ឬ និរសទស  ឬ 

h). ដាក់ ពាកៃយ កៃេ័យធន។ 
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20.4. ធនាគារ នឹង ខិតខំ ស្បឹងឡស្បង ឲៃយ អស់ពី លទ្ធភាព សែើមៃបី ្ ្ល់ ែំណឹង ែល់ អតិថិជន អំពី ការ បញៃឈប់ សសវា។ 

20.5. ការ ពៃយួរ ឬ ការ បញៃឈប់ ទំនាក់ទំនង ្រណនី (ការ បិទ ្រណនី ) នឹង នាំ ឲៃយ មានការ បញៃឈប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ភាលៃមៗ  និង សដាយ ស្វ័យស្បវត្ិ សស្មាប់ ្រណនី 
សនាះ។  សិទ្ធ ិចូល សធ្វើ ស្បតិបតិ្ការ សៅ សលើ ្រណនី ទំាងសនះ នឹង ស្តរូវ បញៃឈប់ ភាលៃមៗ  បុ៉ឡន្ ការ សមើល ព័ត៌មាន ្រណនី  និង មុខងារ ពិនិតៃយ ្រណនី អាច សៅ ឡត ែំសណើរការ 
រហូត ទាល់ឡត ធនាគារ រាន ែក ្រណនី សចញពី សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ អតិថិជន រួចរាល់។ 

20.6. ការ ពៃយួរ ឬ ការ បញៃឈប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ នឹង មិន ប៉ះពាល់ ែល់ ការ បំសពញ បញ្ចប់ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ ឡែល រាន ដាក់ ជូន សៅ មុន កាលបរិសចឆេទ ជា ធរមាន ថន 
ការ បញៃឈប់ ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ អតិថិជន សែើយ។ 

20.7. ការ ពៃយួរ ឬ ការ បញៃឈប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ នឹង មិន ប៉ះពាល់ ែល់ សិទ្ធិ ឬ ទំនួល ខុស ស្តរូវ បង្គរ របស់ អតិ ថ ជន សៅ មុន ការ ពៃយួរ ឬ ការ បញៃឈប់ ទាំងសនះ សែើយ។ 

20.8. ការ ឡកឡស្ប បញ្ញតិ្ ្រណនី  ែូច ជា ការ បឡន្ម, ឬ ការ ប្ចូរ, ឬ ការ ែក សចញ នូវ ហត្សលខី សៅ កស្មិត ្រណនី នឹង ប៉ះពាល់ រំហូរ ែំសណើរការ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 
ធនាគារ នឹង តស្មរូវ ឲៃយ អតិថិជន ដាក់ សំសណើសំុ សែើមៃបី សធ្វើ បច្ចនុបៃបន្នភាព ព័ត៌មាន និង រំហូរ ែំសណើរការ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើមៃបី ធានា តមាលៃភាព។ វិធានការ 
ឡែល អនុវត្ សដាយ ធនាគារ សែើមៃបី អនុវត្ សំសណើ ទាងំសនះ ្ឺរ ស្តរូវ ចំណាយសពល ស្សប សៅ រាម នីតិវិធី មាន ស្រាប់ របស់ សយើងខ្នុ។ំ ជា ទូសៅ ធនាគារ ចំណាយសពល មិន 
សលើស ពី មួយ (1) ថថ្ង សធ្វើការ សែើមៃបី អនុវត្ សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ បុ៉ឡន្ មាន ករណី មួយ ចំនួន ឡែល សំសណើ ស្បតិបតិ្ការ អាច ចំណាយសពល សលើស ពី មួយ (1) ថថ្ង សធ្វើការ។ 

21. ការ បៃឆំង ការ សមា្ៃត បៃៃក់ 
 រាល់ សសវា និង ការ បសស្មើ  សសវាឡែល ធនាគារ ្ ្ល់ ជូន ្ឺរ អាស្ស័យ សលើ ការ ្ ្ល់ ជូន ពី សំណាក់ អតិថិជន នូវ រាល់ ព័ត៌មាន ឡែល រាន សស្នើ សំុ ស្សប សៅ រាម រាល់ បទ បៃបញ្ញតិ្ សី្ ពី ការ 
ស្បឆំង ការ សមា្ៃត ស្រាក់ ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ របស់ ធនាគារជាតិ ថន កម្ពនុជា និង ធនាគារ។ ស្បសិនសបើ មិន រាន បំសពញ រាម លក្ខណៈ វិនិចឆេ័យ ព័ត៌មាន ទាំងសនះ សទ សនាះ ធនាគារ ពំុ 
មាន កាតព្វកិច្ច ្ ្ល់ ជូន សែើយ និង មាន សិទ្ធិ ក្ននុង ការ បែិសសធ មិន ្ ្ល់ ជូន នូវ សសវា និង ការ បសស្មើ  សសវាណាមួយ ែល់ អតិថិជន។ 

22. កម្មសិទ្ធិបញ្ៃ 
 ឯករារ, ស្បព័ន្ធ គាសំ្ទ ែំសណើរការ , ឧបករណ៍ រូប វន្, និង ស្្រប់ អ្វីៗ  ទាងំអស់ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ្ឺរជា កម្មសិទ្ធ ិរបស់ ធនាគារ ែូសច្នះ អតិថិជន មិន ស្តរូវ សស្បើស្រាស់ របស់ 
ទាំងសនាះ ក្ននុង សគាលសៅ មិន ស្តឹមស្តរូវ ណាមួយ សែើយ។ 

22.1. សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ្ឺរជា កម្មសិទ្ធ ិរបស់ ធនាគារ  សហើយ ធនាគារ រកៃសា ទុក នូវ រាល់ កម្មសិទ្ធបិញ្ៃ ទាងំអស់ របស់ ខលៃនួ សៅ ក្ននុង ស្បព័ន្ធ គាសំ្ទ ែំសណើរការ និង ឯករារ 
ណាមួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ រួម ទាំង ការ ឡកសស្មរួល, ការ ឡកឡស្ប , ឬ ការ ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ ជា បន្បនា្ៃប់ ្ ង ឡែរ។ 

22.2. ពាណិជ្ជសញ្ៃ ស ៃ្េងៗ ឡែល រួម មាន រាលៃក សញ្ៃ, ស ម្ៃះ ពាណិជ្ជកម្ម, ស ម្ៃះ សសវា , សំណំុ ពណ៌, ពាកៃយសរាលៃក , ពាកៃយ ្ ៃេព្្វ ៃសាយ ឡែល រាន បង្ាៃញ ជូន ពាក់ព័ន្ធ 
និង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ្ឺរជា កម្មសិទ្ធ ិរបស់ធនាគារ ឬ ស្តរូវ រាន ្ ល់្ អាជ្ាៃប័ណ្ណ ជូន ធនាគារ។ ពំុ មាន ខលៃមឹរារ ណាមួយ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឡែល 
ស្តរូវ បកស្រាយ ថា អាជ្ាៃប័ណ្ណ ឬ សិទ្ធ ិសស្បើស្រាស់ ពាណិជ្ជសញ្ៃ ទាងំសនះ ស្តរូវ រាន ្ ល់្ សដាយ គាមៃន ការ យល់ស្ពម ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ ជា មុន ពី ធនាគារ សែើយ។ 

22.3. អតិថិជន ទទួលរា្ៃល់  និង យល់ស្ពមថា ៖

a). ធនាគារ ្ ្ល់ ជូន អតិថិជន នូវ អាជា្ៃប័ណ្ណ មិន ផ្ៃច់មុខ , មិន អាច ស្្ទរ បន្ រាន , និង ជា បសណា្ៃះអាសន្ន ប៉ុសណាណៃះ សៅ ក្ននុង ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន 
ឡាញ សហើយ ការ អនុញ្ៃត សនះ ស្តរូវ រាន កំណត់ ស្តឹម ការ សស្បើស្រាស់ សសវា សដាយ ស្សបចៃបាប់ និង មានការ អនុញ្ៃត ឡត ប៉ុសណាណៃះ។ 

b). មិន សស្បើស្រាស់ ស្ទពៃយសមៃបត្ិ របស់ ធនាគារ សែើយ សលើកឡលងឡត ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ចូល  និង ការ សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

c). មិន សធ្វើការ ថតចមលៃង, លក,់ ស្្ទរ, ជួល លក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម , ្្ល់ អាជា្ៃប័ណ្ណ បន្ , ឬ ស្្ទរ ស្ទពៃយសមៃបត្ិ របស់ ធនាគារ ជូន ភា្រី ទី បី ណាមួយ សែើយ និង 

d). មិន ពៃយាយម សធ្វើ ឲៃយ ខូចខាត ឬ បំឡបក, ឡកឡស្ប ឬ សធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ែល់ ស្បព័ន្ធ ឬ ស្បព័ន្ធ គាំស្ទ ែំសណើរការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើយ។ 

23. បៃការ ផៃេៃងៗ 
23.1. ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស្តរូវ អនុវត្ សពញសលញ និង បឡន្ម ពីសលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស ៃ្េង សទៀត ទំាងអស់ ឡែល អនុវត្ ចំសពាះ អតិថិជន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សសវា របស់ ធនាគារ។ 

ការ ្ ល់្ សសវា ទាងំអស់ ឡែល ធនាគារ ្ ល់្ ជូន ស្តរូវ មានការ ទទួលយក ពី អតិថិជន នូវ រាល់ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទំាងអស់។ ការ មិន ទទួលយក ឬ ការ រំសលាេ សលើ ខ 
និង លក្ខខណ្ឌ នឹង នាំ ឲៃយ មានការ ែក ភាលៃមៗ នូវ សសវា ទាំងសនះ សៅ រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ របស់ ធនាគារ។ 

23.2. សដាយ បំសពញ ពាកៃយ សស្នើ សសវា សទាះជា ក្ននុង ទស្មង់ ស្កដាស ឬ សអ ែិកស្តរូ និក អតិថិជន បញ្ៃក់ ថា រាល់ ព័ត៌មាន ឡែល ខលៃួន ្ ល់្ ជូន ្ឺរ ពិតស្រាកែ ស្តឹមស្តរូវ និង ជា 
ព័ត៌មាន បច្ចនុបៃបន្នភាព សហើយ អតិថិជន រាន អាន យល់ និង ស្ពមសស្ពៀង សគារព សៅ រាម ខ និង លក្ខខណ្ឌ សរៀងៗ ខលៃនួ។ ែំសណើរការ សស្នើ សំុ ្ឺរជា ឡ ្្នក សំខាន់ ថន ខ និង 
លក្ខខណ្ឌ។ ធនាគារ អាច សស្នើ សំុ ព័ត៌មាន បឡន្ម រាន ស្្រប់សពល សៅ រាម ភាព ចារំាច់ សម សហតុ្ល សហើយ អតិថិជន ស្តរូវ អនុវត្ ភាលៃមៗ សៅ រាម សំសណើសំុ ទាងំសនះ។ 

23.3. ស្្រប់សពលសវលា ទាំងអស់  ធន គារ មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ ផ្ៃច់មុខ ក្ននុង ការ ឡកឡស្ប ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងសនះ និង ឡកសស្មរួល ព័ត៌មាន ឡែល រាន សចញ អំពី សសវា ធនាគារ 
អន ឡាញ និង កម្មវិធី ឡែល អតិថិជន សស្បើស្រាស់ សែើមៃបី ចូល សៅ កាន់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ ក្ននុង សពល បន្បន្ាៃប់ មក សទៀត ធនាគារ ក៏ អាច ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ , 
ឡកសស្មរួល , ឬ លុប សចាល សសវា ណាមួយ សៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ ការ ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ អាច នឹង តស្មរូវ ឲៃយ មានការ ទទួលយក ពី សំណាក់ អតិថិជន នូវ ខ 
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និង លក្ខខណ្ឌ។ ការ ផលៃស់ ប្ចូរ , ការ ឡកសស្មរួល , និង ការ ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ ទាំងសនះ នឹង ស្តរូវ ជូនែំណឹង សលើ វិ ប រាយ របស់ ធនាគារ ឡែល ធនាគារ ្ិរត ថា សម ស្សប។ 
អតិថិជន ស្តរូវ ពិនិតៃយ សមើល ខ និង លក្ខខណ្ឌ ស្ពមទាងំ ព័ត៌មាន ឡែល រាន សចញ ៃ្សាយ ឬ ជូនែំណឹង អំពី សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើមៃបី ឲៃយ រានែឹង អំពី ការ ផលៃស់ ប្ចូរ , 
ការ ឡកសស្មរួល , និង ការ ដាក់ ឲៃយ អនុវត្។ ការ បន្ សស្បើស្រាស់ របស់ អតិថិជន នូវ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា អតិថិជន រាន ទទួលយក និង ស្ពមសស្ពៀង 
ចំសពាះ ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទំាងសនះ និង ការ ផលៃស់ ប្ចូរ , ការ ឡកសស្មរួល , និង ការ ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ លុះស្រាឡត អតិថិជន រាន ជូនែំណឹង ជា លាយលក្ខណ៍អកៃេរ អំពី 
សគាលបំណង ្ ្ទនុយ ពី សនះ ឡែល សៅ សពល សនាះ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ នឹង ស្តរូវ ែក សចញ ភាលៃមៗ ពី អតិថិជន។ 

23.4. ស្្រប់សពលសវលា ទាងំអស់  ស្បសិនសបើ បញ្ញតិ្ ណាមួយ ថន  ខ និង លក្ខខណ្ឌ មាន លក្ខណៈ មិន ស្សបចៃបាប់ អស់ សុពលភាព ឬ មិន អាច អនុវត្ រាន សៅ ក្ននុង លក្ខណៈ 
ណាមួយ សនាះ ភាព ស្សបចៃបាប់ ឬ ភាព អាច អនុវត្ រាន ថន បញ្ញត្ិ ស្ៃេង សទៀត នឹង មិន រង ្ ល ប៉ះពាល់ ឬ ខូចខាត សដាយ រា្ៃនភាព ទាំងសនះ សែើយ។ 

23.5. អតិថិជន ស្តរូវ សស្បើ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សដាយ សុចរិត ស្សប សៅ រាម  ខ និង លក្ខខណ្ឌ។ 

23.6. អតិថិជន មិន ស្តរូវ រំសលាេ និង សស្បើស្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សែើមៃបី អនុវត្ អំសពើ ឡកលៃងបនលៃំ ឬ សកម្មភាព ខុសចៃបាប់ ណាមួយ សែើយ។ 

23.7. ក្ននុង ករណី ឡែល អតិថិជន រំសលាេ សៅ សលើ  ខ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងសនះ សនាះ ធនាគារ មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ ក្ននុង ការ បញៃឈប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ភាលៃមៗ។ 

23.8. រាល់ ព័ត៌មាន ឡែល អតិថិជន រាន ្ ល់្ ជូន នឹង ស្តរូវ ចាត់ ទុក ថា ស្តឹមស្តរូវ សហើយ ធនាគារ មាន សិទ្ធ ិក្ននុង ការ សជឿជាក់ សៅ សលើ ព័ត៌មាន សនះ សដាយ ពំុ មាន កាតព្វកិច្ច 
ស ្្ទៀងផ្ៃត់ ព័ត៌មាន ទំាងសនះ សស្មាប់ សគាលបំណង សុវតិ្ភាព, រែ្ឋរាល, ឬ សគាលបំណង ណាមួយ ស ៃ្េង សទៀត សែើយ។ ព័ត៌មាន ទំាងសនះ នឹង កាលៃយជា កម្មសិទ្ធិ 
របស់ ធនាគារ បនា្ៃប់ ពី រាន ដាក់ ជូន។ 

23.9. ធនាគារ អាច នឹង ៖

a). ផលៃស់ ប្ចូរ ទស្មង់ ស្បតិបត្ិការ 

b).  បឡន្ម  ឬ ែក សចញ  ឬ ផលៃស់ ប្ចូរ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឡែល រាន ្ ្ល់ ជូន សៅ សស្កាម កម្មវិធី សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ខលៃួន។ 

c). បិទ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជា បសណា្ៃះអាសន្ន  ឬ អចិថសន្យ៍ និង 

d).  បិទ សសវា មួយ ចំនួន ឡែល មានសៅ ក្ននុង សសវា ធនាគារ អន ឡាញ។ 

23.10. កម្មវិធី សសវា ធនាគារ អន ឡាញ មិនឡមន សស្មាប់ សែើមៃបី ឡចកចាយ សៅ ឲៃយ ឬ សស្បើស្រាស់ សដាយ បុ្រ្គល ឬ អង្គភាព ណាមួយ សៅ ក្ននុង ឡែន យុរ្ាៃធិការ ឬ ស្បសទស ស ៃ្េង 
ឡែល ការ ឡចកចាយ ឬ ការ សស្បើស្រាស់ ទាំងសនះ នឹង ្ ្ទនុយ ពី ចៃបាប់ ឬ បទ បៃប ញ្ញ តិ្ សៅ ក្ននុង ស្បសទស សែើយ។ 

23.11. សទាះបី មាន ចំណុច ្ ្ទនុយ សៅ ក្ននុង  ខ និង លក្ខខណ្ឌ ក៏ សដាយ ធនាគារ មាន កាតព្វកិច្ច សៅ ក្ននុង ការ សគារព រាម រាល់ វិធាន និង បទ បៃបញ្ញតិ ថន អាជ្ាៃធរ អេិរាល 
ពាក់ព័ន្ធ ែូច ជា ធនាគារជាតិ ថន កម្ពនុជា ជាសែើម។ 

24. ភារា 
 ែំសណើរការ ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សុំ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និង ខ និង លក្ខខណ្ឌ មាន ជា ភារា អង់ស្រលៃស (ភារា ឡខ្មរ ្ ្ល់ ជូន សៅ សពល មានការ សស្នើ សុំ)។ សៅ ក្ននុង ករណី មាន ភាព 
ខុស គា្នៃ រវាង អត្បទ ទាំង ពីរ ឡែល នាំ ឲៃយ មាន វិវាទ ្ លៃចូវចៃបាប់ សនាះ ស្តរូវ យក ភារា អង់ស្រលៃស ជា សគាល។ 

25. ចៃបាប់ គៃប់គៃង  និង ដៃន យុរា្ៃធិការ 
 ែំសណើរការ ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សុំ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និង ខ និង លក្ខខណ្ឌ ថន ែំសណើរការ សនះ ស្តរូវ ស្្រប់ស្្រង និង បកស្រាយ សៅ រាម ចៃបាប់ កម្ពនុជា។ រាល់ វិវាទ ឡែល សកើតសែើង 
ពី ែំសណើរការ ទាំងសនះ ស្តរូវ ស្ិត សស្កាម ឡែន យុរា្ៃធិការ ផ្ៃច់មុខ ថន តុលាការ កម្ពនុជា។ 

 



អគារសលខ 141, 146, 148 និង 148 អា សប សស សែ មហាវិថីស្ពះសីហនុ និង  
អគារសលខ 15 និង 153 អា សប សស ្លៃចូវ 278 សងា្ៃត់បឹងសកងកងទី 1
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