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សាចក្ដី ផ្ដើម

ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ “ខ និ្ លកខេខណ្ឌ” សនះ ្តរូវ រាន សរៀបចំ ស�ើ្ជា ណ ្្នក មួយ មន កិច្្ច ពមស្ពៀ្ ណដល មាន វិសាលភាព ្គប់្គ្ សលើ ការ 

ស្បើ្រាស់ ្ លិត្ល និ្ សសវា នានា របស់ ធនាគារសយើ្ខ្ទុំ សដាយ រួម បញ្ចចូល ទាំ្ គណនី ្ ្ ណដរ។ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទាំ្សនះ នឹ្ ្តរូវ យក មក 

អនុវត្ សៅ សពល ណដល សយើ្ខ្ទុំ  ្ ្ល់ ជូន អ្នក នូវ ្ លិត្ល និ្ សសវា ធនាគារ ផ្ៃល់ខលៃលួន ជាក់លាក់ មួយ។ សៅ សពល អ្នក ចុះហត្សលខា សលើ ទ្ម្់ 

ណបបបទ សស្នើ សំុ សបើក គណនី  ឬ ទទួល ្ លិត្ល ឬ សសវា ធនាគារ រូបវន្បុគ្គល ណា មួយ របស់ សយើ្ខ្ទុ ំ មាន ន័យ ថា អ្នក ្ពម ទទួលយក ខ និ្ 

លកខេខណ្ឌ ទាំ្សនះ។ អ្នក គបៃបី រកៃសា ទុក កូនសសៀវសៅ សនះ សដើមៃបី សធវើ ជា ឯកសារសោ្ សៅ ម្្ងស្កាយ។

 ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ណដល មាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ ឯកសារ សនះ ពុំ រប់ បញ្ចចូល ្គប់ រល់ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ស្មាប់ ្ លិត្ល និ្ សសវា ធនាគារ ណដល រាន 

្្ល់ ជូន ស�ើយ។ សទាះបី ោ៉ៃ្ណា  លកខេខណ្ឌ បណន្ម អាច មាន ប្្កប់ អត្ន័យ សៅ ក្នទុ្ ចៃបាប់  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ ណា មួយ (  ឧទាហរណ៍ 

ខ និ្ លកខេខណ្ឌ កាត ឥណទាន ជាសដើម) ឬ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ស្ៃេ្ សទៀត ណដល អ្នក រាន ្ពមស្ពៀ្ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ។

 សយើ្ ខ្ទុំ អាច នឹ្ សធវើការ ណកស្មរួល ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទំា្សនះ រាន រួម ទាំ្  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ ណដល ្គប់្គ្ សលើ ្លិត្ល ឬ សសវា 

ណាមួយ សដើមៃបី ឆលៃទុះ បញ្ៃំ្  អំពី លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ ចារំាច់ ស្មាប់ ្បតិបតិ្ការ គណនី ណដល មាន ជាមួយ ធនាគារ ណដល រួម បញ្ចចូល សដាយ មិន កំណត់ 

្តឹមណត អ្រា ការ ្រាក់, លកខេខណ្ឌ , ម ល្ៃ ឈ្នលួល ជាសដើម សៅ ក្នទុ្ សពល ណាមួយ សៅ រាម ឆន្ាៃនុសិទ្ធិ របស់ សយើ្ ខ្ទុំ  និ្/ឬ សដាយ សោ្ សៅ រាម 

ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ។ ក្នទ្ុ  ករណី  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ មាន អ ស ្្គតិភាព ជាមួយ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ណា មួយសនាះ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ 

ស្មាប់ ្ លិត្ល និ្ សសវា ្តរូវ មាន អាទិភាព។

 សសៀវសៅ សនះ មាន ណច្ អំពី  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ មន គណនី របស់ អ្នក សហើយ បស ្្កើត រានជា ណ ្្នក មួយ មន កិច្ចសនៃយា របស់ អ្នក ជាមួយ ធនាគារ។ អ្នក 

្តរូវ រាន ចាត់ ទុក ថា រាន ឯកភាព ជាមួយ ខ  និ្ លកខេខណ្ឌ សនះ  សៅ សពល ណដល រាន ្បតិបតិ្ការ គណនី របស់ អ្នកជា សលើក ទី មួយ  ឬ សៅ សពល ណដល 

សលាក អ្នក រាន សធវើការ ្ពមស្ពៀ្ សលើ  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទំា្សនះ។ សយើ្ខ្ទុំ សូម សលើកទឹកចិត្ អ្នក ឲៃយ អាន ឯកសារ សនះ សៅ សពល អ្នក សស្នើ សំុ សសវា 

គណន ីណាមួយ ពី ធនាគារ។ ខ ទាំ្ សនះ ភា្ៃប់ កាតពវកិច្ច ្ លៃចូវចៃបាប់ ចំសពាះរូបអ្នក  ពាក់ព័ន្ធនឹ្ ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ ជាមួយ ធនាគារ។ ដូសច្នះ អ្នក គួរ 

អាន និ្ ណសវ្ យល់ អំពី ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទាំ្សនះ មុន នឹ្ ស្បើ្រាស់ គណនី របស់ អ្នក។

 ព័ត៌មាន សៅ ក្នទ្ុ  ឯកសារ សនះ អាច នឹ្ ្តរូវ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សៅ ម ្្ងស្កាយ។ សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ ្ ល់្ ព័ត៌មាន អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ្ ្ីៗ  រាម រយៈ ការ ស្្ើ លិខិត ជូនដំណឹ្ 

សៅ អ្នក  (្បសិនសបើ ចាំរាច់  ដូច ជា សៅ សពល ណដល ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ទាំ្សនះ អាច មានការ ប៉ះពាល់ សៅ សលើ អ្នក ខា្ៃំ្) ឬ សដាយ ការ ្ ៃេពវ្ៃសាយ ព័ត៌មាន 

្ី្ៗ សៅ សលើ វិបសាយ របស់ សយើ្ខ្ទុំ និ្/ឬ មសធៃយារាយ ទំនាក់ទំន្ ស ៃ្េ្ សទៀត ណដល សយើ្ ខ្ទុំ គិត ថា សម ្សប។ អ្នក ក៏ អាច ទាក់ទ្ មក សយើ្ ខ្ទុំ  

សដើមៃបី ទទួល រាន សនលៃឹក ឯកសារ ព័ត៌មាន ្ ្ីៗ សដាយ ឥត គិតម្លៃ ្ ្ ណដរ។
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និយមន័យ

“មា្ៃស់គណន”ី
សំសៅ ដល់ បុគ្គល ណដល មាន គណនី ្បតិបត្ិការ ស្បើ ស្្ៃះ របស់ ខលៃលួន និ្ ជា អ្នក ទទួល ខុស្តរូវ ចំសពាះ ្គប់ 
្បតិបត្ិការ ទាំ្អស់ ក្នទុ្ គណនី សនាះ។

“ហត្ សលខី ទទួល សិទ្ធ”ិ សំសៅ ដល់ ភាគី ទីបី ណដល ទទួល រាន សិទ្ធិអនុញ្ៃត ឲៃយ្បតិបត្ិការក្នទុ្គណនី។

“សមតុលៃយ ក្នទុ្ គណន”ី

សំសៅ ដល់ សមតុលៃយ សរុប សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក សដាយ ដក សចញ នូវ សមតុលៃយ ្បតិបត្ិការ មិន ទាន់ 
ទូទាត់ និ្ ឥណទាន អតិបរមា ណដល អាច មាន សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក (ស្មាប់ គណនី សរៀប ចំ ជា 
ឥណទាន វិរារូប ឬ ្បតិបត្ិការ សលើស សមតុលៃយ)។

“ម្្ងសធវើការ”

សំសៅ ដល់ ម្្ង ក្នទុ្ សរា្ៃហ៍ ណដល ធនាគារ ABA សបើ ក្បតិបត្ិការ ស្រៅ ពី ម្្ង ឈប់ ស្មាក បុណៃយ ជាតិ។ 
ម្្ងសៅរ៍ និ្ម្្ងអាទិតៃយ មិន ណមន ជា ម្្ង សធវើការ ស�ើយ សបើ សទាះ បី ជា សា ខា របស់ សយើ្ ខ្ទុំ មួយ ចំនួន សបើក បស្មើ 
សសវា ក៏សដាយ។

ម្្ង សធវើការ ស្មាប់ មា៉ៃសុីន ATM ្តរូវ រាន កំណត់ ថា ជា ម្្ង ក្នទុ្ សរា្ៃហ៍ ណដល សាខា ធនាគារ របស់ មា៉ៃសុីន 
ATM ទាំ្ សនាះ សបើក បស្មើ សសវា។ ម្្ងសៅរ៍ និ្ ម្្ងអាទិតៃយ មិន ណមន ជា ម្្ង សធវើការ ស�ើយ សបើ សទាះ បី ជា សាខា 
របស់ សយើ្ ខ្ទុំ មួយ ចំនួន សបើក បស្មើ សសវា ក៏ សដាយ។

“កាត”

មាន ន័យ ថា ជា កាត មាន សិទ្ធិ អនុញ្ៃត ណា មួយ ស្មាប់ គណនី របស់ អ្នក ណដល សចញ សដាយ ធនាគារ 
ABA ឬ ជា កាត ណដល ធនាគារ ABA អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក ស្បើ្រាស់ ស្មាប់ ភា្ៃប់ ជាមួយ គណនី របស់ អ្នក 
រាន។ ស្មាប់ ព័ត៌មាន លម្ិត សូមសមើល “សសចក្ី សស្ខេប លកខេណ សមៃបត្”ិ

“សលខកូដ”

មាន ន័យ ថា ជា សលខ សមា្ៃត់ (PIN), សលខ កូដ ចូល ស្បើ សសវា ធនាគារ អនឡាញ ABA, ពាកៃយ សមា្ៃត់ 
ធនាគារ អនឡាញ ឬព័ត៌មាន ្បហាក់្បណហល ណដល ្តរូវ ការ ជា ចាំរាច់ ស្មាប់ សធវើ ្បតិបត្ិការ ស្្រ្រាក់ 
សៅ/មក រវា្ គណនី នានា សហើយ ព័ត៌មាន ទាំ្ សនះ ្តរូវ រកៃសា ទុក ជា សមា្ៃត់ មិន ឲៃយ សគ ដឹ្។

“ឧបករណ”៍
សំសៅ ដល់ មសធៃយារាយ ណដល ធនាគារ ្ ្ល់ ជូន អ្នក ស្បើ្រាស់ សដើមៃបី សធវើ្បតិបត្ិការ រាម ្បព័ន្ធ 
សអ�ិក្តរូនិក។

“ឧបករណ៍ សអ�ិក្តរូនិក”

ឬ“មា៉ៃសុីន សអ�ិក្តរូនិក”

សំសៅ ដល់ មសធៃយារាយ សអ�ិក្តរូនិក (ឧទាហរណ៍ មា៉ៃសុីន ATM មា៉ៃសុីនទូទាត់ POS និ្ មា៉ៃសុីន ណដល 
ស្ិត សៅ រាម បញ្ជរ សាខា) កុំពៃយចូទ័រ ទូរទសៃេន៍ និ្ទូរស័ព្

“ABA” ឬ “ធនាគារ” សំសៅ ដល់ ធនាគារ វឌៃឍនៈ អាសុី ចំកាត់

“អ្នក” “របស់អ្នក” សំសៅ ដល់ មា្ៃស់ គណនី ឬ ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ

“សយើ្ខ្ទុ”ំ “របស់ សយើ្ ខ្ទុំ” សំសៅ ដល់ ធនាគារ វឌៃឍនៈ អាសុី ចំកាត់

“អតិ្ិជន”

រប់ បញ្ចចូល ទាំ្ មា្ៃស់ គណនី ABA និ្មា្ៃស់ គណនី មិនណមន ABA ណដល រាន ស្បើ្រាស់ សសវា របស់ 
ធនាគារ ABA ម្្មា្ៃល។ អតិ្ិជន ទាំ្អស់ ្តរូវ ឆលៃ្កាត់ ទ្ម្់ វាយតមមលៃ សុ្កឹត ភាពទិន្នន័យអតិ្ិជន 
ខុស ៗ  គា្នៃ។

“OTC” រាម បញ្ជរ
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“CiM” មា៉ៃសុីនដាក់្រាក់

“CDM” មា៉ៃសុីនដាក់មូលបៃបទានប្ត

“្បតិបត្ិការ”

និយមន័យ ្តរូវ រាន កំណត់ ដូច ខា្ស្កាម៖

 សរសសរ, ចុះហត្សលខា, អនុញ្ៃត សលើ មូលបៃបទានប្ត ឬ ការ បញ្ៃ ទិញ ឬ ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ៗ 
ស្មាប់ ការ ទូទាត់ សបើសទាះ បីជា ការ ដក ទឹក្រាក់ ពី គណនី ស្មាប់ មូលបៃបទានប្ត និ្ ការ 
បញ្ៃ ទិញ ឬ ឧបករណ៍ ណា មួយ សនាះ អាច បណា្ៃលឲៃយ គណនី ខា្ សលើ ស្បើ សលើស សមតុលៃយ ឬ 
ឥណទាន វិរារូប ណា មួយ សកើន ស�ើ្ ក៏ សដាយ។

 ទូទាត់ ្រាក,់ មូលបៃបទានប្ត, ្កដា ស្រាក,់ រូបិយណត្,ិ និ្ រល់ ឯកសារ ស្ៃេ្ៗ សទៀតទាំ្ 
អស់ សៅ ក្នទុ្ ឥណទាន មន គណនី របស់អ្នក និ្ សដើមៃបី ចុះ ហត្សលខា តំណា្ ឲៃយរូប អ្នក និ្ រា្ 
នាមឲៃយអ្នក ឬ រា្ នាម សមធាវី, មូលបៃបទានប្ត, ឬ ឧបករណ៍ ធានា ការទូទាត់ ណា មួយ។

 កាត់្រាក់ ឬចុះ ឥណពន្ធគណនី របស់ អ្នក ស្មាប់ ការទូទាត់ ណា មួយ ណដល មានហត្សលខា 
របស់សមធាវី។

 ទទួល, ដកទាំ្អស់ ឬចំណណក ណា មួយ នូវ មូលប្ត, វិក្កយប្ត, គូប៉ុ្ ឬ ្ទពៃយសមៃបត្ិ ស្ៃេ្ៗ 
សទៀត របស់ អ្នក រួម ទាំ្ ្បអប់ ណា មួយ ឬ ស្ចើន និ្ វត្ទុ សៅក្នទុ្ ្បអប់ សនាះ ្ ្ ណដរ។

 ចរចា និ្ទទួល យក បុសរ ្បទាន រាមរយៈ ការ បញ្ចទុះ តមមលៃ, ឥណទាន, ឥណទានវិរារូបន៍ ឬ 
មសធៃយារាយ ស្ៃេ្ ៗ  សទៀត សដាយ មាន ឬ មិន មា ន្ទពៃយ ធានា។

 ដាក់ បញ្ៃំ និ្ ដាក់ តម្កល់្បសេទ ស្ៃេ្ៗ មន ្ទពៃយធានា ស្មាប់ ការទូទាត់ ស្ បុសរ្បទាន 
ទាំ្សនះ។

 ទទួល ររាយការណ៍ និ្/ឬ លិខិត ទំនាក់ទំន្ ្បសេទ ណា មួយ ពី សពល មួយ សៅ សពល មួយ មន 
គណនី របស់ អ្នក និ្ បញ្ៃក់ អំពី ភាព្តឹម្តរូវ មន ររាយការណ៍ និ្/ឬ លិខិត ទំនាក់ទំន្ ទាំ្ សនាះ 
ណដល រា ្ នាម ឲៃយ ធនាគារ។

 ដាក់សំសណើ សទាះ រាមរយៈ អ៊ីណមល, ទូរសលខ, ទូរស័ព,្ ទូរសារ និ្ មសធៃយារាយ ស្ៃេ្ៗ សទៀត និ្/
ឬ ចុះ កិច្ចសនៃយា សៅ ក្នទុ្ ការ ទិញ, លក,់ (រួមទាំ្ ការលក់ ្ទពៃយ ធានា) ្ពម ទាំ្រល់ ្បតិបត្ិការ 
ស្ៃេ្ ៗ សទៀត ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ ប្ចូររូបិយប័ណ្ណ បរសទស និ្/ឬ សលាហៈ និ្/ឬហ៊ុន, ភាគហ៊ុន, 
សញ្ៃបណ្ណ, បណ្ណធានា ្ពម ទាំ្ ការ ជួញ ដូរ ទី្ៃសារ មូលប្ត ស្ៃេ្ ៗ  សទៀត សដើមៃបី ទទួល រាន 
្រាក់ចំសណញ ឬ ស្ៃេ្ ពី សនះ។
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ព័ត៌មានអំពីគណនី



6ធនាគារ ABA | ខ និ្លកខេខណ្ឌទូសៅ

1. សៃចក្ីសងខេៃបលកខេណសមៃបត្ិ

សសវា ធនាគារ ្បចាំ ម្្ង ការវិនិសោគ

ចំណុច ពិសសស
គណនី សនៃេំ រាម ទូរស័ព្ /
គណនី សនៃេំ រាម បញ្ជរ

គណនី ចរន្ រាម បញ្ជរ
គណនី ចរន្ “PLUS” រាម 
បញ្ជរ

បសញញើ កំណត់ រាម បញ្ជរ/ 
បសញញើ កំណត់ ទូរស័ព្ 

សម្សប បំ្ុត ្បសិ នសបើ 
អ្នក ្តរូវ ការ

្បតិបត្ិការ & សនៃេំ ្បតិ្ បតិបត្ិការ ្បតិបត្ិការ សនៃេំ

សតើ មាន រូបិយប័ណ្ណ អវី ខលៃះ? ដុលា្ៃរ អាសមរិក & សរៀល ដុលា្ៃរអាសមរិក & សរៀល ដុលា្ៃរអាសមរិក & សរៀល ដុលា្ៃរអាសមរិក & សរៀល

សតើ មាន ម្លៃ សសវា ្បចាំ ណខ ណដរ 
ឬសទ?

គា្ៃន គា្ៃន គា្ៃន គា្ៃន

សតើ ខ្ទុំ ទទួល រា នការ ្រាក់ 
ណដរ ឬ សទ?

មាន គា្ៃន គា្ៃន មាន

សតើ ការទូ ទាត់ ការ ្រាក់ 
រយៈសពល ប៉ុនា្ៃន ណខ ម្្?

សរៀ្រល់ឆមាស សរៀ្រល់ឆមាស សរៀ្រល់្តីមាស
សៅរាមរយៈសពល/
សៅសពលបិទ

សតើ មាន បរិកា្ៃរ 
មូលបៃបទានប្ត ណដរ ឬ សទ?

គា្ៃន មាន មាន គា្ៃន

សតើ ្រាក់ អាច ដក រាន ភា្ៃមៗ 
ណដរ ឬ សទ?

មាន មាន មាន មាន

សតើ ខ្ទុំ អាច ទូទាត់ រាម 
កាលកំណត់ រាន ណដរ ឬ សទ?

មាន មាន មាន គា្ៃន

សតើ ខ្ទុំ អាច សស្នើ សុំ ឥណទាន 
វិរារូបន៍ រាន ណដរ ឬ សទ?

គា្ៃន មាន1 គា្ៃន គា្ៃន

សតើ នរណា ខលៃះ អាច សស្នើ សុំ 
សបើកគណនី សដាយ ខលៃលួន ឯ្?

អ្នក ណដល មាន អាយុ ចាប់ 
ពី 152 ស្មាប់ (ពលរដ្ឋ 
កម្ទុជា) និ្ 18 ស្មាប់ 
(ជនបរសទស)

អ្នក ណដល មាន អាយុ ចាប់ ពី 
15 ស្មាប់ (ពលរដ្ឋកម្ទុជា) 
និ្ 18 ស្មាប់ 
(ជនបរសទស)

អ្នក ណដល មាន អាយុ ចាប់ 
ពី 15 ស្មាប់ (ពលរដ្ឋ 
កម្ទុជា) និ្18 ស្មាប់ 
(ជនបរសទស)

អ្នក ណដល មាន អាយុ ចាប់ 
ពី 15 ស្មាប់  (ពលរដ្ឋ 
កម្ទុជា) និ្ 18 ស្មាប់ 
(ជនបរសទស)

សតើ មាន សសវាធនាគារ រាម 
ទូរស័ព្ មដ ណដរ ឬ សទ?

មាន មាន មាន មាន
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សតើ មាន សសវាធនាគារ 
អនឡាញ ស្មាប់ រូប វន្ 
បុគ្គល  ឬ សទ?

មាន មាន មាន គា្ៃន

សតើ ចាំ រាច់ ្តរូវ មាន សមតុលៃយ 
បន្ អបៃបបរមា សៅ សល់ ណដរ 
ឬ សទ?

មាន មាន មាន គា្ៃន

សតើ មាន កាត ឥណពន្ធ អវី ខលៃះ?
Visa, Mastercard, 
UnionPay3

Visa, Mastercard, 
UnionPay

Visa, Mastercard, 
UnionPay

គា្ៃន

សតើ សធវើ ដូចសម្ច សទើប ខ្ទុំ អាច 
ទទួល រានររាយការណ៍ ជា 
្បចា?ំ

រាមការសស្នើសុំ រាមការសស្នើសុំ រាមការសស្នើសុំ រាមការសស្នើសុំ

សធវើ ដូចសម្ច សទើប ខ្ទុំ អាច សបើក 
គណនី រាន?

រាម អ៊ីនធឺណិត, រាម 
ទូរស័ព្ , រាម សាខា, និ្ 
រាម ការ ណាត់ ជួប សដើមៃបី 
សបើក សៅ កណនលៃ្ អ្នកផ្ៃល់

រាម អ៊ីនធឺណិត, សសវា 
ធនាគារ រាម ទូរសព្,័ រាម 
សាខា

រាម អ៊ីនធឺណិត, 
សសវាធនាគារ រាម ទូរសព្,័ 
រាម សាខា

រាម អ៊ីនធឺណិត, 
សសវាធនាគារ រាម ទូរសព្,័ 
រាម សាខា

សតើ មាន ការ កំណត់ ចំនួន 
គណនី ណដល ខ្ទុំ អាច មាន ណដរ 
ឬសទ?

ពុំ មាន ការ កំណត់ ចំនួន 
គណនី ណដល អាច ស្ជើស 
សរីស ស�ើយ ប៉ុណន្ គណនី 
សនៃេំ រាម ទូរស័ព្ ្តរូវ រាន 
កំណត់ ្តឹម ចំនួន 3 ក្នទុ្ 
មួយ រូបិយប័ណ្ណ ស្មាប់ អ្នក 
ស្បើ្រាស់ មា្នៃក់។

ពុំ មាន ការ កំណត់ ចំនួន 
គណនី ណដល អាច ស្ជើស 
សរីស ស�ើយ ឲៃយ ណត អនុវត្ 
គណនី រាន ្តឹម្តរូវ។

ពុំ មាន ការ កំណត់ ចំនួន 
គណនី ណដល អាច ស្ជើស 
សរីស ស�ើយ ឲៃយ ណត អនុវត្ 
គណនីរាន ្តឹម ្តរូវ។

ពុំ មាន ការ កំណត់ ចំនួន 
គណនី ណដល អាច ស្ជើស 
សរីស ស�ើយ។ អ្នក អាច សបើក 
គណនីបសញញើមាន កាល 
កំណត់ រាម ទូរស័ព្ រាម 
ចំនួន ណដល ច្់ សបើក។

1   ្តរូវមានការ អនុញ្ៃត ឥណទាន

2  អាច អនុវត្ ស្មាប់ ្បជាពលរដ្ឋ កម្ទុជា ណដល មាន អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ សញ្ៃតិ ណខ្រ (NID) ណត ប៉ុសណាណៃះ។

3  ប័ណ្ណ UnionPay International (UPI) មិន មាន ស្មាប់ គណនី ជា រូបិយ វត្ទុ ណខ្រ  ស�ើយ។ 
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2. ការ ណៃនាំ អំពី របៀប បើក គណនី

2.1. រសបៀប សបើក គណនី របស់ អ្នក

អ្នក អាច សស្នើ សុំ សបើក គណនី ភាគស្ចើន រាម អន ឡាញ សលើ ទ្ម្់ វិប Online Account Opening របស់ ធនាគារ ABA, សៅ រាម សាខា ឬ សៅ កណនលៃ្ អ្នក ផ្ៃល់ សដាយ សធវើការ 
ណាត់ជួប ជាមួយ ្កុមការងារ សបើក គណនី ដល់ទី កណនលៃ្។ ស្មាប់ ព័ត៌មាន បណន្ម  សូម សមើល រារ្ “សសចកី្ សស ខ្េប លកខេណសមៃបតិ្”។ សដើមៃបី សបើក គណនី ្ ្ី  សយើ្ខ្ទុំ ្តរូវការ 
ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន របស់ អ្នក។ អ្នក ចាំរាច់ ្តរូវ៖

 បំសពញ រាម លកខេខណ្ឌ សិទ្ធិ កំណត់ សហើយ អាច ្ ្ល់ េ័ស្ទុរា្ បញ្ៃក់ សៅ រាម ការ សស្នើ សុំ។ សូម សមើល រារ្ “សសចក្ី សស្ខេប លកខេណសមៃបត្”ិ  
ស្មាប់ ព័ត៌មាន បណន្ម និ្ 

 ្្ល់ ឯកសារ និ្ ព័ត៌មាន ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន ដល់ ធនាគារ ណដល រួម មាន សសចក្ី លំអិត ដូច ជា ស្្ៃះ, អាសយដា្ៃន, ម្្ងណខ ឆ្នៃំ កំសណើត, សលខ ទូរស័ព,្  
និ្ មុខរបរ របស់ អ្នក ជាសដើម។

សោ្ រាម ចៃបាប់ របស់ ធនាគារជាតិ មន កម្ទុជា សី្ ពី ការ ្បឆំ្ ការ សម្ាៃត ្រាក់ និ្ ហិរញញបៃបទាន សេរវកម្ ណដល រាន សចញ សៅ ក្នទុ្ ឆ្នៃំ 2008 ធនាគារ នានា ្តរូវ កំណត់ 
អត្សញ្ៃណ របស ់អតិ្ ិជន ទាំ្អស ់ណដល សបើក គណន ីធនាគារ (រួម ជាមួយនឹ្  ហត្សលខី និ្ បុគ្គល ទាំ្អស ់ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណន)ី។ ្ បសិនសបើ អ្នក សបើក គណនី ជា 
សលើក ដំបូ្ អ្នក ្តរូវ អនុវត្ សៅ រាម សគាលការណ៍ សនះ។ អ្នក អាច បំសពញ រាម លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ  សដាយ បំសពញ រារ្ អត្សញ្ៃណ អតិ្ិជន របស់ ធនាគារ  ABA ណដល ពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ ការ ្ ្ល់ ឯកសារ បញ្ៃក់ អត្សញ្ៃណ ដល់ ធនាគារ។ ្ បសិនសបើ អ្នក ឬ ហត្សលខី ណាមួយ មន គណនី មិន រាន ្ ្ល់ អត្សញ្ៃណ ្សប សៅ រាម ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ សទ សនាះ 
គណនី នឹ្ ្តរូវ បិទ មិន ឲៃយ ដក ្រាក់ ក្នទុ្ រយៈសពល ណាមួយ រហូត ទាល់ណត អតិ្ិជន រាន បង្ាៃញ អត្សញ្ៃណ សហើយ សៅ ដំណាក់កាល ជាក់លាក់ ណាមួយ ស្កាយមក សទៀត 
្បសិនសបើ អនុញ្ៃត សដាយ ចៃបាប់ សយើ្ខ្ទុ ំនឹ្ ផ្ៃច់ ណល្ ្ ល់្ ្ លិត្ល និ្ សសវា ជូន។ ្បសិនសបើ អ្នកជា អតិ្ិជន ចាស់  អ្នក ្បណហលជា រាន ្ ល់្ អត្សញ្ៃណ រួច សហើយ  
ដូសច្នះ ្បសិនសបើ ធនាគារ មិន រាន ទាមទារ សទ អ្នក ពុំ ចាំរាច់ ្ ្ល់ ជូន ម្្សទៀត ស�ើយ។

2.2. ការ ប្ចូរ មក ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ ABA

សយើ្ខ្ទុំ អាច ជួយ អ្នក ក្នទុ្ ការ ស្្រ ការ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ របស់ អ្នក ពី ្គឹះសា្ៃន ហិរញញវត្ទុ កម្ទុជា ស្ៃេ្ មក ធនាគារ ABA រាន។ អ្នក អាច សធវើ ការ ស្្រ សដាយ ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ 
សំុ រាម អន ឡាញ រាម រយៈ កម្វិធី Online Account Opening សៅ សលើ វិបសាយ របស់ ធនាគារ ABA, សធវើការ ណាត់ជួប ្កុមការងារ សបើក គណនី ដល់ទី កណនលៃ្ សដើមៃបី សបើក 
គណនី សៅ កណនលៃ្ អ្នក ផ្ៃល់, ឬ អសញ្ជើញ មក សបើក សៅ រាម សាខា ណាមួយ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។

លកខេខណ្ឌ សដើមៃបី ទទួល រាន អត្្បសោជន៍ ពី គណនី

សូម បញ្ៃក់ ថា  អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់ ឯក សារ ជា េ័ស្ទុរា្ សដើមៃបី បញ្ៃក់ ថា អ្នក រាន បំសពញ រាម លកខេខណ្ឌ ក្នទុ្ ការ ទទួល រាន អត្្បសោជន៍ ណាមួយ ដូច ខា្ស្កាម។

តមមលៃ សសវា កាត ឥណទាន  បណន្ម 

ម ល្ៃ សសវា សចញ កាត និ្ តំណហទាំ ្បចាំឆ្នៃំ នឹ្ ្តរូវ សលើកណល្ ្បសិនសបើ អ្នករកៃសា ទុក ្រាក់ តម្កល់ ធានា ោ៉ៃ្តិច $5,000 ស្មាប់ ្បសេទ កាត ឥណទាន ណាមួយ។ ្រាក់ 
តម្កល់ ធានា នឹ្ ្តរូវ ប្្កក ទុក ដាច់ សដាយណ�ក ពី សមតុលៃយ បន្ អបៃបបរមា ក្នទុ្ គណនី  សហើយ អាច នឹ្ ្តរូវ អនុវត្ លកខេខណ្ឌ កាត់ក្ ្ បសិនសបើ អ្នក ពុំ រាន បំសពញ កាតពវកិច្ច 
ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ កាត ឥណទាន។ សដើមៃបី ទទួល រាន កាត ឥណទាន បណន្ម អ្នក ្តរូវ បំសពញ រាម លកខេខណ្ឌ ដូច ខា្ស្កាម៖

 មាន អាយុ ោ៉ៃ្តិច  18 ឆ្នៃំ គិត ្តឹម កាលបរិសចឆេទ ដាក់ ពាកៃយ សស្នើ សុំ កាត ឥណទាន។

 មាន ្រាក់ តម្កល់ ធានា ្គប់្គាន់ សៅ ក្នទុ្ គណនី។

 ពុំ ធា្ៃប់ មាន ្បវត្ិ មិនល្ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ ស្បើ្រាស់ សសវា ឥណទាន។

2.3. ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សា្ៃនភាព

្បសិនសបើ អ្នក ពំុ រាន បំសពញ រាម លកខេខណ្ឌ  សបើក គណនី ដូច មាន ណច្ សៅ ក្នទ្ុ  ណ ្្នក “សតើនរ ណាខលៃះ អាច សបើក គណនី ?” មន រារ្ “សសចកី្ សស ខ្េប លកខេណសមៃបតិ្ ” សទ សយើ្ ខ្ទុំ 
អាច ស្្រ គណនី របស់ អ្នក សៅ ជា ្បសេទ គណនី ស ៃ្េ្ សទៀត មន ធនាគារ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។ ្ បសិនសបើ អ្នក មិន ទាន់ ្គប់ អាយុ រាម លកខេខណ្ឌ កំណត់  អ្នក ្តរូវ មាន អាណាពៃយារាល 
មា្នៃក់ សដើមៃបី សបើក គណនី រួម គា្នៃ ជាមួយ អ្នក។ សទាះបី អ្នកជា ភាគី មន គណនី រួម កី្  បុ៉ណន្ សកម្ភាព ហិរញញវត្ទុ របស់ អ្នក ្តរូវ រាន ក្មិត សដាយសារ អ្នកជា បុគ្គល សិ្ត ក្នទ្ុ  បន្ទុក 
សៅស�ើយ។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ បន្ ការ ដាក់ កំហិត ្បសេទ គណនី អនីតិជន សនះ រហូត ទាល់ណត  ធនាគារ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សៅ សលើ សា្ៃនភាព គណនី សដាយ 
មាន ឯកសារ ជា េ័ស្ទុរា្ បញ្ៃក់ ្គប់្គាន់ ្សប រាម លកខេខណ្ឌ របស់ សយើ្ខ្ទុ។ំ ក្នទុ្ ករណី ម្ាៃស់ គណនី ទទួលមរណភាព ធនាគារ នឹ្ អនុវត្ លកខេខណ្ឌ រួម និ្ សរៀ្ៗ ខលៃលួន 
ទាំ្ សៅ សលើ ្ទពៃយសកម្ ណដល សៅ សល់ និ្ បំណុល របស់ មា្ៃស់ គណនី រួម សនះ (“អ្នក សៅ រស់រន ”) សៅ រាម ករណី នីមួយៗ។

ធនាគារ អាច សស្មចចិត្ បញៃឈប់ ្ ្ល់ ្ លិត្ល និ្ សសវាកម្ មួយ ចំនួន សដាយសារ ណត ការ ណ្ប្បរួល ស្ាៃនភាព ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ស្ាៃនភាព ទី ៃ្សារ លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ 
ណ ្្នក ្ លៃចូវចៃបាប់)។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្ ដល់ អ្នក ោ៉ៃ្តិច30 ម ្្ង មុន សពលសធវើការ ប្ចូរ គណនី និ្/ឬ ្ លិត្ល  និ្ សសវា ណដល អ្នក រាន ជាវ សៅ ជា ្ លិត្ល ឬ សសវា ្ ្ី 
មួយ ណដល សយើ្ខ្ទុំ ្តរូវការ ប្ចូរ។ ្បសិនសបើ អ្នក មិន យល់្ពម នឹ្ ការ ប្ចូរ សៅ ជា គណនី  និ្/ឬ ្លិត្ល និ្ សសវាកម្ ស្ៃេ្ សទៀត សទ អ្នក ្តរូវ ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ របស់ 
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សយើ្ ខ្ទុំ ឲៃយ រាន 10 ម ្្ងមុន សពល សយើ្ខ្ទុំ សធវើការ ប្ចូរ គណនី របស់ អ្នក សដាយ ្រាប់ អំពី សគាលបំណ្ មន ការ បិទ គណនី របស់ អ្នក និ្ ្រាប់ ពី មសធៃយារាយ ណដល អ្នក ្តរូវ ស្្រ ឬ 
ដក ្រាក់ សចញពី គណនី ណដល ្តរូវ បិទ សនះ។ ្បសិនសបើ អ្នក មិន រាន ជូនដំណឹ្ ដល់ សយើ្ខ្ទុ ំសទ សនាះ  សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ចាត់ ទុក ថា អ្នក រាន យល់្ពម ជាមួយនឹ្ ការ ប្ចូរ គណនី 
របស់ អ្នក សៅ ជា គណនី ស្ៃេ្ សទៀត។

2.4. សលខ អត្សញ្ៃណ កម្ សារសពើពន្ធ

ចៃបាប់ សី្ ពី អនុសលាម ភាព ពន្ធចំសពាះ គណនី បរសទស  FATCA ត្មរូវ ឲៃយ ្គឹះស្ាៃន ហិរញញវត្ទុ (FIs) រយការណ៍ អំពី សលខ អត្សញ្ៃណ កម្ សារសពើពន្ធ (TINs) បរសទស 
ស្មាប់ អតិ្ិជន ជា ជនជាតិ អាសមរិក ណដល រាន បស ្្កើត ទំនាក់ទំន្ ជាមួយនឹ្ ្គឹះស្ាៃន ហិរញញវត្ទុ សនាះ។ បុគ្គល ណដល ចាត់ ទុក ថា ជា ជនជាតិ អាសមរិក ្តរូវ មាន ចំណុច 
ណាមួយ មនលកខេណៈ វិនិចឆេ័យ ខា្ស្កាម៖

 ជនជាតិ អាសមរិក (រប់ ទាំ្អ្នក ណដល មាន សញ្ៃតិ ពីរ)

 អនិវាសនជន អាសមរិក ស្មាប់ សគាលបំណ្ ពន្ធ

 មដគូ អាសមរិក

 ្កុមហ៊ុន អាសមរិក

 អចលន្ទពៃយ អាសមរិក ស្រៅពី អចលន្ទពៃយ សៅ បរសទស

 គណនី Trust ្បសិនសបើ (i) តុលាការ សៅ សហរដ្ឋអាសមរិក អាច សធវើការ ្តរួតពិនិតៃយ បឋម សលើ ការ ្គប់្គ្ Trust និ្ (ii) ពលរដ្ឋ អាសមរិក មា្នៃក់ ឬ ស្ចើន នាក់ មាន 
សិទ្ធិ ្គប់្គ្ សលើ ការ សស្មចចិត្ សំខាន់ សលើ Trust សនាះ។

អ្នក ឯកភាព ថា ការ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន ពិត, ្ តឹម្តរូវ និ្ ចៃបាស់លាស់ គឺជា លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ ចាំរាច់ ចំសពាះ ធនាគារ សដើមៃបី ធនាគារ អាច ្ ្ល់ ររាយការណ៍ ្គប់្គាន់ និ្ សពញសលញ 
ជូន ស្ាៃប័ន ឬ អ ្្គភាព រដ្ាៃេិរាល សហើយ ក្នទ្ុ  បរិការណ៍ ណដល លកខេខណ្ឌ ទាំ្  សនះ ្តរូវ អនុវត្ ចំសពាះ អ្នក  សនាះ អ្នក យល់្ពម ជូន ដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ក្នទ្ុ  រយៈសពល 30 ម ្្ង 
សៅសរៀ្ រល់ សពល ណដល ស្ាៃនភាព របស់ អ្នក មានការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ។ សលើស ពី សនះ សៅ សទៀត អ្នក រានឯកភាព ថា  ការណ៍ ណដល មិន រាន ្ ្ល់ សលខ អត្សញ្ៃណ កម្ សារសពើពន្ធ 
(TIN) ណដល ្តឹម្តរូវ, សពញសលញ, និ្ ចៃបាស់លាស់ សនាះ ស្ាៃនភាព របស់ អ្នក នឹ្ ្តរូវ ចាត់ ថា្នៃក់ ជា “ម្ាៃស់ គណនី មិន ្បតិបតិ្ រាម ” សដាយ ណ្្ក រាម សភាព ណា មួយ ក្នទ្ុ  
ចំសណាម ខា្ស្កាម៖

 មិន រាន ្ ្ល់ ព័ត៌មាន សៅ រាម ការ សស្នើ សុំ ណដល ព័ត៌មាន សនាះ មាន ភាព ចាំរាច់ ក្នទុ្ ការ កំណត់ ថា សតើ គណនី សនាះ គឺជា គណនី សហរដ្ឋអាសមរិក រួម ទាំ្ លិខិតធានា 
អះអា្ ្ លៃចូវការ អំពី សា្ៃនភាព ពន្ធ របស់ ខលៃលួន។

 មិន រាន ្ ្ល់ ស្្ៃះ អាសយដា្ៃន និ្ សលខ អត្សញ្ៃណ កម្ សារសពើពន្ធ របស់ ពលរដ្ឋ អាសមរិក ឬ មា្ៃស់ នីតិបុគ្គល ឬ អាជីវកម្ ណដល ជា កម្សិទ្ធិ របស់ ជនជាតិ 
អាសមរិក។

 មិន រាន ្ ្ល់ ឯកសារ ស្ី ពី ការ អនុស្គាះ ពី ចៃបាប់ បរសទស  ណដល ការពារ កុំ ឲៃយ ្គឹះសា្ៃន ហិរញញវត្ទុ បរសទស សធវើការ រយការណ៍ ព័ត៌មាន ណដល ត្មរូវ ស្កាម ចៃបាប់ 
FATCA។

មា្ៃស់ គណនី ណដល មិន ្បតិបត្ិ រាម នឹ្ ្តរូវ រយការណ៍ សៅ សា្ៃប័ន រដា្ៃេិរាល ពាក់ព័ន្ធ ណដល សនះ ជា កាតពវកិច្ច មួយ របស់ FATCA។

2.5. គណនី រួម , គណនី  Trust, គណនី  អនីតិជន និ្ គណនី  លកខេខណ្ឌ ពិសសស ស្ៃេ្ ៗ

អ្នក អាច សបើក គណនី រួម , គណនី អនីតិជន, ឬគណនី Trust (ទ្ម្់ណបប្្ល់សិទ្ធ)ិ។ លកខេខណ្ឌ  ត្មរូវ ណដល អនុវត្ ចំសពាះ គណនី ទាំ្សនាះ មាន ដូច ខា្ស្កាម៖

2.5.1. គណនី រួម/គណនី ទទួល សិទ្ធិ

្បសិនសបើ មាន ជស្មើស ស្ៃេ្ សទៀត ស្មាប់ គណនី របស់ អ្នក  អ្នក អាច សបើក គណនី រួម គា្នៃ ជាមួយនឹ្ មដគូ របស់ ខលៃលួន, សមាជិក្គរួសារ, ឬ ជា ្កុម រាន។ សមតុលៃយ ឥណទាន 
សៅ ក្នទុ្ គណនី រួម/គណនី ទទួល សិទ្ធ ិសនាះ ្តរូវ រាន ្គប់្គ្ រួម គា្នៃ សដាយ ម្ាៃស់ គណនី ទាំ្ អស់។ មាន ន័យ ថា  ម្ាៃស់ គណនី នីមួយៗ សុទ្ធណត មាន សិទ្ធ ិដក ្រាក់ ណដល សៅ 
សល់ ក្នទុ្ គណនី សនាះ ទាំ្អស់។ មា្ៃស់ គណនី ទាំ្អស់ ្តរូវ ណត ចុះហត្សលខា សលើ បញញត្ិ គណនី ណដល បញ្ៃក់ អំពី រសបៀប ្បតិបត្ិការ គណនី រួម សនះ ជូន ធនាគារ។ ស្មាប់ 
គណនី រួម គា្នៃ វិធីសាសស្ ្ ្ល់ សិទ្ធិ អនុញ្ៃត (“បញញត្ិ គណនី ”) មន្បតិបត្ិ ការ អាច រួម មាន ដូច ខា្ស្កាម៖

 ឯកសរាភាគី  – ណដល ហត្សលខី អាច ស្បើ្រាស់ រាន ណត មា្នៃក់ឯ្ ឬ

 ពហុភាគី – ណដល ហត្សលខី ចាប់ពី ពីរ នាក់ ស�ើ្ សៅ ្តរូវ ស្បើ្រាស់ រួម គា្នៃ ឬ

 X ណាមួយ មន Z – ណដល ោ៉ៃ្ សហាច ណាស់ ្តរូវ មាន ហត្សលខីចំនួន X មន ហត្សលខី Z សរុប ្តរូវ ណត ស្បើ្រាស់ រួម គា្នៃ។

ធនាគារ សយើ្ខ្ទុំ មិន អាច ទទួល បញញតិ្ គណនី ទាំ្ឡាយ ណា ណដល ហួស ពី លកខេខណ្ឌ នីមួយៗ ខា្សលើ រាន ស�ើយ  សលើកណល្ណត មានការ យល់្ពម ពី ធនាគារ សលើ នីតិ ធី 
សដាយណ�ក។
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ស្មាប ់គណនី ទទួល សិទ្ធិ  បញញត្ិ គណនី ្ តរូវ ណត ជា ឯកសរាភាគី ខណៈ ណដល ហត្សលខី ណា មួយ ្តរូវ ស្បើ្រាស់ ដាច់ សដាយណ�ក ព ីគា្នៃ។ សយើ្ខ្ទុំ មិន អនុញ្ៃត ឲៃយ មាន បញញត្ិ 
គណនី ក្នទុ្ទ្ម្់ ស្ៃេ្ សទៀត ស�ើយ ស្ពាះ សយើ្ខ្ទុំ ចាត់ ទុក គណនី ទទួល សិទ្ធិ សនះ  ជា ្បសេទ គណនី រួម សាមញញ។

មា្ៃស់ គណនី រួម អាច ផ្ៃស់ ប្ចូរ ការ សរៀបចំ សនះ រាន ្គប់សពលសវលា រាម រយៈ ការ ចុះហត្សលខា សលើ បញញត្ិ គណនី ្ ្ី ឬ ចុះហត្សលខា ផ្ៃស់ ប្ចូរ គណនី ណដល មាន ្សាប់។ ប៉ុណន្ 
ជា ទូសៅ ធនាគារ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ចាត់ ទុក បញញតិ្ គណនី ទាំ្អស់ ណដល មាន ្បតិបតិ្ការ ជា គណនី រួម ថា រាន លុប សចាល សៅ សពល សយើ្ខ្ទុំ ដឹ្ ថា មា្ៃស់ គណនី ទទួល មរណភាព 
(និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន ្តរូវ រាន បំសពញ រាម) ឬ កៃេ័យធន។

ទន្ឹម នឹ្ សនះ  សដាយ មិន គិត អំពី បញញត្ិ គណនី ណាមួយ  ភាគី នីមួយៗ មន គណនី រួម អាច ត្មរូវ ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ សធវើ ្បតិបត្ិការ គណនី ស្មាប់ ណត ហត្សលខី ណដល រាន បញ្ៃក់ សៅ 
ក្នទុ្ បញញត្ិ គណនី ចុ្ ស្កាយ ប៉ុសណាណៃះ។ ស្មាប់គណនី រួម ណដល រាន សបើក គិត ្តឹម ម្្ង ទី 01 ណខកុម្ៈ ឆ្នៃំ 2016 មា្ៃស់ គណនី រួម ទាំ្អស់ ្តរូវ ណត ចុះហត្សលខា សលើ ណបបបទ 
សស្នើ សុំ សដើមៃបី លុប សចាល បញញត្ិ គណនី ណដល មាន ្សាប់ ទាំ្អស់ និ្/ឬ បិទ គណនី រួម សនាះ។ ្ ្ទុយ មក វិញ  មា្ៃស់ គណនី រួម អាច សស្នើ ឲៃយ ធនាគារ របស់ សយើ្ខ្ទុំ បិទ គណនី រួម 
សនះ រាន សដាយ អនុវត្ សៅ រាម បញញតិ្ គណនី ណដល រាន កំណត់ លកខេខណ្ឌ ជា មុន សដាយ ការ សរៀបចំ របស់ ម្ាៃស់ គណនី រួម ទាំ្ អស់ ស្មាប់ គណនី រួម ណាមួយ ណដល សបើក ចាប់ពី 
ម្្ង ទី 01 ណខកុម្ៈ ឆ្នៃំ 2016 (ឧទាហរណ៍ បញញត្ិ គណនី X មន Z ្ តរូវ រាន ស្ជើសសរីស ជា អ្នក្គប់្ គ្ ្ បតិបត្ិការ និ្  បិទ គណនី ស្មាប់ គណនី រួម ណាមួយ។ ដសូច្នះ ចំនួន 
X មន ហត្សលខា របស់ ហត្សលខី អាច សស្នើ សុំ ធនាគារ ឲៃយ បិទ គណនី រួម សដាយ មិន ចាំរាច់ ទាល់ណត មាន ហត្សលខា របស់ ហត្សលខី ចំនួន Z ស�ើយ)។

2.5.2. ទំនួល ខុស ្តរូវ របស់ មា្ៃស់ គណនី រួម/គណនី ទទួល សិទ្ធិ

អ្នក ចាំរាច់ ្តរូវ យល់ ដឹ្ អំពី ទំនួល ខុស ្តរូវ របស់ ខលៃលួន មុន សពល សបើក គណនី រួម។ អ្នក គួរ យល់ ដឹ្ នូវ ចំណុច មួយ ចំនួន ដូច ខា្ស្កាម៖

 ទំនួល ខុស ្តរូវ របស់ មា្ៃស់ គណនី រួម សៅ សលើ គណនី គឺជា ទំនួល ខុស ្តរូវ រួម  និ្ សរៀ្ៗ ខលៃលួន  ដូសច្នះ ្បសិនសបើ មា្ៃស់ គណនី មា្នៃក់ ឬ ស្ចើន នាក់ ដក សាច់្រាក់ សចញពី 
គណនី (្បសិន សបើ រាន អនុញ្ៃត) មា្ៃស់ គណនី រួម សរៀ្ៗ ខលៃលួន អាច មាន ទំនួល ខុស ្តរូវ ទូទាត់ ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល រាន ដក ទាំ្អស់ ឬ ក្នទុ្ ចំណណក ណាមួយ។

 ទំនួល ខុស ្តរូវ រួម  និ្ សរៀ្ៗ ខលៃលួន សលើ បំណុល អាច នឹ្ សកើតស�ើ្ ្បសិនសបើ ស្កាយមក សទៀត អ្នក និ្ មា្ៃស់ គណនី ស្ៃេ្ សទៀត មិន យល់ ្សប សលើ បំណុល សនាះ។ 
ក្នទុ្ ករណី សនះ  អ្នក គួរណត ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ជា បនា្ៃន់ និ្ ណសវ្រក អ្នក ្ ្ល់ ្បឹកៃសា ្ លៃចូវចៃបាប់ ឯករជៃយ។

 ធនាគារ អាច បន្ ប្់ការ ្រាក់ របស់ មា្ៃស់ គណនី រួម/គណនី ទទួល សិទ្ធិ  សហើយ សៅ ក្នទុ្ ករណី មាន ជសមា្ៃះ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក មិន ថា សលើ កម្សិទ្ធិ 
មូលនិធិ ក្ី ឬ ្បតិបត្ិការ គណនី ក្ី ធនាគារ អាច បញៃឈប់ ្បតិបត្ិការ គណនី ទាំ្្សុ្ ឬ សដាយ ណ្្នក សៅ រាម ការ សស្នើ សុំ របស់ មា្ៃស់ គណនី ឬ រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ 
របស់ ធនាគារ រហូត ទាល់ណត មាន ដំសណាះ្សាយ ស្មាប់ ជសមា្ៃះ សនាះ។

 សៅ ក្នទុ្ ករណី មា្ៃស់ គណនី រួម/្្ល់ សិទ្ធិ ណា មា្នៃក់ ទទួលមរណភាព សនាះ ធនាគារ នឹ្ ទូទាត់ ្រាក់ និ្ ្ទពៃយសមៃបត្ិ ស្ៃេ្ សទៀត ទាំ្អស់ ជូន មា្ៃស់ គណនី រួម/
គណនី ទទួល សិទ្ធិ  (“អ្នក សៅ រស់រន ”) ណដល ជា ឥណទាន របស់ គណនី រួម/្្ល់ សិទ្ធិ សនាះ។

 ្បសិនសបើ មា្ៃស់ គណនី រួម ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ សដើមៃបី ដក ហត្សលខី សចញពី គណនី រួម  ធនាគារ នឹ្ បញៃឈប់ ្បតិបត្ិការ គណនី សនាះ ប៉ុណន្ ទំនួល ខុស ្តរូវ រួម 
និ្ ដាច់ សដាយណ�ក ស្មាប់ បំណុល សៅ សល់ មិន ទាន់ ទូទាត់ នឹ្ បន្ មាន រហូត ទាល់ណត មានការ ទូទាត់ ចូល គណនី រួម សនាះ វិញ ្គប់ ចំនួន។

 ្បសិនសបើ ្ទពៃយ រួម ្តរូវ រាន ដាក់ ជា វត្ទុ ធានា ស្មាប់ កម្ចី  អ្នក គួរ ណសវ្រក អ្នក ្ ្ល់ ្បឹកៃសា ្ លៃចូវចៃបាប់ ឯករជៃយ អំពី ទំនួល ខុស ្តរូវ របស់ អ្នក ចំសពាះ បំណុល ណដល 
សកើតស�ើ្ នា សពល បច្ចទុបៃបន្ន និ្ នា សពល អនាគត។

 ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ រាម អន ឡាញ អ្នក អាច ពិនិតៃយ សមើល គណនី នានា ណដល អ្នកមាន ជាមួយ មា្ៃស់ គណនី រួម ្បសិន សបើ បញញត្ិ គណនី មិនណមន 
“ឯកសរា ភាគ”ី។ ្្ទុយ មក វិញ  អ្នក មាន សិទ្ធិ ចូល ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ រាម អន ឡាញ ក្នទុ្ ក្មិត ដូច គា្នៃ ្បសិន សបើ អ្នក រាន ស្ជើសសរីស បញញត្ិ គណនី 
“ឯកសរាភាគ”ី។

 ធនាគារ អាច ទទួលយក មូលបៃបទានប្ត សៅ ក្នទុ្ គណនី រួម ណដល ្តរូវ ប្់ ជូន មា្ៃស់ គណនី មា្នៃក់ ឬ មា្ៃស់ គណនី ស្ចើន នាក់។

 ្បសិនសបើ អ្នក មិន រាន បញ្ៃក់ ថា  ចាំរាច់ ្តរូវ មាន មា្ៃស់ គណនី ទទួល សិទ្ធិ ពីរ នាក់ ឬ ស្ចើន នាក់ សទើប អាច ្បតិបត្ិការ  គណនី រួម របស់ អ្នក សទ សនាះ គណនី រួម 
របស់ អ្នក អាច នឹ្ ្តរូវ បិទ សដាយ មា្ៃស់ គណនី ណា មា្នៃក់ (ឬ បុគ្គល ស្ៃេ្ សទៀត ណដល មាន សិទ្ធ)ិ ដូសច្នះ សូម បញ្ៃក់ ្រាប់ ធនាគារ ឲៃយ រាន ចៃបាស់។ សៅ ក្នទុ្ ករណី សនះ 
ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ មា្ៃស់ គណនី រួម ស្ៃេ្ សទៀត សលើ ្ លវិរាក ណាមួយ ណដល អាច សកើត សចញពី ការ បិទ គណនី រួម សនាះ ស�ើយ។

 ធនាគារ មាន សិទ្ធិ ត្មរូវ ឲៃយ មា្ៃស់ គណនី ទាំ្អស់ យល់្ពម មុន សពល ចាត់ ចំណាត់ការ បិទ គណនី រាម ការ សស្នើ សុំ របស់ មា្ៃស់ គណនី ណា មា្នៃក់ សទាះបីជា មា្ៃស់ 
គណនី រូប សនាះ មាន សិទ្ធិ បញ្ៃ ធនាគារ ក៏ សដាយ។

 ្បសិនសបើ អ្នក ច្់ ផ្ៃស់ ប្ចូរ/ណកណ្ប ្បតិបត្ិការ គណនី រួម របស់ អ្នក មា្ៃស់ គណនី រួម រូប សនាះ ្តរូវ អសញ្ជើញ មក កាន់ ធនាគារ សដាយ ផ្ៃល់ សដើមៃបី ចុះហត្សលខា សលើ 
ណបបបទ សស្នើ សុំ។

 ធនាគារ អាច ្តរូវការ សពលសវលា មួយ ចំនួន សដើមៃបី សធវើការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ និ្ អនុវត្ រាម ការ ណណនាំ ្សប រាម នីតិវិធី ម្្ក្នទុ្ របស់ ធនាគារ។ ធនាគារ មាន សិទ្ធិ បញៃឈប់ 
្បតិបត្ិការ គណនី ណាមួយ សដើមៃបី បស្មើ ្ ល្បសោជន៍ រួម របស់ មា្ៃស់ គណនី រួម ទាំ្អស់ ឬ ធនាគារ មាន សិទ្ធិ បញៃឈប់ ្បតិបត្ិការ គណនី សនាះ បសណា្ៃះអាសន្ន 
សៅ សពល អនុវត្ រាម សំសណើ របស់ មា្ៃស់ គណនី ណា មា្នៃក់ និ្ ្តរូវ ទទួលខុស្តរូវ សលើ ការ ខូចខាត និ្ ្ លវិរាក ្ លៃចូវចៃបាប់ ណដល អាច សកើត សចញពី ការ ការពារ មា្ៃស់ 
គណនី រួម ស្ៃេ្ សទៀត ក្នទុ្ ចំសណាម មា្ៃស់ គណនី ទាំ្អស់។
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2.5.3. គណនី អនីតិជន

សយើ្ខ្ទុំ អាច សបើក គណន ីរួម ក្នទុ្ នាម ស្្ៃះ របស ់អ្នក និ្  អនីតជិន របស ់អ្នក (បុគ្គល ណដល មាន អាយុ ស្កាម 18 ឆ្នៃំ ស្មាប់ ជនបរសទស និ្  15 ឆ្នៃំ ស្មាប ់្បជាជន កម្ទុជា 
ណដល មិន ទាន ់មាន អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ សញ្ៃត ិណខរ្ )។ គណន ីណដល សបើក ស្មាប ់អនីតិជន ្តរូវ ណត ជា ទ្ម្់ គណនី រួម  ណដល ស្្ៃះ របស ់អ្នក (អាណាពៃយារាល) នឹ្ ដាក ់ជា 
មា្ៃស់ គណនី បសងាគៃល។

 អាណាពៃយារាល អាច ដកខលៃលួន សចញពី គណនី រួម សនាះ ្គប់សពលសវលា ទាំ្អស់ សលើកណល្ណត គណនី សនាះ មាន ហត្សលខី សទាល ណដល ក្នទុ្ ករណី សនះ 
អាណាពៃយារាល មិន អាច ដកខលៃលួន សចញពី គណនី សនះ រាន ស�ើយ។

 អាណាពៃយារាល ្តរូវ ណត ជា ឪពុក មា្ៃយ  ឬ អាណាពៃយារាល របស់ មា្ៃស់ គណនី  សហើយ ្តរូវ មាន អាយុ ចាប់ពី 18 ឆ្នៃំ ស�ើ្ សៅ។

 អនីតិជន មិន ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត ឲៃយ ចូល ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ធនាគារ  ABA ស�ើយ។

 អនីតិជន មិន ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត ឲៃយ ស្បើ្រាស់ ឧបករណ៍ សវ័ យ សសវា ធនាគារ ដូច ជា  មូលបៃបទានប្ត,  កាត ឥណពន្ធ, និ្ កាត ឥណទាន ស�ើយ។

សៅ សពល ណដល អនីតិជន ្ ន ដល់ អាយុ សពញវ័យ  ដូចណដល រាន កំណត់ សដាយ ចៃបាប់ ជា ធរមាន  សនាះ អនីតិជន  និ្អាណាពៃយារាល អាច អសញ្ជើញ មក សាខា ធនាគារ សដើមៃបី 
សស្នើ សំុ ដក អាណាពៃយារាល សចញ សហើយ ប្ចូរ ដាក់ ស្្ៃះ ខលៃលួន សធវើ ជា ម្ាៃស់ គណនី បសងាគៃល វិញ ម្្។ ចំណណក សិទ្ធ ិជា ម្ាៃស់ គណនី សទាល និ្ ម្ាៃស់ គណនី បសងាគៃល ្តរូវ រាន 
អនុវត្ សៅ រាម ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សនះ។

2.6. គណនី មដគូ

រាម រយៈ ការ ចុះហត្សលខា សលើ សិទ្ធិ ក្នទុ្ បញញតិ្ គណនី សី្ អំពី កំណត់ បង្ាៃញ អំពី បុគ្គល ណា មួយ ណដល មាន សមត្កិច្ច អនុម័ត និ្ បញ្ៃក់ ្បតិបតិ្ការ ទំា្ អស់ ណដល រាន 
សធវើ ស�ើ្ រាម សំសណើ របស់ បុគ្គល មាន សិទ្ធ ិសនាះ  មាន ន័យ ថា ភាគី មដគូ រួម និ្ ចំនួន ណា មួយ មន មដ គូ ្តរូវ ទទួល ខុស ្តរូវ សលើ រល់ បំណុល ទំា្ ឡាយ ណា ណដល សកើតស�ើ្  
ចំសពាះ គណនី មដគូ។

រល់ ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ បុគ្គល មាន សិទ្ធ ិមន គណនី មដគូ ចំារាច់ ្តរូវ ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ជា លាយលកខេណ៍ អកៃេរ។ ្ បសិន សបើ មិន រាន ជូន ដំណឹ្ សទ  ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួល សាគៃល់ 
ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សៅ ក្នទុ្ ការ បស្្កើត ភាព ជា មដគូ  ឬ ភាព ខវះខាត សមត្កិច្ច ជាក់ណស្្ របស់ បុគ្គល ទទួល សិទ្ធិ ស�ើយ។

មដគូ ណដល លាណល្ ពី ភាព ជា មដគូ សនះ សៅ ណត ្តរូវ បន្ ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ ធនាគារ ស្មាប់ រល់ បំណុល ណដល សកើតស�ើ្  ស្កាម ភាព ជា មដគូ សៅ សលើ គណនី ណាមួយ ដណដល 
បនា្ៃប់ ពី ការ លាណល្ របស់ បុគ្គល សនាះ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្ រហូត ទាល់ណត ធនាគារ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ ជា លាយលកខេណ៍ អកៃេរ អំពី ការ លា ឈប់ របស់ មដគូ សនាះ។

ទំនួល ខុស ្តរូវ របស់ មដគូ ឬ កម្សិទ្ធ ិរបស់ មដគូ ចំសពាះ ធនាគារ សលើ គណនី ណាមួយ មិន ្តរូវ លុប សចាល សដាយ ណ្្ក សលើ ការ លាណល្, កៃេយ័ធន, ឬ មរណភាព របស់ មដគូ ស�ើយ 
សលើកណល្ណត មានការ ្ពមស្ពៀ្ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ ពី ធនាគារ។

2.7. គណនី អាណត្ិគាហក

រាម រយៈ ការ ចុះហត្សលខា សលើ ឯកសារ ណដល មាន សិទ្ធិ សលើ គណនី មាន ន័យ ថា អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធិ ឲៃយ បុគ្គល ណដល មានស្្ៃះ សលើ ឯកសារ សនះ ក៏ ដូច ជា អាណត្ិគាហក/្បតិបត្ិ 
ករ/អ្នក្គប់្គ្ ណដល សដើរតួ ក្នទុ្ សមត្កិច្ច ្ លៃចូវចៃបាប់ សដើមៃបី ្គប់្គ្ និ្ ដំសណើរការ គណនី សដាយ សោ្ រាម ការ សំសណើ ណដល មាន ចុះហត្សលខា។

2.8. ការ ទួទួល រ៉ៃប់ រ្ របស់ អ្នក

អ្នក ្តរូវ ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ ធនាគារ ស្មាប់ បំណុល ទំា្អស់ ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក សហើយ ្តរូវ ស្បំណុល ណដល អាច សកើត សចញពី គណនី របស់ អ្នក ដល់ 
ធនាគារ ្ ្ ណដរ លុះ្រាណត បំណុល សនាះ សកើតស�ើ្ សដាយសារ ណត ការ សធវស្បណហស របស់ ធនាគារ។

រាម រយៈ ការ ស្បើ្ រាស់ ឧបករណ៍ សវ ័យ សសវា របស់ ធនាគារ (ដូច ជា  ម៉ាៃសីុន ATM ម៉ាៃសីុន ដាក់ ្រាក់ និ្ ឧបករណ៍ ស ៃ្េ្ សទៀត។ល។) អ្នក ្តរូវ រាន ភ្ាៃប់ កាតពវកិច្ច សៅ ស្កាម 
សគាលការណ៍ ណណនា ំសដើមៃបី ស្បើ្ រាស់ ឧបករណ៍ ទាំ្  អស់សនះ ្បកបសដាយ សុវតិ្ភាព ក្នទ្ុ  ការ ទូទាត់ ការ បញ្ៃ ទិញ និ្ ្បតិបតិ្កា រ នានា។ ការ ស្បើ្ រាស់ ឧបករណ៍ ទាំ្ សនះ 
មិន រាន ្តឹម្តរូវ សដាយ សចតនា  និ្/ឬ សដាយ អ សចតនា ណដល រួម បញ្ចចូល សដាយ មិន កំណត់ ្តឹម  ការ សធវើ ឲៃយ ខូចខាត ដល់ សំណុំ ណ្្នក រឹ្ (hardware) និ្ ណ ្្នក ទន់ (software) 
របស់ ឧបករណ៍ សហើយ ប ្្ក ្ ល ប៉ះពាល់ ជា អវិជ្ជមាន សធវើ ឲៃយ ឧបករណ៍ មិន អាច ដំសណើរការ ្តឹម្តរូវ សនាះ អ្នក ្តរូវ ស្ការ ខូចខាត ដល់ ធនាគារ បណន្ម ពីសលើ ្ លវិរាក ្ លៃចូវចៃបាប់ 
ដូច មាន ណច្ សៅ ក្នទ្ុ  ចៃបាប់ ជា ធរមាន។ សដើមៃបី ្ ល់្ សសវា ជូន អតិ្ិជន ្បកបសដាយ គុណភាព ខ្ស់ ធនាគារ សយើ្ ខ្ទុ ្ំតរូវសធវើ ឲៃយ ឧបករណ៍ ទាំ្ សនាះ ដំសណើរការ ជា ្ប្កតី សដាយ 
មិន មាន បញ្ៃ ណាមួយ ណដល ប៉ះពាល់ ដល់ គុណភាព សសវា របស់ សយើ្ខ្ទុំ ស�ើយ។

3. ការ បៃើបៃៃស់ គណនី របស់ អ្នក
មាន មសធៃយារាយ ជា ស្ចើន ណដល អ្នក អាច ចូល ស្បើ្រាស់ គណនី  សដើមៃបី ដាក់ ្រាក់ បសញញើ  និ្ ដក ្រាក់។ ប៉ុណន្ ជស្មើស ទាំ្អស់ ណដល រាន សរៀបរប់ សៅ ក្នទុ្ ណ្្នក សនះ មិន សុទ្ធណត 
មានសៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក ស�ើយ។ សូម សមើល រារ្ សៅ ក្នទុ្ ណ្្នក  “សសចក្ី សស្ខេប លកខេណសមៃបត្ិ ” ស្មាប់ ព័ត៌មាន លម្ិត បណន្ម អំពី លកខេណសមៃបត្ិ ណដល មានសៅ ក្នទុ្ 
គណនី របស់ អ្នក។ គណនី របស់ អ្នក ក៏ អនុញ្ៃត ឲៃយ មានការ ស្្រ ឬ កាត់ ្រាក់ ចូល សដាយ ផ្ៃល់ ្ ្ ណដរ ណដល មាន ន័យ ថា អ្នក អាច សរៀបចំ កំណត់ ឲៃយ មានការ ស្្រ ្រាក់ ចូល 
គណនី របស់ អ្នក សដាយ សវ័យ្បវត្ិ។
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3.1. សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ រូបវន្បុគ្គល

សសវា ទាំ្សនះ រួម មាន៖

 កម្វិធី សសវា ធនាគារ  ABA Mobile (“ABA Mobile”)

 សសវា ធនាគារ រូបវន្បុគ្គល រាម អ៊ីនធឺណិត (“ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ រូបវន្បុគ្គល”)

 មា៉ៃសុីន ATM

 មា៉ៃសុីន ដាក់ ្រាក់

ជាមួយនឹ្ សសវា ទាំ្សនាះ និ្ សដាយ អា្ស័យ សលើ លកខេណៈ មន គណនី របស់ អ្នក អ្នក អាច៖

 សមើល គណនី របស់ អ្នក ទាំ្អស់ សៅ សលើ សអ ្ក្់ ណត មួយ

 ស្្រ ្រាក់ សៅ មករ វា្ គណនី សពញ លកខេណៈ ស្ៃេ្ សទៀត របស់ អ្នក

 ស្្រ ្រាក់ សៅ កាន់ គណនី ABA ស្ៃេ្ សទៀត

 ស្្រ ្រាក់ រវា្ គណនី  និ្ កាបូប ឌីជី្ល (wallet) សៅ ្គឹះសា្ៃន ហិរញញវត្ទុ ស្ៃេ្ សទៀត ណដល មាន កិច្ច្ពមស្ពៀ្សទវភាគី ជាមួយ ធនាគារ ABA

 ប្់ វិក្កយប្ត

 សបើក គ ណី បណន្ម សទៀត (សូម សមើល ណ្្នក “សសចក្ី សស្ខេប លកខេណសមៃបត្ិ ” ស្មាប់ ព័ត៌មាន លម្ិត បណន្ម) ណដល មានសៅ ក្នទុ្ កម្វិធី ABA Mobile ណត ប៉ុសណាណៃះ

 ស្្រ ្រាក់ សៅ កាន់ មា៉ៃសុីន  ATM (ឧទាហរណ៍ សសវា E-Cash សៅ សលើ កម្វិធី ABA Mobile)

 សបើក កាត និម្ិត

 បិទ កាត

 ក្មិត ណដន កំណត់ សលើ កាត

 សបើក ដំសណើរការ កាត

 កំណត់ ការ ទូទាត់ សវ័យ្បវត្ិ រាម កាលវិភាគ (មាន ណត ស្មាប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ រូបវន្បុគ្គល ប៉ុសណាណៃះ)

 ទូទាត់ រាម កូដ QR សដាយ ស្បើ មុខងារ ABA Pay សៅ ក្នទុ្ កម្វិធី ABA Mobile

 ដាក់ ្រាក់ បសញញើ

 ដក ្រាក់

 ពិនិតៃយ សមើល អ្រា ប្ចូរ ្រាក់ សៅ ធនាគារ

 ណសវ្រក កណនលៃ្ មាន សសវា ABA Pay (អាជីវករ ណដល ទទួល ការ ទូទាត់  រាម កូដ  QR និ្ ្ ្ល់ ការ បញ្ចទុះតមមលៃ ស្មាប់ ការ ទិញ ទំនិញ សៅ ទីសនាះ )

 ណសវ្រក កណនលៃ្ មាន មា៉ៃសុីន ATM, សាខា, និ្ បណា្ៃញ មា៉ៃសុីន ដាក់ ្រាក់ របស់ ធនាគារ ABA សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព ព័ត៌មាន លម្ិត របស់ អ្នក  
(ឧទាហរណ៍ រូប្ត របស់ អ្នក)

 ផ្ៃស់ ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ស្មាប់ កាត របស់ អ្នក

 ្្ល់មតិ របស់ អ្នក ដល់ ធនាគារ 

3.1.1. កម្វិធី ABA Mobile

ជាមួយនឹ្ កម្វិធី ABA Mobile អ្នក អាច ស្បើ្រាស់ ្រាក់ របស់ អ្នក រាន ្គប់សពលសវលា ទំា្អស់ ោ៉ៃ្ ងាយ្សួល ្សប រាម លកខេណសមៃបតិ្ ដូច មាន បញ្ៃក់ សៅ ក្នទុ្ 
ណ ្្នក 3.1។ អ្នក អាច ស្បើ្រាស់ សសវា សនះ សដាយ ខលៃលួនឯ្ រាម គណនី របស់ អ្នក ឬ សលខ កាត ណដល ធនាគារ រាន ្ ្ល់ ជូន។ ្បសិនសបើ អ្នកមាន ណត គណនី រួម ណដល រាន ភា្ៃប់ 
សៅ នឹ្ ្បរូហា្ៃល របស់ អ្នក អ្នក មិន អាច ស្បើ្រាស់ គណនី រួម របស់ អ្នក សដើមៃបី សបើក ឲៃយ ដំសណើរការ កម្វិធី ABA Mobile សនះ សដាយ ខលៃលួនឯ្ រាន ស�ើយ សទាះបី ជា គណនី សនាះ   
មាន បញញតិ្ គណនី ណាមួយ ក៏ សដាយ។ បុ៉ណន្ ្បសិនសបើ អ្នក សបើក ឲៃយ ដំសណើរការ កម្វិធី ABA Mobile របស់ អ្នក សដាយ ស្បើ គណនី សទាល សនាះ គណនី រមួ ណដល ភ្ាៃប់ សៅ នឹ្ 
្បរូហា្ៃល របស់ អ្នក នឹ្ បងា្ៃញ សៅ ក្នទុ្ កម្វិធី ABA Mobile របស់ អ្នក។ ការ ចូល ស្បើ្រាស់ គណនី រួម សនាះ គឺ ណ្្ក សលើ បញញតិ្ គណនី គណនី រួម (ឧទាហរណ៍ ្បសិនសបើ 
បញញតិ្ គណនី គឺ “ឯកសរាភាគី” អ្នក អាច ពិនិតៃយ សមើល និ្ អាច កាត់ទឹក្រាក់  ឬ សធវើ ឥណពន្ធ ពី គណនី រួម សនាះ បញញតិ្ គណនី ស ៃ្េ្ ពី សនះ  រាន ្តឹម “ពិនិតៃយ សមើល បុ៉សណាណៃះ”)។
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ស្មាប់ ការ សបើក ឲៃយ ដំសណើរការ កម្វិធី ABA Mobile អ្នក ្តរូវ ស្បើ្រាស់ សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក រាន ស្បើ សពល ចុះបញ្ជី សៅ ធនាគារ សៅ សពល សបើក គណនី។ ្ បសិនសបើ  ធនាគារ 
ដឹ្ ថា សលខ ទូរស័ព្ របស់ អ្នក ្តរូវ រាន បិទ មិន ឲៃយ ដំសណើរការ ឬ ្តរូវ រាន ្បតិបតិ្ ករ ទូរគមនាគមន៍ ស្្រ ឬ លក់ សៅ ឲៃយ អ្នក ស្បើ្រាស់ ស ៃ្េ្ សទៀត សហើយ អ្នក មិន រាន ជូនដំណឹ្ 
ដល់ ធនាគារ សទ សនាះ ធនាគារ នឹ្ សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព កំណត់ ្រា សៅ ក្នទ្ុ  ្បព័ន្ធ ទិន្នន័យ របស់ ខលៃលួន សដាយ សវយ័្បវតិ្ សដាយ អនុសលាម រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ណដល កំណត់ ឲៃយ ធនាគារ 
រកៃសា បច្ចទុបៃបន្នភាព ទិន្នន័យ អតិ្ិជន។ សដាយ ជា ណ ្្នក មួយ មន កិច្ច គំាពារ សសវា របស់ ខលៃលួន  ធនាគារ អាច សធវើការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ សដើមៃបី ្រាកដ ថា អ្នក មិន មាន សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក 
្ី្ អះអា្ ថា ជា កម្សិទ្ធិ របស់ សគ ស�ើយ។ អ្នក យល់ ្ពម ប្់ សំណ្ ជូន ធនាគារ ចំសពាះ ការ ខាតប្់ ្គប់ ្បសេទ ណដល អាច សកើត ស�ើ្ សដាយ ការ លុប សលខ ទូរស័ព្ សចញ ពី 
្បរូហា្ៃល របស់ អ្នក សៅ ធនាគារ ណដល សកើតស�ើ្ សដាយសារ ណត អ្នក មិន រាន ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ទាន់ សពលសវលា។

ធនាគារ ស្បើ្រាស់ មសធៃយារាយ ស ៃ្េ្ៗ គា្នៃ សដើមៃបី ធានា សុវតិ្ភាព ពាកៃយ សម្ាៃត់ ស្មាប់ ស្បើ មួយ សលើក (OTP) ណដល ធនាគារ រាន ្ ល់្ ជូន អ្នក សដើមៃបី សបើក ដំសណើរការ កម្វិធី 
ABA Mobile របស់ អ្នក។ អ្នកមាន កាតពវកិច្ច រកៃសា OTP ជា ការ សមា្ៃត់ និ្ មិន ្តរូវ បងា្ៃញ OTP និ្/ឬ ព័ត៌មាន បញ្ៃក់ ការ ចូល (access credentials) កម្វិធី ABA 
Mobile ដល់ បុគ្គល ណា មា្នៃក់ ស�ើយ រប់ បញ្ចចូល ទាំ្ បុគ្គលិក ធនាគារ ABA ្្ ណដរ។

3.1.2. សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ រូបវន្បុគ្គល

រាម រយៈ សសវាកម្ សនះ  អ្នក អាច ចូល ស្បើ្រាស់ ្រាក់ របស់ អ្នក រាន ោ៉ៃ្ ងាយ ្សួល  និ្្គប់សពលសវលា ទាំ្អស់  ្សប រាម លកខេណៈ ដូច មាន បញ្ៃក់ សៅ ក្នទុ្ ណ្្នក 3.1។ 
អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន ្តឹម្តរូវ សពញសលញ និ្ ចៃបាស់លាស់ អំពី អាសយដ្ាៃន អី៊ណមល និ្ សលខ ទូរ សព័្ របស់ អ្នក សដើមៃបី ទទួល រាន ពាកៃយ សម្ាៃត់ OTP សៅ សពល ណដល អ្នក 
ចូល ស្បើ្រាស់ សសវា។ អ្នក  ្តរូវ ស្បើ្ រាស់ សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក រាន ចុះ ស្្ៃះ ជាមួយ ធនាគារ ក្នទ្ុ  សពល សបើក គណនី។ ្បសិនសបើ  ធនាគារ ដឹ្ ថា សលខ ទូរស័ព្ របស់ អ្នក 
្តរូវ រាន បិទ មិន ឲៃយ ដំសណើរការ ឬ ្តរូវ រាន ្បតិបតិ្ ករ ទូរគមនាគមន៍ ស្្រ ឬ លក់ សៅ ឲៃយ អ្នក ស្បើ្ រាស់ ស ៃ្េ្ សទៀត សហើយ អ្នក មិន រាន ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ សទ សនាះ ធនាគារ 
នឹ្ សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព កំណត់ ្រា សៅ ក្នទុ្ ្បព័ន្ធ ទិន្នន័យ របស់ ខលៃលួន សដាយ សវ័យ្បវតិ្ សដាយ អនុសលាម រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ណដល កំណត់ ឲៃយ ធនាគារ រកៃសា បច្ចទុបៃបន្នភាព ទិន្នន័យ 
អតិ្ិជន។ សដាយ ជា ណ្្នក មួយ មន កិច្ច គាំពារ សសវា របស ់ខលៃលួន  ធនាគារ អាច សធវើការ ស្ៀ្្ផ្ៃត់ សដើមៃបី ្រាកដ ថា អ្នក មិន មាន សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក ្ ្ី អះអា្ ថា ជា កម្សិទ្ធិ របស ់
សគ ស�ើយ។ អ្នក យល់្ពម ប្់ សំណ្ ជូន ធនាគារ ចំសពាះ ការ ខាតប្់ ្គប់ ្បសេទ ណដល អាច សកើតស�ើ្ សដាយ ការ លុប សលខ ទូរស័ព្ សចញពី ្បរូហា្ៃល របស់ អ្នក សៅ ធនាគារ 
ណដល សកើតស�ើ្ សដាយសារ ណត អ្នក មិន រាន ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ទាន់ សពលសវលា។

សៅ សពល អ្នក ស្បើ្ រាស់ អី៊ណមល ស្មាប់ ជា មសធៃយារាយ ទទួល ពាកៃយ សម្ាៃត់  OTP អ្នក ្តរូវ ធានា ថា អ្នក មិន សធវើ ឲៃយ ្បតិបតិ្ការ អី៊ណមល មាន បញ្ៃ មិន ្តរូវ ស្បើ្ រាស់ អាសយដ្ាៃន 
អ៊ីណមល រួម គា្នៃ និ្/ឬ មិន ្តរូវ ណចករំណលក ព័ត៌មាន ស្មាប់ ចូល ស្បើ្រាស់ ដល់ បុគ្គល ណា មា្នៃក់ ស�ើយ រួម ទាំ្ បុគ្គលិក ABA ្្ ណដរ។

3.2. ចាប់ស្្ើម ្បតិបត្ិការ

3.2.1. អ្នកចូលរួម ្បតិបត្ិការ

ធនាគារ  នឹ្ កំណត់ នីតិវិធី  និ្ ណដន កំណត់ ្ សប រាម ការ ចៃបាប់ ជា ធរមាន សដើមៃបី កំណត់ និ្ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ ព័ត៌មាន លមិ្ត ្បតិបតិ្ការ និ្ អ្នក ចូ លរួម ្បតិបតិ្ការ។ អ្នក ចូលរួម 
្បតិបតិ្ការ អាច ជា ម្ាៃស់ គណនី, បុគ្គល ទទួល សិទ្ធិ (ឧទាហរណ៍ ភា្នៃក់ងារ ទទួល សិទ្ធិ), ឬ ម្ាៃស់ គណនី មិនណមន ABA។ អ្នក ចូល រមួ ស្រៅពី ម្ាៃស់ គណនី  ABA ្តរូវណត  
្្ល់ ជូនព័ត៌ មាន ណដល ជា លកខេខណ្ឌ កំណត់ សដាយ ចៃបាប់ សដើមៃបី អាច ឲៃយ ធនាគារ ពិនិតៃយ និ្ ពិចារណា សលើ សំសណើ ណដល នឹ្ ្តរូវ ដំសណើរការ រាម រយៈ ្បព័ន្ធ ធនាគារ ស្នចូល។ 
ក្នទ្ុ  ករណី មិន រាន រយការណ៍ អំពី ព័ត៌មាន ឲៃយ រាន ្តឹម្តរូវ ណដល ជា លកខេខណ្ឌ ស្មាប់ ការ ្តរួតពិនិតៃយ បញ្ៃក់ អំពី ភាព ្តឹម្តរូវ សទ សនាះ អាច នឹ្ នា ំឲៃយ មានការ បដិសសធ 
ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ ្ពមទាំ្ ្តរូវ ពិនិតៃយ សមើល ស�ើ្ វិញ អំពី ទំនាក់ទំន្ ្សប រាម ខ និ្ លកខេខណ្ឌ របស់ ធនាគារ និ្ ចៃបាប់ ជា ធរមាន។

រាម បញញតិ្ ត្មរូវមន ចៃបាប់ ជា ធរ មាន រល់ អ្នក ដាក់ ្រាក់ ក្នទ្ុ  គណនី អតិ្ិជន របស់ ធនាគារ ទាំ្  អស់ ្ តរូវ ណត បង្ាៃញ នូវ ព័ត៌មាន ចា ំរាច់ នានា ណដល កំណត់ សដាយ នីតិវិធីជាក់លាក់ 
របស់ ធនាគារ ក្នទ្ុ  ការ អនុសលាម សៅ រាម លកខេ ខណ្ឌ អបៃប បរមា មន ចៃបាប់ សនាះ។ ធនាគារ អាច កំណត់ មសធៃយា រាយ ស ៃ្េ្ៗ គា្នៃ សដើមៃបី កំណត់ អត្ សញ្ៃណ អ្នក ដាក់ ្រាក់ រួម បញ្ចចូល 
ប៉ុណន្ មិន កំណត់ ្តឹម ណត រាម រយៈ កម្វិធី ABA Mobile និ្កាត។ ក្នទុ្ ករណី អ្នក ដាក់ ្រាក់ មិន ណមន ជាអ្នក កាន់ កាត ឬស្បើ ្រាស់ កម្វិធី ABA Mobile សនាះសទ អ្នក ដាក់ 
្រាក់ ្តរូវ រាន កំណត់ ឲៃយ សធវើ ការ សស្នើ សុំ ស្បើ សសវា ទាំ្ សនះ សដើមៃបី អាច បន្ ស្បើ ្រាស់ សសវា ដាក់ ្រាក់ រាម រយៈ បណា្ៃញ ឌីជី្ល របស់ ធនាគារ។

3.2.2. មា៉ៃសុីន ATM (មា៉ៃសុីន ដក ្រាក់ សវ័យ្បវត្)ិ

ចំនួន ទឹក្រាក ់អតិបរមា ណដល អ្នក អាច ដក ព ីមា៉ៃសុីន  ATM គឺ អា្សយ័ សលើ ្បសេទ កាត ណដល អ្នក រាន ស្ជើសសរសី សពាល គ ឺអាច ចាប់ព ីចំនួន 1,000 ដុលា្ៃរ ស�ើ្ សៅ ក្នទុ្ មួយ 
ម្្ង (អំ�ទុ្ 24 សមា៉ៃ្ )។ ធនាគារ  ABA សូម រកៃសា សិទ្ធិ ណកណ្ប/ផ្ៃស់ ប្ចូរ ការ កំណត់ ្បចាំ ម្្ង ស្មាប់ ្បតិបត្ិការ រាម មា៉ៃសុីន  ATM និ្ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS សដាយ ពុំ ចាំរាច់ 
ជូនដំណឹ្ ជា មុន ស�ើយ។ អ្នក នឹ្ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ណកណ្ប រាម រយៈ មសធៃយារាយ ជូនដំណឹ្ ស្ៃេ្ៗ។

្បសិនសបើ អ្នក សធវើ ្បតិបតិ្ការ រាម រយៈ មា៉ៃសីុន  ATM សៅ មុន សពល ចប់ សមា៉ៃ្ សធវើការ  (EOD)  របស់ ធនាគារ ្បតិបតិ្ការ សនាះ អាច នឹ្ ្តរូវ ដំសណើរការ សៅ ម ្្ង សនាះ ឬ សៅ ម្្ង 
សធវើការ បនា្ៃប់ មិន ថា សាខា ធនាគារ សបើក ដំសណើរការ ឬ អត់ ស�ើយ។ ជា ធម្រា ធនាគារ អនុវត្ ការងារ សៅ សពល ចប់ សមា៉ៃ្ សធវើការ  (EOD)  រហូត ដល់ យប់ ស្រៅ។

អ្នក អាច នឹ្ ្តរូវ ប្់ តមមលៃ សសវា ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក ជាមួយនឹ្ មា៉ៃសុីន ទូទាត់  POS ឬ មា៉ៃសុីន ATM ណដល មិនណមន ជា របស់ ធនាគារ ABA។ តមមលៃ សសវា សនះ  
មាន សរៀបរប់ លម្ិត សៅ ក្នទុ្ កូនសសៀវសៅ ណណនាំ អំពី “ម្លៃ សសវា” ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ របស់ ្ លិត្ល/សសវា  និ្/ឬ វិបសាយ របស់ ធនាគារ។

អ្នក ចារំាច់ ្តរូវ មាន កាត មួយ ណដល អាច ភ្ាៃប់ សៅ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក សដើមៃបី ស្បើ្ រាស់ មុខងារ  ATM។ អ្នក  ក៏ អាច ស្បើ្ រាស់ សសវា  E-Cash សដើមៃបី ដក ្រាក់ ពី គណនី របស់ អ្នក 
រាន ្ ្ ណដរ។ អ្នក អាច ដាក់ ្រាក់ ចូល គណនី សដាយ ស្បើ្រាស់ សលខ គណនី  ឬ សលខ កាត 16 ខ្្់។ ធនាគារ  ្្ល់ ជូន មា៉ៃសីុន ATM ចំនួន ពីរ ្បសេទ (1) មា៉ៃសីុន ATM 
ស្មាប់ ដក ្រាក់ និ្ (2) មា៉ៃសុីន ATM សទវមុខ  ណដល អ្នក អាច ដាក់  និ្ /ឬ ដក ្រាក់។
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្បតិបត្ិការណដលអ្នកអាចស្បើ្រាស់៖

មា៉ៃសុីន ATM ធនាគារ ABA

 ដក ្រាក់ សដាយ មិន អស់ ម្លៃ សសវា

 ដក ្រាក់ សដាយ មិន ចាំរាច់ ស្បើ កាត  សពាល គឺ ស្បើ្រាស់ សសវា  E-Cash

 ដាក់ ្រាក់ (រាម ទីរាំ្  ATM ជាក់លាក់ ណាមួយ )

 ពិនិតៃយ សមើល សមតុលៃយ គណនី  និ្ ររាយការណ៍ សមតុលៃយ សស្ខេប

 ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) (្បសិនសបើ អ្នកដឹ្ អំពី សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ចាស់ របស់ អ្នក )

 សបើក ដំសណើរការ កាត ឥណពន្ធ និ្ ឥណទាន

 សស្នើ សុំ ររាយការណ៍ សស្ខេប 

មា៉ៃសុីន ATM ណដល មាន បិទ 
�ចូ សហាគៃ “Easy Cash”

 ដក ្រាក់ សដាយ ស្បើ្រាស់ កាត ABA សដាយ គិតម្លៃ សសវា ទាប

 ដក ររាយការណ៍ សមតុលៃយ សដាយ គិតម្លៃ សសវា ទាប

 សស្នើ សុំ ររាយការណ៍ សស្ខេប 

ម៉ាៃសីុន ATM មិនណមន ធនាគារ ABA

 ចូល ស្បើ្រាស់ សមតុលៃយ គណនី និ្/ឬ ដក ្រាក់ (រាម រយៈ កាត Master/Cirrus®, កាត Visa, បណា្ៃញ 
មា៉ៃសុីន ATM UPI

 សូម ជ្មាប ថា ការ កំណត់ ចំនួន សាច់្រាក់ ណដល ្តរូវ ដក អាច នឹ្ ្តរូវ អនុវត្ សៅ រាម មា៉ៃសុីន ATM មិនណមន 
ធនាគារ ABA។ វិធានការ រឹតតៃបិត ស្ៃេ្ៗ  អាច នឹ្ ្តរូវ អនុវត្ ្ ្ ណដរ។

 មា៉ៃសុីន ATM មិនណមន របស់ ធនាគារ ABA អាច ្តរូវ គិតម្លៃ សសវា ្បតិបត្ិការ ATM ពី មា្ៃស់ មា៉ៃសុីន ATM - 
សូម សមើល ណ្្នក “ការ ណសវ្ យល់ អំពី តមមលៃ សសវាកម”្ ស្មាប់ ជា ព័ត៌មាន បណន្ម។

3.2.3. វិធាន អំពី ការ ដាក់ ្រាក់ រាម មា៉ៃសុីន  ATM និ្ សសវា ដាក់ ្រាក់ របស់ ABA

្បសិនសបើ អ្នក ដាក់ ្រាក់ រាម រយៈ មា៉ៃសីុន ATM របស់ ABA សនាះ ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល រាន ដាក់ នឹ្ ្តរូវ ដាក់ បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក បុ៉ណន្ ការ សធវើ ្បតិបតិ្ការ សនះ ក៏ 
្តរូវ ឆល្ៃ កាត់ ការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ ពី ធនាគារ ្ ្ ណដរ។ ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល ្តរូវ រាន ្ ល់្ សុពលភាព សដាយ ម៉ាៃសីុន ATM/ ធនាគារ  រួច មានការ ្ពមស្ពៀ្ ពី អ្នក ដាក់ ្រាក់ (្បសិនសបើ 
ចាំរាច់ ) គឺជា ចំនួន ណដល នឹ្ ្តរូវ បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក។ សៅ សពលសធវើការ ដាក់ ្រាក់ រាម រយៈ មា៉ៃសុីន ATM របស់ ABA សៅ រាម សាខា៖

 ការ ដាក់ ្រាក់ រាម បញ្ជរ ្តរូវ បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក សៅ ម្្ង ដណដល សនាះ

 ការ ដាក់ ្រាក់ រាម មា៉ៃសុីន ATM ្តរូវ មាន សុពលភាព សៅ ម្្ង សធវើការ បនា្ៃប់ របស់ សាខា ធនាគារ។ ្បសិនសបើ មាន ភាព ខុស គា្នៃ រវា្ ចំនួន ណដល រាន ដាក់ និ្ ចំនួន 
ទឹក្រាក់ ណដល រាន ្ពី ន សៅ សលើ វិក្កយប្ត ឬ ចំនួន ណដល រាន បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ មា៉ៃសុីន ATM សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ រាន អំពី ចំនួន 
ជាក់ណស្្ ណដល រាន បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី។

 ធនាគារ អាច នឹ្ កំណត់ ចំនួន អតិបរមា ្បចាំ ម្្ង ខុសៗ គា្នៃ  ស្មាប់ ការ ដាក់ ្រាក់ រាម មា៉ៃសុីន ATM និ្ សសវា ដាក់ ្រាក់។ សូម ពិស្គាះ សោបល់ ជាមួយ 
ទី្បឹកៃសា  និ្ ភា្នៃក់ងារ សដើមៃបី ទទួល រាន ព័ត៌មាន បណន្ម។

សូម ជ្មាប ថា ការ ដាក់ ្រាក់ អាច ចំណាយ សពល យូរស្មាប់ ្បតិបតិ្ការ ្ បសិនសបើ ម៉ាៃសីុន ATM របស់ ABA មិន សិ្ត សៅ ជាមួយ  សាខា។ ្ បសិនសបើ អ្នកសធវើការ ដាក់ ្រាក់ 
រាម រយៈ សសវា ដាក់ ្រាក់ របស ់ធនាគារ ABA ចំនួន ទឹក្រាក ់ណដល រាន ដាក ់សនះ ្ តរូវ ឆលៃ្កាត់ ការ ស្្ៀ្ផ្ៃត ់សដាយ ធនាគារ។ បនា្ៃប ់មក សនាះ ចំនួន ណដល ្បតិបត្ិការ រាម 
រយៈ មា៉ៃសុីន ដាក់ ្រាក់/ធនាគារ សហើយ រាន យល់្ពម សដាយ អ្នក ដាក់ ្រាក់  គឺជា ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល នឹ្ ្តរូវ បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក។ សៅ សពលសធវើការ ដាក់ ្រាក់ 
រាម រយៈ សសវា ដាក់ ្រាក់ ្រាក់ សនាះ នឹ្ ្តរូវ រាន បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី សៅ ម្្ង ណដល បនា្ៃប់ ពី ឆលៃ្កាត់ ការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់។
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3.2.4. ការ ដាក់ ្រាក់ បណន្ម សៅ ក្នទុ្ គណនី ធនាគារ រាម រយៈ សសវា ដាក់ ្រាក់

ធនាគារ ABA ្្ល់ ជូន សសវា ដាក់ ្រាក់ រាម រយៈ វិធីសាសស្ ស្ៃេ្ៗ គា្នៃ (ការ ដាក់ ្រាក់ ចូល ក្នទុ្ គណនី ធនាគារ) ជូន ដល់ អតិ្ិជន ដូច ជា ការ ដាក់ ្រាក់ រាម រយៈ សាខា 
ធនាគារ និ្ ការ ដាក់ ្រាក់ រាម ម៉ាៃសីុន។ ស្រៅពី វិធីសាសស្ ទំា្សនះ  ធនាគារ ក៏ រាន ព្្ីក វិសាលភាព សសវា ដាក់ ្រាក់ របស់ ខលៃលួន រាម រយៈ ការ បស ្្កើត ភាព ជា មដគូ សទវភាគី  
ជាមួយនឹ្ ្កុមហ៊ុន ្ ្ល់ សសវា ទូទាត់ ្រាក់ ្ នមុខ សគ ជា ស្ចើន ស ៃ្េ្ សទៀត ្ ្ ណដរ ណដល នឹ្ ្ ្ល់ ភាព ងាយ្សួល បណន្ម សទៀត ជូន ដល់ អតិ្ិជន។ ការ ដាក់ បញ្ចចូល 
្រាក់ ក្នទ្ុ  គណនី រាម រយៈ សសវា សនះ គឺ ្តរូវ ប្់ម ល្ៃ សសវាកម្ និ្ ្តរូវ ឆល្ៃ កាត់ ការ ្តរួតពិនិតៃយ សដាយ ធនាគារ ្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ្ ្ ណដរ។ ធនាគារ អាច នឹ្ បដិសសធ 
្បតិបតិ្ការ ណាមួយ ្សប រាម លកខេខណ្ឌ ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ និ្/ឬ សៅ សពល ធនាគារ មាន មូលសហតុ សម ្សប ណដល អាច សជឿ ថា ្បតិបតិ្ការ សនះ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្  សដាយ មិន 
្តរូវ គា្នៃ ជាមួយនឹ្ ្បរូហា្ៃល របស់ មា្ៃស់ គណនី។ 

3.2.5. វិធានអំពីការដាក់មូលបៃបទានប្តរាមមា៉ៃសុីនដាក់មូលបៃបទានប្តរបស់ ABA

្បសិន សបើ អ្នក ដាក់ មូលបៃបទាន ប្ត សៅ រាម មា៉ៃសុីន ដាក់ មូលបៃបទានប្ត របស់ ABA (សៅ កាត់ ថា "CDM") សលាក អ្នក ្តរូវ ដាក់ បញ្ចចូល ឲៃយ រាន ្តឹម ្តរូវ មួយ សនលៃឹក ម្្ៗ 
សៅ ក្នទុ្ ឧបករណ៍ ស្មាប់ ទទួល និ្្តរួត ពិនិតៃយ មន មា៉ៃសីុន CDM ។ មា៉ៃសីុន CDM នឹ្ សចញ បងា្ៃន់ មដ  ឬវិក្កយប្ត ដាក់ មូលបៃបទានប្ត សដាយ ្ ្ល់ ព័ត៌ មាន លំអិត ដូច 
ជា  ម្្ងណខ និ្  សមា៉ៃ្ ្បតិបតិ្ការ , សលខ គណនី និ្ ស្្ៃះ អ្នក ទទួល ្ ល, ចំនួន ទឹក ្រាក់ ្បតិបតិ្ការ ណដល នឹ្ ្តរូវ ទូទាត់ (ណដល វាយ បញ្ចចូល សដាយ អ្នក ដាក់ ្រាក)់ និ្ សលខ 
សោ្ ្បតិបតិ្ការ។ សដាយ សហតុ ថាមូលបៃបទានប្ត គឺ ជា ឧបករណ៍ ចរចា ស្មាប់ ការ ទូទាត់ ស្កាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ចំនួន ទឹក ្រាក់ ្បតិបតិ្ការ ណា ណដល នឹ្ ្តរូវ ទូទាត់ ្ តរូវ 
ណត សម មា្ត ជាមួយ នឹ្ ចំនួន ទឹក ្រាក់ អបៃបបរមា ណដល រាន សរសសរ សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត ចំនួន សនះ នឹ្ ្តរូវ រាន ជ្មះ ស្មាប់ ការ ដាក់ ្រាក់ របស់ ខលៃលួន។ ធនាគារ មិន ចុះ 
សៅ ក្នទ្ុ  តុលៃយភាព មន ររាយការណ៍ ហរិញញ វត្ទុ របស់ គណនី អ្នក ទទួល ស�ើយ រហូត ទាល់ ណត ការ ជ្មះ មូលបៃបទាន ប្ត ្តរូវ រាន អនុវត្ សពញ សលញ និ្ ្តឹម ្តរូវ រាម រយៈ នីតិ វិធី 
ធនាគារ។ សៅ សពល មាន ភាព ខុស គា្នៃ មន ចំនួន ទឹក ្រាក់ ណដល មាន សៅ ក្នទ្ុ  ពាកៃយ និ្ ចំនួន ទឹក ្រាក់ ណដល មាន សៅ ក្នទ្ុ  តួ សលខ សៅ សលើ មូលបៃបទាន ប្ត ណដល ្តរូវ រាន ដាក់ បញ្ចចូល 
រាម ម៉ាៃសីុន CDM អ្នក ដាក់ ្រាក់ ្តរូវ យក ចំនួន ទឹក ្រាក់ អបៃបបរមា តិចបំ្ុត ស្មាប់ វាយ បញ្ចចូល ក្នទ្ុ  សអ្ក្់ ម៉ាៃសីុន CDM ចំនួន ទឹក ្រាក់ ្បតិបតិ្ការ ណដល នឹ្ ្តរូវ ទូទាត់។

សៅ សពល អ្នក ដាក់ មូលបៃបទាន ប្ត របស់ ធនាគារ ABA ឬ មូលបៃបទានប្ត របស់  ធនាគារ ស ៃ្េ្សទៀត ស្រៅ ពីធនាគារ ABA សៅ ក្នទ្ុ  គណនី អតិ្ិជន ធនាគារ សនាះ មូលបៃបទានប្ត 
ទាំ្ សនះ នឹ្ ្តរូវ ឆលៃ្ កាត់ ការ ្តរួត ពិនិតៃយ និ្ ស្្ៀ្ ផ្ៃត់ ស�ើ្ វញិ សដាយ ធនាគារ។ សៅ សពល មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ ABA ្ តរូវ រាន ដាក់ ចូលគណនី មុនសពល កំណត់ 
ស្មាប់ ការ ទូទាត់ និ្ជ្មះ មនសសវា សនះ ទឹក ្រាក់ នឹ្ ្តរូវ ជ្មះ ចូល ក្នទុ្ គណនី សៅ ម ្្ង អាជីវកម្ ណតមួយ។ សបើ មិន ដូសចា្នៃះ សទ  វា នឹ្ ្តរូវ រាន ជ្មះ ក្នទុ្ ម ្្ង សធវើ ការ ខា្ មុខ។ 
ស្មាប់ ការ ដាក់ មូលបៃបទាន ប្ត ធនាគារ ដមទ វា នឹ្ ្តរូវ រាន ជ្មះ ដូច ណដល រាន កំណត់ សៅ ក្នទុ្ ណ្្នក 3.2.11.1 មន ឯកសារ សនះ។

ធនាគារ អាច បដិ សសធ ការ ជ្មះ ការ ដាក់ មូលបៃបទានប្ត ជាមួយ នឹ្ សហតុ ្ ល ជាក់ លាក់ មួយ ចំនួន រួមបញ្ចចូល បុ៉ណន្ មិន កំណត់ ្តឹម ណត ការ វាយ បញ្ចចូល មិន ្តឹម ្តរូវ មន 
ចំនួន ទឹក ្រាក់ ្បតិបត្ិការ ណា ណដល នឹ្ ្តរូវ ទូទាត,់ បញ្ៃ សំសណើ ្បតិបត្ិការ , សម តុលៃយ គណនី មិន ្គប់ ្គាន,់ និ្ សហតុ ្ ល ស្ៃេ្ៗ សទៀត។ អ្នក ទទួល ្ ល ពី ការ ជ្មះ 
មូលបៃបទានប្ត នឹ្ ្តរូវ រាន ជូន ដំណឹ្។

3.2.6. សាខា

បុគ្គលិក រាម សាខា ធនាគារ មាន សពលសវលា ្គប់្គាន់ សដើមៃបី ពិភាកៃសា សដាយ ផ្ៃល់ ជាមួយ អតិ្ិជន អំពី ្ លិត្ល និ្ សសវា និ្ ជ្មាប ជូន អតិ្ិជន អំពី រសបៀប ស្បើ្រាស់ 
សសវាកម្ នានា ណដល អតិ្ិជន មិន ទាន់ សាគៃល់។ បុគ្គលិក រាម សាខា អាច៖

 ជួយ អតិ្ិជន ក្នទុ្ ការ ដាក់ ្រាក់ ដក ្រាក់ និ្ សធវើការ ស្្រ ្រាក់ សៅ គណនី ABA

 ជួយ អតិ្ិជន ក្នទុ្ ការ ស្្រ ្រាក់ ក្នទុ្ ្បសទស ឬ ស្រៅ្បសទស

 ជួយ អតិ្ិជន ក្នទុ្ ការ ទិញ មូលបៃបទានប្ត បូក រួម ទាំ្មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារិក ្ ្ ណដរ

 សធវើការ ណាត់ជួប ជាមួយ អ្នកជំនាញ ឧទាហរណ៍ មសន្ី ឥណទាន ខា្នៃត តួច បុគ្គលិកឥណទាន សហ្គាស ធុន តូច និ្ មធៃយម, បុគ្គលិក ឬ ្បធាន ណ្្នក ទំនាក់ទំន្

 សឆលៃើយ សំណួរ ទូសៅ មួយ ចំនួន ណដល អ្នក ច្់ ដឹ្ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី

 សដាះ្សាយ បញ្ៃ របស់ អតិ្ិជន ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ មិន សពញចិត្ ចំសពាះ បុគ្គលិក ធនាគារ

ធនាគារ អាច កំណត់ ចំនួន ខុសៗ គា្នៃ ស្មាប់ លកខេណៈ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ្បតិបត្ិការ ក្នទុ្ សលើក  និ្  កំណត់ ្បចាំ ម្្ង  សៅ រាម ្បសេទ សាខា ខុសៗ គា្នៃ។ អ្នក គួរ ពិស្គាះ សោបល់ ជា 
មួយ អ្នក ្ ្ល់ ្បឹកៃសា , ទាក់ទ្ មក ភា្នៃក់ងារ, និ្/ឬ ចូល សៅ កាន់ វិបសាយ របស់ ធនាគារ សដើមៃបី ដឹ្ ព័ត៌មាន បណន្ម។

ធនាគារ ក៏ មាន ្ ្ល់ មាន សមា៉ៃ្ បស្មើ សសវា បី ្បសេទ ដូច ខា្ស្កាម ្ ្ ណដរ៖

(i) ម្្ង ចន្ – ម្្ង សុ្ក ចាប់ពី សមា៉ៃ្ 8 ្ពឹក – 4 រសសៀល ,

(ii) ម្្ង ចន្ – ម្្ង សុ្ក ចាប់ពី សមា៉ៃ្ 8 ្ពឹក – 4 រសសៀល និ្ ម្្ង សៅរ៍ ចាប់ពី សមា៉ៃ្ 8 ្ពឹក – 11 ្ពឹក,

(iii) ម្្ង ចន្ – ម្្ងអាទិតៃយ ចាប់ពី សមា៉ៃ្ 8 ្ពឹក – 8 យប់

ការ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ ចំនួន បី សវន សនះ  គឺជា ការ សឆលៃើយ តប សៅ នឹ្ ត្មរូវ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ ABA។

សដាយសារ ណត សមា៉ៃ្ ្បតិបត្ិការ របស់ ធនាគារ ខុសៗ គា្នៃ  សទើប ្បសេទ សសវា ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន អាច នឹ្ មិន មាន ្ ្ល់ ជូន ស�ើយ  (ឧទាហរណ៍ ការ ្ ្ល់ ្រាក់ កម្ចី ) ស្មាប់ 
្បតិបត្ិការ ម ្្ង សៅរ៍ និ្ ម្្ងអាទិតៃយ។ ធនាគារ អាច នឹ្ បិទ ្បតិបត្ិការ របស់ ខលៃលួន សៅ ្គប់ សាខា ទាំ្អស់ សដាយ មិន គិត អំពី សមា៉ៃ្ ្បតិបត្ិការ ស�ើយ ្សប សៅ រាម ចៃបាប់ ជា 
ធរមាន និ្/ឬ កាលៈសទសៈ ចាំរាច់។ សទាះបីជា ោ៉ៃ្ណា  ធនាគារ នឹ្ សធវើការ ជូនដំណឹ្ សៅ រាម ករណី ចាំរាច់ នីមួយៗ។
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3.2.7. សសវា ធនាគារ ABA អន ឡាញ ស្មាប់ រូបវន្បុគ្គល

ធនាគារ សូម ណណនាំ ឲៃយ អតិ្ិជន ពិនិតៃយ សដាយ យកចិត្ទុកដាក់ អំពី ខ  និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ ស្មាប់ សសវា ធនាគារ ABA អន ឡាញ រួម ជាមួយនឹ្ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ។

សដាយ ណ្្ក សលើ លកខេណៈ គណនី ណដល អ្នកមាន  អ្នក អាច ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សដាយ ខលៃលួនឯ្ រាន។ សូម សមើល ណ្្នក 3.1 អំពី លកខេណៈ និ្ វិធីសាសស្ ស្បើ្រាស់ 
សសវា សនះ។ 

3.2.8. ្បតិបត្ិការ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS

ចំនួន ទឹក្រាក់ អតិបរមា ណដល អ្នក អាច ស្បើ្រាស់ រាន រាម មា៉ៃសីុន ទូទាត់  POS ស្មាប់ ្បតិបតិ្ការ ទិញ គឺ អា្ស័យ សលើ ្បសេទ កាត ណដល អ្នក រាន ស្ជើសសរីស សពាល គឺ អាច 
ចាប់ពី ចំនួន 1,000 ដុលា្ៃរ ក្នទុ្ មួយ ម ្្ង (24 សមា៉ៃ្ ) ស�ើ្ សៅ។ ធនាគារ  ABA សូម រកៃសា សិទ្ធិ ណកណ្ប/ណកត្មរូវ ការ កំណត់ ្បចាំ ម ្្ង ស្មាប់ ្បតិបតិ្ការ រាម មា៉ៃសីុន ទូទាត់ 
POS។ អ្នក នឹ្ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ណកណ្ប រាម រយៈ មសធៃយារាយ ជូនដំណឹ្ ស្ៃេ្ៗ។

ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល អ្នក អាច ដក រាន រាម រយៈ មា៉ៃសុីន ទូទាត់  POS អាច នឹ្ ្តរូវ កំណត់ សៅ រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ របស់ពាណិជ្ជករ ណដល ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS សនាះ។

ការ បងា្ៃញ រូប សញ្ៃ ថា មាន សសវា ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់  POS  សៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា ឬ �ចូ សហាគៃ កាត Visa, Mastercard, UPI អន្រជាតិ សៅ ក្នទុ្ បរិសវណ គឺ មិន អាច 
ចាត់ទុកជា ការ ធានា របស់ ធនាគារ ឬ ពាណិជ្ជករ ណដល សធវើ អាជីវកម្ សៅ ក្នទ្ុ  បរិសវណ សនាះ ថា អ្នក អាច ទិញ ទំនិញ និ្ សសវា ណដល មានសៅ ក្នទុ្ បរិសវណ សនាះ សដាយ ស្បើ្ រាស់ 
កាត របស់ អ្នក ស�ើយ។

្បសិនសបើ គណនី របស់ អ្នកមាន កាត  អ្នក អាច អនុវត្ ចំណុច ខា្ស្កាម សនះ ជាមួយនឹ្ មាន មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS

 សធវើការ ទិញ សដាយ មិន ចាំរាច់ ស្បើ្រាស់ សាច់្រាក់ សៅ កណនលៃ្ លក់រយ  ឬ សាខា តូចៗ ជា ស្ចើន កណនលៃ្

 ដក សាច់្រាក់ ពី គណនី សនៃេំ ឬ ្បសេទ គណនី ស្ៃេ្ៗ ណដល មាន ភា្ៃប់ ជាមួយនឹ្ កាត សនាះ (សលើកណល្ណត ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ )  
ពី កណនលៃ្ លក់រយ ឬ សាខា តូចៗ សនាះ

 ទទួល រាន វិក្កយប្ត ស្មាប់ ការ ទិញ របស់ អ្នក

 ស្បើ្រាស់ ឧបករណ៍ ណដល អាច ដំសណើរការ សដើមៃបី សធវើការ ទូទាត់ ្រាក់ រាម រយៈ ធនាគារ រាមទូរស័ព្  ឬ កម្វិធី កាបូប ្រាក់ ចល័ត 

 សធវើ ្បតិបត្ិ ការ មា៉ៃសុីន ទូទាត់  POS សំសៅ ដល់ ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ ទូទាត់ ណដល ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS និ្ ទ្ម្់ ស្ៃេ្ៗ មន ្បតិបត្ិការ រាម មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS 
ដូច ជា ការ ្បតិបត្ិការ រាម សលខ កូដ QR ជាសដើម។

3.2.9.  សសវា ស្្រ ្រាក់ ក្នទុ្ ្បសទស

ធនាគារ ្ ្ល់ ជូន ទ្ម្់ ខុសៗ គា្នៃ មន សសវា ស្្រ ្រាក់ ក្នទុ្ ្បសទស  ដូច ជា ការ ស្្រ ឆលៃ្ ្គឹះសា្ៃន  សសវា ទូទាត់ រហ័ស សសវា ស្្រ ្រាក់ រវា្ គណនី និ្ កាបូប ឌីជី្ល (wallet) 
(រាម រយៈ កិច្្ច ពមស្ពៀ្ សទវ ភាគី ) និ្ សសវា ស ៃ្េ្ៗ ណដល អាច ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់ ស្មាប់ ការ ស្្រ ទាំ្  ក្នទ្ុ  ្បសទស និ្ ស្រៅ ្បសទស។ ្បតិបតិ្ការ ណដល រាន សធវើ ស�ើ្  
ក្នទុ្ សគាល បំណ្ សនះ  គឺ ្តរូវ ប្់ តមមលៃ សសវាកម្ ក្នទ្ុ  ចំនួន ជាក់លាក់ មួយ  ណដល ធនាគារ ្តរូវ ្តរួតពិនិតៃយ សមើល ្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន។ ធនាគារ អាច នឹ្ បដិសសធ ការ 
្បតិបតិ្ការ សៅ ក្នទុ្ ដំណាក់ កាល ណា មួយ  សដាយ ពំុ ចំារាច់ ជូន ដំណឹ្ ជា មុន ដល់ អ្នក ទទួល ការ ទូទាត់ ្រាក់ ្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន និ្/ឬ សៅ សពល ធនាគារ មាន 
មូលសហតុ ចៃបាស់លាស់ ណដល អាច បញ្ៃក់ ថា ្ បតិបតិ្ការ សនះ  មាន ព័ត៌មាន មិន ្តរូវ គា្នៃ ជាមួយនឹ្ ្បរូហា្ៃល របស់ មា្ៃស់ គណនី។ ្ បសិនសបើ ធនាគារ សស្មច បដិសសធ ការ ស្្រ 
្រាក់ ក្នទុ្្សុក សៅ ក្នទុ្ ដំណាក់កាល ណាមួយ សនាះ ធនាគារ នឹ្ ជូ នដំណឹ្ ដល់ អ្នក ស្្ើ អំពី ការ បដិសសធ សនាះ សលើកណល្ ណត មាន លកខេខណ្ឌ ស ៃ្េ្ៗ ណដល ត្មរូវ ឲៃយ ធនាគារ 
អនុសលាម រាម វិធានការ ជាក់លាក់ ណា មួយ។

ធនាគារ អាច នឹ្ ក្មិត ចំនួន កំណត់ មួយ សលើក និ្ ្បចាំ ម្្ង ខុសៗ គា្នៃ សៅ រាម ្បសេទ ខុសៗ គា្នៃ មន សសវា ្បតិបត្ិការ ស្្រ ្រាក់ ក្នទុ្្សុក។ អ្នក ណសវ្រក ការ កំណត់ សនះ សៅ 
រាម មសធៃយារាយ  ណដល អ្នក រាន សធវើ ្បតិបត្ិការ និ្/ឬ សដាយ ពិស្គាះ សោបល់ ជាមួយ អ្នក ្ ្ល់ ្បឹកៃសា ឬ ភា្នៃក់ងារ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន។

3.2.10.  ស្្រ ស្រៅ ្បសទស

ធនាគារ  ្្ល់ ទ្ម្់ ស ៃ្េ្ៗ មន សសវា ស្្រ ្រាក់ ស្រៅ្បសទស ដូច ជា SWIFT, DBP, EC Remit និ្ សសវា ស ៃ្េ្ សទៀត។ សសវា ស្្រ សៅ ស្រៅ្បសទស  គឺ អាច ស្បើ្រាស់ រាន 
រាម រយៈ មសធៃយារាយ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ និ្ បញ្ជរ រាម សាខា។ សសវា ស្្រ ស្រៅ្បសទស មួយ ចំនួន អាច នឹ្ មិន មានសៅ រាម បញ្ជរ សាខា ធនាគារ ស�ើយ សលើកណល្ណត 
អតិ្ិជន គឺជា មា្ៃស់ គណនី ABA។

ធនាគារ  អាច នឹ្ ណណនាំ អំពី ការ កំណត់ ក្មិត ្បតិបត្ិការ មួយ សលើក ឬ ្បចាំ ម្្ង រាម រយៈ មសធៃយារាយ ណាមួយ សដើមៃបី ងាយ្សួល ក្នទុ្ ការ ្គប់្គ្ ហានិេ័យ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ 
្បតិបតិ្ការ សនះ។ សដើមៃប ីសធវើ ឲៃយ ្បតិបតិ្ការ កាន់ណត មាន ភាព រលូន ជា្ សនះ អ្នក ្តរូវ ្រាប់ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ ស្្រ សៅ ក្នទ្ុ  លកខេណៈ មួយ សពញសលញ ្តឹម្តរូវ 
និ្ សុ ្កឹតៃយ ភាព។ ធនាគារ  អាច នឹ្ បដិសសធ ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ សៅ ក្នទុ្ ដំណាកក់ាល ណាមយួ សដាយ ពុំ ចាំរាច់ ជូនដំណឹ្ ជា មុន ដល់ អ្នក ទទួល ្រាក់ សដាយ ្សប សៅ 
រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន និ្/ឬ សៅ សពល ធនាគារ មាន មូលសហតុ ចៃបាស់លាស់ ណដល សជឿ ថា ការ ្បតិបតិ្ការ សនះ  មាន ព័ត៌មាន មិន ្តរូវ គា្នៃ ជាមួយនឹ្ ្បរូហ្ាៃល របស់ ម្ាៃស់ គណនី។ 
្បសិនសបើ ធនាគារ សស្មច បដិសសធ ការ ស្្រ ស្រៅ្បសទស សៅ ក្នទុ្ ដំណាក់កាល ណាមួយ សនាះ ធនាគារ នឹ្ ជូនដំណឹ្ ដល់ អ្នក ស្្ើ អំពី ការ បដិសសធ សនាះ សលើកណល្ណត មាន 
ការ ត្មរូវ ស្ៃេ្ ពីធនាគារឲៃយ អនុសលាម រាម វិធានការ ជាក់លាក់ ណាមួយ។
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3.2.11. មូលបៃបទានប្ត

មូលបៃបទានប្ត ្ ្ល់ ភាព ងាយ្សួល ក្នទុ្ ការ ទូទាត់ វិក្កយប្ត  ឬ ទទួល ្រាក់។ ការ ដក ្រាក់ អាច ្បតិបត្ិការ រាន លុះ្រាណត គណនី របស់ អ្នក ទទួល ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត  
ឲៃយ ភា្ៃប់ ជាមួយ មូលបៃបទានប្ត។

3.2.11.1. ការ ដាក់ មូលបៃបទានប្ត

មូលបៃបទានប្ត ្ រាក់ បសញញើ សអ�ិក្តរូនិក ឬ ឯកសារ ស្ៃេ្ៗ សទៀត ណដល ្តរូវ រាន ដាក់ ស្មាប់ ការ ដាក់ ្រាក់ សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក ្ តរូវ រាន ទទួល “ស្មាប ់ការ ្បមូល 
្រាក”់ ណត ប៉ុសណាណៃះ សលើក ណល្ ណត មាន ការ ្ពម ស្ពៀ្ ស្ៃេ្ ពី សនះ ពី ធនាគារ។ ចំណុច សនះ មាន ន័យ ថា ្ រាក់ បសញញើ ្តរូវ រាន “ជ្មះបញ្ជី” ស្មាប់ ការ ទូទាត់។ អ្នក មិន អាច 
ដក ្រាក់ សនាះ រាន ស�ើយ  រហូត ទាល់ណត ទឹក ្រាក់ សនះ ្តរូវ រាន ទូទាត់ អស់។ ជា ទូសៅ ្បតិបតិ្ការ សនះ ្តរូវ ចំណាយ សពល ចំនួន 2 (ពីរ) ម ្្ង សធវើការ បុ៉ណន្ ការងារ មួយ ចំនួន 
អាច ចំណា យសពល រហូត សៅ ដល់ 5 (្រំា) ម ្្ង សធវើការ ឯសណាះ។ ្បសិន សបើ មាន មូលសហតុ ណា មួយ ណដល ធនាគារ មិន អាច ទូទាត់ ្រាក់ បសញញើ ទំា្អស់ ឬ ក្នទុ្ ចំនួន ណា 
មួយ (្រាក់ បសញញើ មិន ្តរូវ រាន ទូទាត់ អស)់ សដាយ ធនាគារ ទូទាត់ ករណី សនះ គឺ បណា្ៃល មក ពី ចំណុច មួយ ចំនួន ឬ ទាំ្្សុ្ ណដល រាន ដាក់ តម្កល់ រួច សហើយ សនាះ  ្តរូវ រាន 
បដិសសធ។ គណនី របស់ អ្នក  នឹ្ ្តរូវ ដក សចញ សៅ រាម ចំនួន មន ្បតិបត្ិ ការ ណដល រាន បដិសសធ។

មាន វិធីសាសស្ មួយ ចំនួន ណដល អ្នក អាច ដាក់ ្រាក់ បសញញើ រាម មូលបៃបទានប្ត រាន៖

 អសញ្ជើញ សៅ កាន់ សាខា ABA

 ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ដាក់ ្រាក់ បសញញើ មូលបៃបទានប្ត ឌីជី្ល ABA (្បសិនសបើ មាន )។

3.2.11.2.  ការ សរសសរ មូលបៃបទានប្ត

សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត អាច ស្បើ្រាស ់រាន ស្មាប ់ណត គណន ីណដល ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត ឲៃយ មាន សិទ្ធិ ស្បើ្រាស ់មូលបៃបទានប្ត ប៉សុណាណៃះ  សូម សមើល រារ្ “សសចក្ី សស្ខេប 
លកខេណសមៃបតិ្” ស្មាប់ ជា ព័ត៌មាន បណន្ម អំពី គណនី មាន សិទ្ធិ ស្បើ្រាស់ មូលបៃបទានប្ត។ ព័ត៌មាន បណន្ម អំពី មូលបៃបទានប្ត មានសៅ ក្នទុ្ ណ ្្នក “ការ ស្បើ្រាស់ 
មូលបៃបទានប្ត” មន ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ។

មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ អាច នឹ្ រក ជាវ រាន សៅ រាម សាខា ធនាគារ ឬ បញ្ៃ ទិញ រាម រយៈ មសធៃយារាយ  ស្ៃេ្ៗ  (ឧទាហរណ៍ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ )។ សពល សៅ 
ដល់ សាខា ធនាគារ  អ្នក អាច ទិញ មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ រាម រយៈ ្រាក់ ឥណពន្ធ សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក។ ម ល្ៃ សសវា ទិញ មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ  រាម រយៈ  សសវា 
ធនាគារ អន ឡាញ  នឹ្ ្តរូវ កាត់ សចញពី គណនី សៅ រាម តមមលៃ មូលបៃបទានប្ត ណដល រាន ទិញ។

 សៅ សពល បំសពញ មូលបៃបទានប្ត  សូម ស្បើ្រាស់ បិ៊ក ហវឺ ត  ឬ បិ៊ក កៃបាល មូល។ សូម សរសសរ មូលបៃបទានប្ត ឲៃយ រាន ញឹកញាប់ សដើមៃបី ឲៃយ អកៃេរ និ្ តួរ សលខ មិន អាច ណកណ្ប 
ឬ បណនម្ រាន។ អ្នក អាច សរសសរ មូលបៃបទានប្ត  សដាយ បសំពញ ចសនា្ៃះ ចំនួន ទឹក្រាក ់ឲៃយ រាន សពញសលញ ឬ សដាយ ការ គូសបនា្ៃត ់សដើមៃបី បសំពញ កណនលៃ្ ទសំនរ សនាះ។ សូមកុ ំ
សេលៃច ដាក់ កាលបរិសចឆេទ ឲៃយ រាន ្តឹម្តរូវ សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ។ សូមកំុ សរសសរ  ឬ ចុះហត្សលខា ទុក សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្ បសិនសបើ អ្នក មិន ទាន់ សស្មចចិត្ 
សចញ មូលបៃបទានប្ត ជា សាច់្រាក់ សទ។ 

3.2.12.  ឥណទាន វិរារូបន៍ មិន រាន សរៀបចំ

្បសិនសបើ គណនី របស់ អ្នក ្ តរូវ រាន ដក សលើស ឥណទាន ឬ អ្នក ស្បើ្ រាស់ សលើស ក្មិត ខ្ច ីណដល រាន ្ពមស្ពៀ្ (ក្នទ្ុ  ករណី មានការ អនុញ្ៃត ពី ធនាគារ ) ធនាគារ អាច គិតម ល្ៃ 
ការ ្រាក់ សលើ ចំនួន ណដល ដក សលើស ពី ចំនួន គណនី ឬ ចំនួន កំណត់ សលើ អ្រា ដក ឥណទាន របស់ ធនាគារ សនាះ បូក រួម ទាំ្ ្រាក់ ពិន័យ ្ ្ ណដរ។ សលើស ពី សនះ  ធនាគារ នឹ្ 
គិតម្លៃ ចំសពាះ ការ ដក ្រាក់ សលើស ឥណទាន ណដល មិន រាន សរៀបចំ។

ការ សស្មច ចិត្ ទទួល យក ្បតិបតិ្ការ ណា មួយ  ណដល មាន មូលនិធិ ទូទាត់ មិន ្គប់្គាន់  ឬ សៅ សពល សលើស ពី ការ កំណត់ ខ្ច ីណដល រាន ្ពមស្ពៀ្  ជា បសណ្ាៃះ អាសន្ន ឬ 
អចិមសន្យ៍ ្ តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្  ទាំ្ ្សុ្ រាម ឆន្ាៃនុសិទ្ធ ិណត មួយ គត់ របស់ ធនាគារ។ គណនី ដាក់ ្រាក់ បសញញើ  មិន អាច ដក សលើស រាន ស�ើយ  លុះ្រាណត អ្នក មានការ ្ពមស្ពៀ្ 
គា្នៃ ជា មុន ជា មួយ ធនាគារ  ដូច ជារា មរយៈ ឥណទាន វិរារូបន៍។

អ្នក មិន ្តរូវសធវើ ្បតិបត្ិការ ដក ្រាក់  ឬ ទូទាត់ ្រាក់ ណដល៖

 សធវើ ឲៃយ គណនី របស់ អ្នក កា្ៃយសៅជា សមតុលៃយ អវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ (ឬ កា្ៃយសៅជា សមតុលៃយ អវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ ស្ចើន ជា្ សនះ) សៅ សពល មិន មានការ ្ពមស្ពៀ្ 
ឥណទាន វិរារូបន៍ ណាមួយ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្ សទ។

 អ្នក នឹ្ ្តរូវ ប្់ម្លៃ សសវា ណដល សធវើ ឲៃយ គណនី របស់ អ្នក កា្ៃយសៅជា សមតុលៃយ អវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ (ឬ តមមលៃ សសវា  និ្/ឬ ម្លៃ ការ ្រាក់ ណដល សធវើ ឲៃយ គណនី របស់ អ្នក 
កា្ៃយជា សមតុលៃយ អវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ ធ្ងន់ធ្ងរ ជា្ សនះ) សៅ សពល មិន មានការ ្ពមស្ពៀ្ ឥណទាន វិរារូបន៍ ណាមួយ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្

 កា រដក សលើស ឥណទាន  (ឬ កា រដក សលើស ឥណទាន ស្ចើន ) ណដន កំណត់ ឥណទាន វិរារូបន៍ ណដល រាន ្ពមស្ពៀ្ សៅ សពល មិន មានការ ្ពមស្ពៀ្ ឥណទាន 
វិរារូបន៍ ណាមួយ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្

 ការ ដក មូលនិធិ មិន ទាន់ រាន ជ្មះបញ្ជី។ សៅ សពល ណដល ធនាគារ មិន មាន កាតពវកិច្ច អនុវត្ ការងារ សនះ សៅ ក្នទុ្ ឱកាស ជាក់លាក់ ណាមួយ ធនាគារ អាច នឹ្ 
អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក ដក សលើស ឥណទាន ពី ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក ដូច ការ សរៀបរប់ ខា្សលើ។ ឧទាហរណ៍ អាច អនុញ្ៃត ឲៃយសធវើ ស�ើ្ រាម រយៈ មូលបៃបទានប្ត ឬ 
ការ ទូទាត់ ្បតិបត្ិការ សដាយ ស្បើ្រាស់ មសធៃយារាយ ដូច ជា កាត ឥណពន្ធ ជា Mastercard ឬ Visa ឬ UnionPay International (“UPI”) ការ ទូទាត់ រាម 
កាលកំណត់ កា រដក សដាយ ផ្ៃល់ ឬ ការ ដក ឬ ការ ទូទាត់ រាម រយៈ មា៉ៃសុីន ATM ឬ មសធៃយារាយ ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក ស្ៃេ្ៗ។
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3.2.13.  ការ ដាក់ ្រាក់ បសញញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរសទស

្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ ទទួល រាន ទឹក្រាក់  ឬ វត្ទុ ស្ៃេ្ៗ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរសទស  ស្មាប់ ការ ដាក់ ្រាក់ បសញញើ សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក (រួម ទាំ្ ការ ស្្រ ្រាក់ រាម សលខ កូដ ឬ ការ 
សរសសរ មូលបៃបទានប្ត រូបិយប័ណ្ណ បរសទស ) សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ សធវើការ ប្ចូរ ទឹក្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ បរសទស សនាះ សៅ ជា ដុលា្ៃរ អាសមរិក សដាយ ស្បើ្រាស់ អ្រា ប្ចូរ ្រាក់ រាម សាខា  សៅ 
រាម អ្រា ្បចាំ ម្្ង នីមួយៗ។ សូម អសញ្ជើញ មក កាន់ សាខា ធនាគារ របស់ សយើ្ខ្ទុំ សដើមៃបី ទទួល រាន ព័ត៌មាន បណន្ម អំពី អ្រា ប្ចូរ ្រាក់ ណដល ធនាគារ ្ ្ល់ ជូន។

3.2.14.  ការ ដាក់ ្រាក់ ចូល ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក ស្មាប់ សគាលបំណ្ ជាក់លាក់

ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួល ្រាក់ បសញញើ ចូល ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក សទ  ក្នទុ្ ករណី ្រាក់ សនាះ ្តរូវ រាន រកៃសា ទុក ឬ ស្បើ្រាស់ ស្មាប់ សគាលបំណ្ ជាក់លាក់ ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ 
ការ ្បមូល ្ វិកា ពី កម្វិធី វិនិសោគ ចំណូល ខ្ស់ ណដល អ្នក រាន វិនិសោគ) សទាះបីជា សសចក្ី ពណ៌នា គណនី របស់ អ្នក បញ្ៃក់ ពី សគាលបំណ្ ជាក់លាក់ សនាះ ក៏ សដាយ សពាល 
គ ឺអនុញ្ៃត រាន លុះ្រាណត អ្នក រាន ជូនដំណឹ្ ចៃបាស់លាស់ ថា ្ រាក់ បសញញើ គ ឺស្មាប ់គណនី របស ់បុគ្គល ស្ៃេ្ សទៀត សហើយ អ្នក អាច សបើក គណនី Trust (trust account) 
ដាច់ សដាយណ�ក ស្មាប់ ការ ដាក់ ្រាក់ បសញញើ សនាះ។ ្ បសិនសបើ ពំុ មាន បញ្ៃក់ សៅ ក្នទ្ុ  ខណច្ សនះ សទ សនាះ ការ ដាក់ ្រាក់ ទាំ្ អស់ ណដល ្តរូវ រាន ដាក់ ចូល ក្នទ្ុ  គណនី របស់ អ្នក 
នឹ្ ្តរូវ ្គប់្គ្ រាម ទមា្ៃប់ អាជីវកម្ ធម្រា។

3.2.15.  ការ ដាក់ ្រាក់ ចូល គណនី របស់ អ្នក ណដល ជា កំហុស របស់ ធនាគារ ABA

ធនាគារ  នឹ្ ប្វិល ទឹក្រាក់ ណដល រាន ដាក់ ចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក សដាយសារ ណត បញ្ៃ កំហុស។

3.2.16. ការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវត្ិ

សដើមៃបី សធវើការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវត្ិ អ្នក អាច អសញ្ជើញ មក សាខា ធនាគារ ABA ណាមួយ ឬ សបើក ដំសណើរការ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សដាយ ខលៃលួនឯ្។

្បសិនសបើ សំសណើ ណដល អ្នក ្ ល់្ ជូន ធនាគារ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ ទូទាត់ ្រាក់ សដាយ សវយ័្បវតិ្ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្  ក្នទ្ុ  សគាលបំណ្ អាជីវកម្ សនាះ ធនាគារ នឹ្ ទទួលយក សំសណើ សនាះ 
សដាយ មិន ទទួលខុស្តរូវ និ្ ធានា រ៉ៃប់រ្ សលើ ការ បដិសសធ ឬ ពំុ រាន សធវើ ្បតិបតិ្ការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវតិ្ ឬ ទូទាត់ យឺតោ៉ៃវ ឬ ការ ពំុ រាន អនុវត្ រាម សំសណើ សនាះ ស�ើយ។

ធនាគារ នឹ្ យកចិត្ទុកដាក់ និ្ ស្បើ្រាស់ ជំនាញ អស់ពី លទ្ធភាព សដើមៃបី អនុវត្ ឲៃយ មាន ្បសិទ្ធភាព នូវ សំសណើ របស់ អតិ្ិជន ជូន ដល់ ធនាគារ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ការ ទូទាត់ 
សវ័យ្បវត្ិ។ ធនាគារ ពឹ្ណ្្ក សលើ ព័ត៌មាន ទូទាត់ សវ័យ្បវត្ិ ្បកប សដាយ សុ ្កឹតៃយ ភាព ណដល អ្នក រាន ្ ្ល់ ជូន  និ្ មិន ្តរូវ រាន ត្មរូវ ឲៃយសធវើ ការ ្តរួតពិនិតៃយ ស�ើយ។ អ្នក ្តរូវ 
ជូនដំណឹ្ ធនាគារ ភា្ៃមៗ អំពី ព័ត៌មាន មន ការ ទូទាត់ សវ័យ្បវត្ិ ណដល មានសៅ ក្នទុ្ ររាយការណ៍ ធនាគារ ណដល មិន មាន ភាព ្តឹម្តរូវ។

សមត្កិច្ច ក្នទុ្ ការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវតិ្ ្តរូវ មានការ សរៀបចំ សៅ សពល សនះ ឬ បនា្ៃប់ ពី មានការ ្ពមស្ពៀ្ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី របស់  អ្នក ណដល សធវើ ស�ើ្ រវា្ អ្នក និ្ ធនាគារ 
នា សពល បច្ចទុបៃបន្ន ឬ សៅ សពល អនាគត។ ធនាគារ អាច សធវើការ ទូទាត់ សដាយ សវយ័្បវតិ្ រាម លំដាប់លំសដាយ ណាមួយ ណដល ធនាគារ គិត ថា សម ្សប។ ការ ទូទាត់ នឹ្ ្តរូវ 
កាត់ក្ សៅ រាម ្ វិកា ណដល មាន  សហើយ ្តរូវ ទទួលយក , បដិសសធ , ឬ ស្្រ ្តលប់ វិញ ្បសិនសបើ ្ វិកា មាន ចំនួន មិន ្គប់្គាន់។

្បសិនសបើ កាលបរិសចឆេទ ស្មាប់ ការ ទូទាត់ សដាយ សវយ័្បវតិ្ ្តរូវ ចំ ម ្្ង មិន សធវើការ សនាះ សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ ទូទាត់ សៅ ម ្្ង សធវើការ បន្ាៃប់ សលើកណល្ណត អ្នក សស្នើ សំុ ឲៃយ ខា្ ធនាគារ ដំសណើរការ 
ការ ទូទាត់ សនាះ ភា្ៃមៗ មុន ម្្ង មិន សធវើការ សនាះ ណត ម្្។

សមត្កិច្ច ក្នទុ្ ការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវត្ិ នឹ្ សៅ ណត មាន សុពលភាព ជា ធរមាន រហូត ទាល់ណត ធនាគារ រាន បញៃឈប់ ឬ អ្នកសធវើការ ទូទាត់ ឬ អ្នក ្រាប់ ឲៃយ ធនាគារ បញៃឈប់ ឬ 
ក្នទុ្ ករណី អ្នក ទទួលមរណភាព ឬ សពល ណដល ធនាគារ ទទួល ដំណឹ្ អំពី មរណភាព និ្ ការ កៃេ័យធន របស់ អ្នក។

ធនាគារ មិន ពាក់ព័ន្ធ ក្នទ្ុ  ជសម្ាៃះ រវា្ អ្នក និ្ បុគ្គល ណា មា្នៃក់ សទៀត ណដល សកើត សចញពី ការ ទូទាត់ សដាយ សវយ័្បវតិ្  ស�ើយ។ សំសណើសំុ ការ ទូទាត់ ទាំ្ ឡាយ ណា ណដល មិន រាន 
សធវើ ស�ើ្ សលើ ទ្ម្់ បទដា្ៃន របស់ ធនាគារ  នឹ្ ្តរូវ កំណត់ ថា រាន រួម បញ្ចចូល ខ ណដល មាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ ទ្ម្់ បទដា្ៃន របស់ ធនាគារ ្ ្ ណដរ។ ្ បសិនសបើ មាន អ ស ្្គតិភាព 
ណាមួយ រវា្ ទ្ម្់ ទាំ្សនះ  សនាះ ខ ណដល មានសៅ ក្នទុ្ ទ្ម្់ បទដា្ៃន របស់ ធនាគារ នឹ្ មាន សុពលភាព លុប សលើ។

3.2.17. គណនី អសកម្

្បសិនសបើ គណនី របស់ អ្នក មិន មាន ្បតិបតិ្ការ រយៈសពល ចាប់ពី 12 (ដប់ ពីរ) ណខ ស�ើ្  សៅ គិត ចាប់ពី កាលបរិសចឆេទ ្បតិបតិ្ការ (មិន រប់ បញ្ចចូល ការ ្បតិបតិ្ការ ្បព័ន្ធ ) 
សនាះ គណនី របស់ អ្នក នឹ្ ្តរូវ ចាត់ ទុក ថា ជា គណនី អសកម្ សហើយ ធនាគារ នឹ្ ចាត់វិធានការ ដូច តសៅ៖

 មិន អនុញ្ៃត ឲៃយសធវើ ឥណទាន  ឬ ដក ្រាក់ សចញពី គណនី ស�ើយ សលើកណល្ណត សា្ៃនភាព របស់ គណនី សនះ ្តរូវ រាន ប្ចូរ ពី “អសកម្ ” មក ជា “សកម”្។ មា្ៃស់ 
គណនី នឹ្ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ ពី  បុគ្គលិក អំពី ការ ប្ចូរ សា្ៃនភាព សនាះ។

 ការ គិតម្លៃ សសវា ្បចាំឆ្នៃំ។ ម្លៃ មិន ្បតិបត្ិការ  មាន សរៀបរប់ លម្ិត សៅ ក្នទុ្ កូនសសៀវសៅ ណណនាំ  “តមមលៃ សសវា ” ណដល បញ្ៃក់ អំពី ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ របស់ 
្លិត្ល/សសវា  និ្/ឬ វិបសាយ របស់ ធនាគារ។

 បិទ គណនី របស់ អ្នក សដាយ សវ័យ្បវត្ិ  សដាយ ពុំ ចាំរាច់ ជូនដំណឹ្ ជា មុន ្បសិនសបើ អ្នក មិន មាន ទឹក្រាក់ ក្នទុ្ សមតុលៃយ គណនី ឬ ្បសិនសបើ ធនាគារ សជឿ ថា 
គណនី របស់ អ្នក ទំន្ កា្ៃយសៅជា ឥណទាន វិរារូបន៍ មិន មានការ ្គប់្គ្ សដាយសារ ណត ម្លៃ សសវា ទូទាត់ ជា ្បចាំ  ស្ៃេ្ៗ។
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មុន សពល ចុះ ស្្ៃះ សបើក គណនី និ្ សសវា របស់ ធនាគារ  ABA អ្នក ្តរូវ រាន ជូនដំណឹ្ ថា គណនី របស់ អ្នក ្តរូវ ណត មានដំសណើរ ការ ស្បើ្ រាស់ ្សប រាម សគាល បំណ្ ណដល រាន  
្បកាស និ្ មាន លកខេណៈ ្គប់្គាន់។ គណនី មិន មាន ្បតិបតិ្ការ នឹ្ ្តរូវ ចាត់ ទុក ថា ជា គណនី “អសកម្” សហើយ ្តរូវ គិត តមមលៃ សសវា ស ៃ្េ្ សហើយ វិធានការ ្គប់្គ្ ក៏ ្តរូវ 
រាន កំណត ់សដាយ ធនាគារ ្ ្ ណដរ (ឧទាហរណ៍ ការ កំណត ់្បសេទ មន ការ រឹតតៃបិត ខុសៗ គា្នៃ សលើ ការ ស្បើ្រាស់ គណន,ី មសធៃយារាយ ឬឧបករណ,៍ ្ បតិបត្ិការ, មូលនិធិ និ្/
ឬ ការ បញៃឈប់ ទំនាក់ទំន្)។ ដូសច្នះ អ្នក ទទួល សាគៃល់ និ្ យល់្ពម ថា អ្នក ្តរូវ មាន កាតពវកិច្ច ក្នទុ្ ការ សធវើ ឲៃយ គណនី “សកម”្ សដាយ មិន ចាំរាច់ ្តរូវការ ជូនដំណឹ្ ស្មាប់ 
ការ ណកណ្ប ណដល អាច សកើត មាន  ណដល ្តរូវ រាន កំណត់ ថា ជា គណនី  “អសកម្ ”។ ធនាគារ អាច ស្ជើសសរីស មសធៃយារាយ ស ៃ្េ្ៗ ្ សប រាម ខ និ្ លកខេខណ្ឌ របស់ ធនាគារ សដើមៃបី 
ជូនដំណឹ្ ដល់ អ្នក ណដក ជា សសវា បំសពញបណន្ម សដើមៃបី ជូនដំណឹ្ ជា មុន អំពី លទ្ធភាព ក្នទ្ុ  ការ គិតម ល្ៃ សសវា ណដល នឹ្ ្តរូវ អនុវត្ សៅ សពល គណនី ្តរូវ រាន កំណត់ ថា “មិន 
ស្បើ្ រាស់”។ អ្នក នឹ្ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ និ្ ការ ណណនា ំឲៃយ សបើក ដំសណើរការ គណនី របស់ សលាក អ្នក វិញ មុន សពល អនុវត្ ការ ណកណ្ប និ្ ការ ចាត់វិធានការ រឹតតៃបិត ស ៃ្េ្ៗ។

3.2.18.  ្រាក់ មិន រាន ដក ពី គណនី អសកម្

្បសិនសបើ អ្នក មិន រាន ដាក់  ឬ ដក ្រាក់ ពី គណនី របស់ អ្នក ក្នទុ្ រយៈសពល  10 (ដប់) ឆ្នៃំ ធនាគារ នឹ្ បិទ គណនី របស់ សលាក អ្នក សហើយ សធវើការ ស្្រ ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល 
មាន ក្នទ្ុ  គណនី របស់ សលាក អ្នក សៅ កាន់ ធនាគារជាតិ មន កម្ទុជា ឬ ទីភា្នៃក់ងារ រដ្ាៃេិរាល ្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន សដាយ មិន មានការ ជូនដំណឹ្ ណ ្្នក រដ្ឋរាល បណន្ម 
ស�ើយ។ សដាយសារ ណត ជា ណ ្្នក មួយ មន សសវា បំសពញបណន្ម  និ្ សសវា គាំពារ អតិ្ិជន  ធនាគារ អាច នឹ្ ជូនដំណឹ្ អ្នក  មុន សពល បិទ គណនី អសកម្ របស់ អ្នក បុ៉ណន្ អាច មាន 
កាលៈសទសៈ មួយ ចំនួន ណដល ធនាគារ អាច នឹ្ មិន ជូនដំណឹ្ (ដូច ជា  សៅ សពល ណដល កំណត់ ្រា អាសយដា្ៃន របស់ អ្នក ឬ សលខ ទំនាក់ទំន្ ហួស កាលបរិសចឆេទ កំណត់ )។ 
សលាក អ្នក អាច អសញ្ជើញ មក កាន់ សាខា របស់ ធនាគារ  សដើមៃបី ណសវ្ យល់ អំពី មសធៃយារាយ ប វ្ិល្រាក់ ណដល មិន រាន ដក សនាះ មក វិញ បុ៉ណន្ ការ សស្នើ ប វ្ិល្រាក់ ពី ភា្នៃក់ងារ ណដល 
រាន កំណត់ សនាះ គឺ ្តរូវ ចំណាយ សពលសវលា យូរ។

3.2.19. ការ ពៃយលួរ បិទ ឬ ដាក់ គណនី បញ្ចចូល គា្នៃ

អ្នក អាច សស្នើ សុំ ឲៃយ ធនាគារ បិទ គណនី របស់ ខលៃលួន រាន ្គប់សពលសវលា ទាំ្អស់។ ធនាគារ  នឹ្ ត្មរូវ ឲៃយ អ្នក បងា្ៃញ វត្ មាន ផ្ៃល់ សដើមៃបី សស្នើ សុំ បិទ គណនី សនាះ។ អ្នក អាច បិទ 
គណនី របស់ ខលៃលួន  រាន ណត សៅ រាម សាខា ណដល អ្នក សបើក គណនី សនាះ ប៉ុសណាណៃះ។ ប៉ុណន្ ធនាគារ អាច នឹ្ អនុវត្ ឆនា្ៃនុសទិ្ធិ ខុសៗ គា្នៃ សដើមៃបី អនញុ្ៃត ឲៃយ បិទ គណនី ឆលៃ្ សាខា 
ធនាគារ សដាយ ណ្្ក សលើ ្បសេទ គណនី ណដល អ្នក សបើក និ្ សំសណើ ដក ្រាក់ សៅ សពល បិទ គណនី។

្បសិនសបើ ធនាគារ គិត ថា  គណនី របស់ អ្នក  មិន រាន ស្បើ្រាស់ ្សប រាម លកខេណៈ សទ គណនី សនាះ នឹ្ ្តរូវ ពៃយលួរ ឬ បិទ។ ធនាគារ នឹ្ មិន ធានា រ៉ៃប់រ្ សលើ ការ ខាតប្់ ណដល 
បណា្ៃល មក ពី ការ ពៃយលួរ ឬ បិទ គណនី សនាះ សទ។ សលើកណល្ណត ក្នទុ្ កាលៈសទសៈ ណដល មិន អាច អនុវត្ រាន ធនាគារ នឹ្ បិទ គណនី របស់ អ្នក សៅ បនា្ៃប់ ពី ទទួល រាន ការ ជូន 
ដំណឹ្ សម ្សប ណាមួយ ណដល កំណត់ លម្ិត អំពី គណនី ណដល ្តរូវ បិទ។

សៅ្គប់សពលសវលា ទាំ្ អស់ សដាយ ពំុ ចារំាច់ ជូនដំណឹ្ ជា មុន ធនាគារ អាច ស្បើ្ រាស់ សមតុលៃយ ឥណទាន ក្នទ្ុ  គណនី របស់ សលាក អ្នក ទាំ្ អស់ ឬ សដាយ ណ ្្នក ជា រូបិយប័ណ្ណ 
ណាមួយ ក៏ រាន  សដើមៃបី ទូទាត់ ្រាក់ ជំពាក់ នានា ណដល អ្នក ជំពាក់ ធនាគារ។ ្ បសិនសបើ ចំនួន ទឹក្រាក់ មួយ ដល់កំណត់ ឬ មិន រាន គណនា សដាយ យថាភាព ណាមួយ ធនាគារ 
អាច នឹ្ កាត់ ទុក នូវ ការ ទូទាត់ សមតុលៃយ ឥណទាន ទាំ្ឡាយ ណដល រ្ ចាំ ដល់ កាល កំណត់ ឬ ការ គណនា និ្ អាច បណ្ាៃល ឲៃយ មាន អកម្ អតិបរមា ណដល អាច កា្ៃយជា ការ 
កាន់កាប់ ្គប់សពលសវលា។ កថាខណ្ឌ សនះ ្ តរូវ អនុវត្ សដាយ មិន ប៉ះពាល់ សិទ្ធិ និ្ បណន្ម ពីសលើ សិទ្ធិ កាត់ក្ គណនី ស្ចើន រួម គា្នៃ ្ប តិ សភាគ ឬ សិទ្ធិ ស្ៃេ្ៗ សទៀត ណដល ជា សិទ្ធិ 
របស់ ធនាគារ សដាយ សោ្ សៅ រាម ចៃបាប់ ឬ សមត្កិច្ច ស្ៃេ្ ស្រៅពី សនះ។

ធនាគារ អាច ពៃយលួរ ្បតិបត្ិការ  ឬ បិទ គណនី  សដាយ ពុំ ចាំរាច់ ជូនដំណឹ្ ជា មុន ្បសិនសបើ (សហើយ ចំណុច ទាំ្សនះ មិន ទាន់ មាន លកខេ ខណៈ សពញសលញ សនាះ សទ)៖

 អ្នក ស្បើ្រាស់ គណនី សដាយ ពុំ មាន លកខេណៈ ្គប់្គាន់

 ធនាគារ អនុសលាម រាម ដីកា របស់ តុលាការ

 អ្នក រាន ្ប្ពឹត្ិ អំសពើ សល្ើសចៃបាប់

 អ្នក រាន រំសលាេ លកខេខណ្ឌ របស់ ធនាគារ

 អ្នក រាន ្ប្ពឹត្ិ អំសពើ ណដល រំសលាេ បំពាន សលើ បុគ្គលិក ធនាគារ

 ធនាគារ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី ភាគី ទី បី ណដល សធវើការ ទាមទារ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក។ ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ ការ ខូចខាត ណដល 
បណា្ៃល មក ពី ការ ពៃយលួរ គណនី សនះ ស�ើយ។

3.2.20. ការ បិទ គណនី

សតើ នរណា មាន សិទ្ធិ បិទ គណន?ី

អ្នក ឬ បុគ្គល មាន សិទ្ធិ អនុញ្ៃត ស្ៃេ្ សទៀត  អាច បិទ គណនី របស់ អ្នក ្គប់សពលសវលា ទាំ្អស់ សដាយ ្គាន់ណត សស្នើ សុំ សៅ កាន់ ធនាគារ ្សប សៅ រាម ការ ណណនាំ សំខាន់ៗ។

សៅ ក្នទុ្ កាលៈសទសៈ ក្ម  ធនាគារ អាច អនុវត្ ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ របស់ ខលៃលួន សដើមៃបី បិទ ឬ បដិសសធ ការ ទទួលយក ការ ដាក់ ្រាក់ ឬ បដិសសធ សំសណើ ដក ្រាក់ សដាយសារ ណត ការ មិន 
បំសពញ រាម សគាលការណ៍ ចៃបាប់ និ្ វិន័យ ឬ ស្កាម សហតុ្ល ណាមួយ ណដល សម ្សប ដូច ជា៖
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 ្បសិនសបើ គណនី ្តរូវ រាន បស្្កើត ស�ើ្ ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ ក្នទុ្្សុក ឬ ជា លកខេណៈ បុគ្គល សដាយ អ្នក ក្នទុ្ នាម ជា អតិ្ិជន ផ្ៃល់ ណបរ ជា ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់ ក្នទុ្ 
សគាលបំណ្ ស្ៃេ្។

 ្បសិនសបើ អ្នកកាន់កាប់ គណនី ណដល ្តរូវ រាន កំណត់ ឲៃយ ស្បើ សដើមៃបី ជា ្បសោជន៍ របស់ អ្នក ក្នទុ្ នាម ជា មា្ៃស់ គណនី  ណដល មិន ទាន់ ្គប់ អាយុ សពាល គឺ អនីតិជន 
សហើយ ណបរជា ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់ ក្នទុ្ សគាលបំណ្ ស្ៃេ្ ណដល មិន ្ ្ល់ ជា ្បសោជន៍ ដល់ មា្ៃស់ គណនី ណដល មាន អាយុ ស្កាម 18 ឆ្នៃំ។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្ 
ដល់ អ្នក  (និ្ សយើ្ខ្ទុំ អាច នឹ្ ជូនដំណឹ្ ដល់ ហរា្ៃសលខ)ី មុន សពល បិទ គណនី។

3.2.21.  ចំ ណុ ច ្តរូវ ច្ ចាំ សៅ សពល បិទ គណនី

សៅ សពល បិទ គណនី អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់ ជូន ធនាគារ នូវ ឯកសារ ដូច ខា្ស្កាម៖

 កាត ណដល ស្បើ សដើមៃបី សធវើ ្បតិបត្ិការ គណនី សនាះ  (រួម បញ្ចចូល ទាំ្ កាត ណដល រាន សចញ ជូន បណន្ម ដល់ មា្ៃស់ មួយ សទៀត);

 មូលបៃបទានប្ត ណដល មិន ស្បើ

 សសៀវសៅ ធនាគារ

គណន ីណដល អាច ស្បើ្រាស ់មូលបៃបទានប្ត អាច សធវើការ បិទ រាន លុះ្រាណត មូលបៃបទានប្ត ណដល មិន ទាន់ រាន ទូទាត់ ណដល រាន សរសសរ សលើ គណន ្ីតរូវ រាន បងា្ៃញ និ្ /
ឬ បិទ ណត បុ៉សណាណៃះ។ ធនាគារ សូម រកៃសា សិទ្ធ ្ិបគល់ មូលបៃបទានប្តណដ លយ កមក ស្បើ ស្មាប់ សធវើការ ទូទាត់ សនាះ ្តលប់ សៅ វិញ បន្ាៃប់ ពី គណនី ្តរូវ រាន បិទ ្ សប រាម ចៃបាប់ 
ជា ធរមាន។

4. ការ យល់ ដឹ្ អំពី កាត ឥណពន្ធ

4.1. ការ អនុញ្ៃត ឲៃយ បុគ្គល ណា មា្នៃក់ ស្បើ្រាស់ គណនីរបស់ អ្នក

អ្នក អាច ្ ល់្ សិទ្ធ ិដាច់សដាយណ�ក មួយ សដើមៃបី អនុញ្ៃត ឲៃយ បុគ្គល ស ៃ្េ្ សទៀត ចូល ស្បើ្ រាស់ គណនី របស់ អ្នក រាម សសវា កាត សហើយ សិទ្ធ ិអនុញ្ៃត សនះ គឺ ការ ្ ល់្ សិទ្ធ ិឲៃយ បុគ្គល 
ស្ៃេ្ សទៀត ្បតិបតិ្ការ គណនី រាម សាខា (ដូចណដល រាន កំណត់ ខា្ស្កាម)។ សូម សមើល ខ និ្ លកខេខណ្ឌ របស់ កាត ស្មាប់ ជា ព័ត៌មាន បណន្ម អំពី ការ អនុញ្ៃត ឲៃយ បុគ្គល 
ស ៃ្េ្ ស្បើ្រាស់ គណនី រាម រយៈ អ្នក ស្បើ្រាស់ កាត ណដល ្តរូវ រាន ្ ្ល់ សិទ្ធ។ិ ស្មាប់ គណនី រួម  មា្ៃស់ គណនី រមួ នីមួយៗ  ្ តរូវ ចុះហត្សលខា សលើ ឯកសារ ្ ល់្ សិទ្ធ។ិ ទ្ម្់ 
ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ្ ្ល់ សិទ្ធិ សនះ អាច រករាន សៅ រាម សាខា និ្ វិបសាយ សាជីវកម្ របស់ ធនាគារ។

ការរ៉ៃប់រ្ ស្កាយ សព លលុប

មា្ៃស់ គណនី ឬ ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ អា ចលុប សចាល សិទ្ធិ ្បតិបត្ិការ រាន ្គប់ សពលសវលា សដាយ 
សោ្ រាមខ និ្ លកខេខណ្ឌ គណនី សលើក ណល្ ណត មាន ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ ណត មា្នៃក់ ណដល កាន់ កាប់ 
គណនី សនាះ គឺ ជា អនីតិជន។

ប៉ុណន្ អ្នក ្តរូវរ៉ៃប់រ្ សលើ៖

 ្គប់ ្បតិបត្ិការ ណដល រាន សធវើ ស�ើ្ (រួម ទាំ្ ្បតិបត្ិការ សធវើ ស�ើ្ សដាយ ភាគី ទីប)ី មុន 
សពល សិទ្ធិ អនុញ្ៃត ្តរូវ រាន លុប សចាល សទាះ បីជា ទឹក្រាក់ មិន ទាន់ ្តរូវ រាន កាត់ពី គណនី 
ក៏សដាយ (រួម បញ្ចចូល ទាំ្ តមមលៃ សសវាកម្ ពាក់ព័ន្ធ)

 ការ ទូទាត់ កាត់ ក្ណដល ្តរូវសធវើនា សពល ខា្ មុខ រួម មា នការ ទូទាត់ ្រាក,់ មូលបៃបទានប្ត, 
ឥណពន្ធ មាន ការ អនុញ្ៃត, ការ ទូទាត់ រាមសពល កំណត,់ ការ ទូទាត់វិក្កយប្ត, លិខិត បញ្ៃ 
ទិញ, វិក្កយប្ត ប្ចូរ ្រាក់, ឬកិច្ចសនៃយា ទូទាត់ ណដល ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ រាន ្បតិបត្ិការ 
មុនសពល លុប សចាល សិទ្ធិអនុញ្ៃត មន ្បសេទ ទូទា ត់ណដល រាន អនុញ្ៃតឲ ៃយស្បើ្រាស់ សលើ 
គណនី របស់ អ្នក នាសពល កនលៃ្ មក។

ការ អនុញ្ៃត ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ កាត ឥណពន្ធ

ធនាគា រអាច សចញ កាត ឥណពន្ធ បណន្មជូន បុគ្គ លណដល អ្នក រាន ណត្ រាំ្ ្បសិន សបើ បុគ្គល ទាំ្ 
សនាះ គឺ ជានីតិជន (មានឯករជៃយភាពរាមចៃបាប)់ និ្្តរូវ ឆលៃ្ កាត់ ការ្តរួតពិនិតៃយ សិទ្ធិ អនុញ្ៃត សដាយ 
ធនាគារ។

អ្នក អាច នឹ្ ទទួល ខុស ្តរូវ ចំសពាះ ធនាគារ ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ កាត ឥណ ពន្ធ សដាយ មា្ៃស់ កាត ភាគី 
ទីបី។
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ការ ចុះ ហត្សលខា មាន សិទ្ធិ អនុញ្ៃត

ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ នីមួយៗ មិន អាច បណន្ម ឬ លុបសចាល ភាគី ទីបី ណា ស្ៃេ្ សទៀត សៅ ក្នទុ្ គណនី 
ណដល ពួកសគ ស្បើ្រាស់ រាន ស�ើយ។

ស្រៅ ពី សិទ្ធិ អនុញ្ៃត របស់ ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ ្បសិន សបើ មា្ៃស់ គណនី មាន អាយុ ស្កាម 18 ឆ្នៃំ 
ហត្សលខី ទទួល សិទ្ធិ សនាះ អាចអាច្តឹម អនុវត្ដូចខា្ ស្កាម 

 ណកណ្ប ព័ត៌មាន លម្ិត របស់ មា្ៃស់ គណនី

 ក្នទុ្ ករណី សម្សប មួយ ចំនួន ធនាគារ អាច លុប សចាល សិទ្ធិ អនុញ្ៃត ក្នទុ្ ការ ្បតិបត្ិរបស់ 
បុគ្គល ទទួល រាន ការអនុញ្ៃត សដាយសារ ការ មិន បំសពញ រាម ឬ សដាយ សហតុ្ល ណា មួយ 
សម្សប ដូច ជា ្បសិន សបើ ធនាគារ យល់ ស�ើញ ថាការ អនុញ្ៃត ស្មាប់ គណនី សនាះ អាច 
សធវើ ឲៃយ អ្នក ឬ ធនាគារ ខាត ប្់។

វិវាទ

្បសិន សបើ ធនាគារ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី វិវាទ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ការ អនុញ្ៃត មា្ៃស់គណនី 
ណាមួយ ឬ មា្ៃស់គណនីទាំ្អស់ ធនាគា រអាច បដិសសធ មិនឲៃយមាន ្បតិបត្ិការ សលើ គណនី សនាះ 
រហូតទាល់ ណត គូ ភាគី សាមី រាន ចុះហត្សលខា សលើ ឯកសារ កំណត់សិទ្ធិ អនុញ្ៃត ណា មួយ ណដល 
ធនាគារ ត្មរូវ។

 ្បសិន សបើ អ្នក ្តរូវការ កាត បណន្ម ស្មាប់ អ្នក ស ៃ្េ្ សទៀត ស្បើ្ រាស់ អ្នក អាច ដាក់ ណបបបទ សស្នើ សំុ ្ លៃចូវការ សៅ កាន់ ធនាគារ ឲៃយ សចញ កាត បណន្ម សៅ ឲៃយ បុគ្គល ណដល អ្នក កំណត់។ 
បុគ្គល សនាះ  ្តរូវ ណត ទទួល រានការ ណត្រាំ្ ជា បុគ្គល ទទួល រាន សិទ្ធិ បណន្ម ក្នទុ្ ការ ស្បើ្រាស់ គណនី សនះ និ្ ្តរូវ ណត មាន លទ្ធភាព ចុះហត្សលខា សដាយ ខលៃលួនឯ្។

កាត បណន្ម អាច នឹ្ ្តរូវ ស្បើ្រាស់ សដើមៃបី ចូល សៅ កាន់ គណនី របស់ អ្នក និ្ ្តរូវ អនុសលាម រាម លកខេខណ្ឌ ទាំ្សនះ។ ក្នទុ្ នាម ជា មា្ៃស់ គណនី  អ្នក ្តរូវ ទទួល ខុស្តរូវ សលើ ការ 
ស្បើ្រាស់ កាត បណន្ម សនាះ ដូចណដល អ្នក ស្បើ្រាស់ កាត សនាះ ផ្ៃល់ និ្ ទទួលខុស្តរូវ សលើ ការ រំសលាេ បំពាន លកខេខណ្ឌ សដាយ បុគ្គល ទទួល សិទ្ធិ សនាះ។ សដើមៃបី លុប សចាល សិទ្ធិ 
អនុញ្ៃត មន ការ ស្បើ្ រាស់ កាត គណនី បណន្ម សនាះ  ស្រៅពី ការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ លុប សចាល សនាះ សៅ កាន់ ធនាគារ សលាក អ្នក ្តរូវ សស្នើ សំុ ធនាគារ ឲៃយ លុប សចាល កាត បណន្ម សនាះ 
និ្ ្តរូវ ្បគល់ កាត សនាះ មក ឲៃយ ធនាគារ វិញ។ កាត បណន្ម សនាះ  នឹ្ ្តរូវ លុប សចាល សៅ សពល ធនាគារ ទទួល រាន កាត សនាះ។

4.2. វិធាន ស្ី ពី កាត ឥណពន្ធ

លកខេខណ្ឌ សនះ  អនុវត្ ចំសពាះ ការ ស្បើ្ រាស់ កាត ឥណពន្ធ របស់ ធនាគារ  ណដល សចញ ជូន ស្មាប់ ស្បើ្ រាស់ គណនី របស់ អ្នក។ សពល អ្នក ស្បើ្ រាស់ កាត សនះ សដើមៃបី សធវើ ្បតិបតិ្ការ 
សអ �ិ ក ្តរូ ច និក មាន ន័យ ថា អ្នក រាន យល់្ពម ភ្ាៃប់ កាតពវកិច្ច រាម លកខេខណ្ឌ ទាំ្ សនះ បណន្ម ពីសលើ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ណដល រាន កំណត់ សៅ ក្នទ្ុ  ខ និ្ លកខេខណ្ឌ របស់ កាត។

4.3. ការ ្បមូល កាត ឥណពន្ធ

អ្នក យល់្ពម ថា អ្នក នឹ្ មក ទទួល កាត សនះ រាម ការ សស្នើ សំុ សដាយ ខលៃលួនឯ្ ផ្ៃល់ សៅ សាខា ណដល អ្នក សស្នើ សំុ ឬ សាខា ស ៃ្េ្ ណដល អ្នក រាន យល់្ពម ឬ រាន សរៀបចំ ឯកសារ សៅ 
សពល សស្នើ សំុ កាត។ ក្នទ្ុ  ករណី អ្នក ច្់ឲៃយ ធនាគារ ដឹក ជញ្ជចូន កាត សនាះ យក សៅ ឲៃយ អ្នក រាម អាសយដ្ាៃន ឬ កណនល្ៃ  ណាមួយ ណដល អ្នក កំណត់ អ្នក ្តរូវ យល់្ពម ថា ធនាគារ អាច 
ដឹក ជញ្ជចូន កាត សនាះ ជូន សលាក អ្នករា មរយៈ ្កុមហ៊ុន ្ ្ល់ សសវា ដឹក ជញ្ជចូន ណដល ធនាគារ ចាត់រាំ្ សហើយ អ្នក យល់្ពម ថា ធនាគារ អាច បសញ្ចញ ព័ត៌មាន ជូន ្កុមហ៊ុន ដឹក 
ជញ្ជចូន អំពី ការ សរៀបចំ ដឹក ជញ្ជចូន សនាះ។

អ្នក ្តរូវ រ៉ៃប់រ្ សលើ ខាតប្់ ណាមួយ ណដល សកើតស�ើ្  ចំសពាះ ធនាគារ  ្ប សិន ការ ខាត់ប្់ សនាះ ប ្្ក ស�ើ្  ឬ បណ្ាៃល មក ពី អ្នក អនុញ្ៃត ឲៃយ ្កុមហុ៊ន ្ ល់្ សសវា ដឹក ជញ្ជចូន  សធវើ 
ការ បញ្ជចូន កាត សនាះ សៅ ឲៃយ អ្នក សដាយ ផ្ៃល់។

អ្នក ក៏ ្តរូវ ្ពមស្ពៀ្ ្ ្ ណដរ ថា ក្នទុ្ ករណី ណដល កាត ្តរូវ រាន សចញ ជូន សហើយ សលាក អ្នក មិន មក យក ក្នទុ្ រយៈសពល 60 ម្្ង គិត ចាប់ពី កាលបរិសចឆេទ សចញ សដាយ ធនាគារ សទ 
ធនាគារ មាន សិទ្ធ ិលុប កាត សនាះ សចាល សដាយ មិន ស្ ម ល្ៃ សសវា សចញ កាត ឬ ម ល្ៃ សសវា ណ្រកៃសា កាត ្បចា ំឆ្នៃសំៅ ឲៃយ អ្នក វញិ ស�ើយ សហើយ អ្នក ្តរូវ យល់្ពម ថា អ្នក នឹ្ ្តរូវ ប្់ម ល្ៃ 
សសវា សចញ កាត ម្្សទៀត ្បសិនសបើ អ្នក ច្់ ដាក់ ណបបបទ សស្នើ សុំ សចញ កាត ឥណពន្ធ ជា ្ ្ី។

4.4. ការ សបើក ដំសណើរការ កាត ឥណពន្ធ

អ្នកដឹ្ ថា  កាត ឥណពន្ធ មិន អាច ស្បើ្រាស់ រាន ស�ើ្  ្ បសិនសបើ កាត សនាះ មិន ទាន់ រាន សបើក ដំសណើរការ។ ដូសច្នះ អ្នក ្តរូវ យល់្ពម សបើក ដំសណើរការ កាត សនាះ ភា្ៃម សៅ រាម 
មា៉ៃសុីន ATM ឬកម្វិធី ABA Mobile (រួម បញ្ចចូល បណា្ៃញ ឌីជី្ល ស្ៃេ្ៗ សទៀត ណដល ធនាគារ នឹ្ ដាក់ ឲៃយ ស្បើ្រាស)់ របស់ ធនាគារ សៅ សពល ណដល អ្នក ទទួល រាន កាត 
សនាះ ជា កម្សិទ្ធិ និ្ ្តរូវ ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ភា្ៃមៗ ្ ្ ណដរ។

អ្នកដឹ្ ថា  ក្នទុ្អ�ំទុ្ សពល សបើក ដំសណើរការ កាត រាម មា៉ៃសុីន  ATM ឬកមវ្ិធី ABA Mobile សលខ សមា្ៃត់ (PIN) នឹ្ ្តរូវ ស្្ើ សៅ សលាក អ្នក រាម  រយៈ សលខ ទូរស័ព្  ណដល រាន 
ចុះ ប ញ្ចី ជាមួយ ធនាគារ ដូសច្នះ អ្នក ្តរូវ ្ពមស្ពៀ្ ធានា ថា ទូរស័ព្ របស់ អ្នក មាន ដំសណើរការ ល្ ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល សបើក ដំសណើរ ការ សនាះ។
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អ្នក ដឹ្ ថា  សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ណដល រាន ស្្ើ សៅ អ្នក គឺ មិន សចះ អស់ សុពលភាព សនាះ សទ សហើយ ជា សលខ ដូចៗ គា្នៃ មិន ថា អ្នក សស្នើ សំុ បុ៉នា្ៃន ដ្សនាះ សទ ដូសច្នះ អ្នក ទទួលសាគៃល់ 
និ្ ្ពមស្ពៀ្ ថា អ្នក នឹ្ ប្ចូរ សលខ កូដ សមា្ៃត់ (PIN) ភា្ៃម សៅ សពល ណដល អ្នក ទទួល រាន កាត។ ការ មិន រាន អនុវត្ រាម ការ ណណនាំ ខា្សលើ មាន ន័យ ថា អ្នក ធានា ការពារ 
ធនាគារ ពី ការ ខាតប្់ ណដល បណា្ៃល មក ពី ការ មិន រាន អនុវត្ របស់ ខលៃលួន។

ធនាគារ  អាច នឹ្ ណណនាំ អំពី បណ្ាៃញ អន ឡាញ ស ៃ្េ្ៗ ស្មាប់ ការ សបើក ដំសណើរការ កាត។ អ្នក នឹ្ ទទួល រានការ ជូនដំណឹ្ រាម មសធៃយារាយ ស ៃ្េ្ៗ គា្នៃ  សដើមៃបី យល់ ដឹ្ 
អំពី ការ ណកណ្ប ណដល មាន ្បសោជន៍ ស្មាប់ អ្នក។

4.5.  ការ ការពារ កាត ឥណពន្ធ  និ្ សលខ សមា្ៃត់ (PIN)

សៅ សពល អ្នក ទទួល រាន កាត  អ្នក ្តរូវ ណត ចុះហត្សលខា សៅ ណ្្នក ខា្ស្កាយ កាត សដាយ ស្បើ្រាស់ ហត្សលខា ដូច គា្នៃ សៅ នឹ្ ហត្សលខា ណដល អ្នក រាន ស្បើ្រាស់ សលើ ទ្ម្់ 
ណបបបទ សស្នើ សំុ សបើក គណនី/ទ្ម្់ ហត្សលខា គំរូ។ អ្នក ្តរូវ រកៃសា ទុ កាត សនាះ សៅ រាម ខលៃលួន ្បកបសដាយ សុវតិ្ភាព សៅ ្គប់សពលសវលា ទំា្អស់។ អ្នក អាច ស្ជើសសរីស សលខ 
សម្ាៃត់ (PIN) ស្មាប់ កាត របស់ អ្នក សៅ រាម ម៉ាៃសីុន ATM ឬ សាខា ធនាគារ។ សលខ សម្ាៃត់ (PIN) របស់ អ្នក អាច ឲៃយ អ្នក ចូល សៅ ស្បើ្រាស់ គណនី របស់ អ្នក ជាមួយ 
ធនាគារ។ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ណដល អ្នក ស្ជើសសរីស មិន ្តរូវ៖

 ងាយ ចំណាំ ឬ ជា ការ រួម បញ្ចចូល គា្នៃ នូវ លំដាប់ សលខ សនាះ សទ (ដូច ជា  1100 ឬ 3456) ឬ

 ណ្្ក សលើ ទិន្នន័យ ណដល ងាយ នឹ្ ទាយ ដឹ្ (ដូច ជា ម្្ងណខ ឆ្នៃំ កំសណើត ឬ ណ្្នក មន សលខ ទូរស័ព)្

 ជា ការ សំខាន់ ណដល អ្នក ្តរូវ ច្ ចាំ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក។ ្បសិនសបើ អ្នក មានការ លំរាក ក្នទុ្ ការ ច្ ចាំ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សូម ្បឹកៃសា ជាមួយ ធនាគារ 
អំពី ការ ស្ជើសសរីស សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សនាះ។

អ្នក មិន ្តរូវ៖

 កត់្រា សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សៅ សលើ កាត សៅ កណនលៃ្ ណាមួយ ស�ើយ

 សរសសរ ទុក ឬ

 ្រាក់ ឲៃយ អ្នក ស្ៃេ្ ដឹ្ ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ សមាជិក្គរួសារ ឬ អ្នក ណដល មាន សមត្កិច្ច ឬ រួម ទាំ្ បុគ្គលិក ធនាគារ ្ ្ ណដរ។

 បសញ្ចញ ព័ត៌មាន សនះ សដាយ សធវស្បណហស  (ឧទាហរណ៍ សដាយ មិន យកចិត្ទុកដាក់ រកៃសា ការពារ សលខ សមា្ៃត់ សដើមៃបី កុំឲៃយ អ្នក ដមទ ស�ើញ សលខ សមា្ៃត់ (PIN)

 ្បសិនសបើ សលខ សមា្ៃត់  (PIN) ្ តរួ វ រាន បុគ្គល ស្ៃេ្ សទៀត ដឹ្ អ្នក ្តរូវ ណត ប្ចូរ សលខ សមា្ៃត់ សនាះ ជា បនា្ៃន់។ សូម ជូនដំណឹ្ សៅ កាន់ ធនាគារ ្ បសិនសបើ អ្នក មិន ច្់ ស្បើ្រាស់ 
មុខងារ ណាមួយ ណដល ្តរូវការ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សដើមៃបី សបើក ចូល។

4.6. សុពលភាព និ្ កាលបរិសចឆេទ កំណត់ របស់ កាត

សដើមៃប ីសុវត្ិភាព សៅ សពល ទទួល រាន កាត អ្នក ្តរូវ ចុះហត្សលខា ភា្ៃម។ អ្នក ្តរូវ ណត ្រាកដ ថា មា្ៃស់ កាត បណន្ម (មា្ៃស់ កាត បណន្ម) រាន អនុវត្ ដូច គា្នៃ សៅ សពល ទទួល កាត។ 
កាត សនះ ្តរូវ ស្បើ្រាស់ សៅ អំ�ទុ្ សពល “មាន  សុពលភាព” និ្ “កាលបរិសចឆេទ មាន សុពលភាព”។ សៅ សពល កាត ្ ុត សុពលភាព ្តរូវ ្រាកដ ថា  អ្នក រាន កសម្ច កាត សនាះ 
សចាល សដាយ ការ កាច់ កាត សនាះ សៅ ជា បំណណក តូចៗ និ្ សរាះសចាល សៅ កណនលៃ្ មាន សុវត្ិភាព។

4.7. ក្មិត កំណត់ ្បតិបត្ិការ របស់ កាត

ធនាគារអាច នឹ្ កំណត់ ចំនួន ្បចំា ម ្្ង ខុសៗ គា្នៃ  សដើមៃបី ជួយ ស្មរួល ដល់ ការ ្គប់្គ្ ការ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក ឲៃយ កាន់ណត មាន ភាព ្បសសើរ ស�ើ្ ។ ការ កំណត់ ក្មិត 
្បតិបតិ្ការ ្បចា ំម ្្ង អតិបរមា ណដល សស្ើនឹ្ សាច់្រាក់ ចំនួន  1,000 ដុល្ាៃរ អាសមរិក នឹ្ ្តរូវ អនុវត្ ចំសពាះ កាត របស់ អ្នក។ កាត ឥណពន្ធ ្បសេទ ស ៃ្េ្ សទៀត  អាច មាន ការ 
កំណត់ ស្ៃេ្ៗ គា្នៃ។

សូម ពិស្គាះ សោបល់ ជាមួយ បុ គ្គ លិ ណ ្្នក ្បឹកៃសា,ណ្្នក គាំ្ទ អតិ្ិជន  និ្/ឬ ចូល សៅ កាន់ វិបសាយ របស់ ធនាគារ ស្មាប់ ព័ត៌មាន លមិ្ត បណន្ម។ ក្នទុ្ រយៈសពល ណាមួយ  
ធនាគារ អាច នឹ្ ពិនិតៃយ ស�ើ្ វិញ សលើ ក្មិត កំណត់ សនះ  ្សប សៅ រាម ខ និ្ លកខេខណ្ឌ របស់ ្ លិត្ល ណាមួយ។ សៅ សពល ណដល សយើ្ ខ្ទុ ំសធវើការ ណកណ្ប  ធនាគារ នឹ្ ជូន 
ព័ត៌មាន សនាះ សៅ អ្នក រាម មសធៃយារាយ ស្ៃេ្ៗ ដូច មាន កំណត់ ក្នទុ្ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ សនះ។ 
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4.8. សសវានានា

កាត ឥណពន្ធ របស់ អ្នក អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក ចូល សៅ ស្បើ្រាស់ រាម ្បព័ន្ធ សអ�ិក ្តរូ និក នូវ គណនី  ABA ណដល អ្នក រាន កំណត់ រាន រាម រយៈ៖

 កាត ABA និ្ មា៉ៃសុីន ATM របស់ ធនាគារ មួយ ចំនួន ទាំ្ សៅ ក្នទុ្្សុក និ្ ស្រៅ ្សុក

 មា៉ៃសុីន ATM មួយ ចំនួន សៅ ស្រៅ្បសទស ណដល មាន �ចូ សហាគៃ កាត Visa កាត Mastercard ឬ កាត UPI សហើយ �ចូ សហាគៃ ទាំ្សនាះ ្តរូវ គា្នៃ នឹ្ �ចូ សហាគៃ សៅ សលើ កាត 
របស់ អ្នក។

 ទីកណនលៃ្ ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់  POS;

 អាជីវករ ពាណិជ្ជកម្ សអ�ិក្តរូនិក  ណដល បងា្ៃញ �ចូ សហាគៃ  Visa, UPI ឬ Mastercard ណដល �ចូ សហាគៃ ទាំ្សនាះ ្តរូវ គា្នៃ នឹ្ រូប សញ្ៃ សៅ សលើ កាត របស់ អ្នក។

 អាជីវករ មួយ ចំនួន សៅ បរសទស  ណដល មាន ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ ណដល មាន �ចូ សហាគៃ Visa, UPI ឬ Mastercard។

ធនាគារ អាច នឹ្ បណន្ម រឹតតៃបិត ឬ ផ្ៃស់ ប្ចូរ វិធីសាសស្ ក្នទុ្ ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ សអ�ិ ក ្តរូ និក ទាំ្សនាះ។ 

 ធនាគារ មិន ទទួលខុស្តរូវ ស�ើយ ្បសិនសបើ៖

 អាជីវករ មិន ទទួលយក កាត របស់ អ្នក  ឬ មិន អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS ណដល ្បតិបត្ិការ សដាយ អាជីវករ រូប សនាះ

 អាជីវករ មិន អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក ដក សាច់្រាក់ ពី មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS ឬ

 អ្នក មិន សពញចិត្ ចំសពាះ ទំនិញ ឬ សសវា ណាមួយ ណដល អ្នក រាន ជាវ សដាយ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក

ការ ចូល ស្បើ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS ទាំ្ សៅ ក្នទុ្ ្បសទស និ្ ស្រៅ្បសទស ្តរូវ រាន កំណត់ ផ្ៃច់មុខ សដាយ អាជីវករ ណដល សធវើ ្បតិបតិ្ការ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS សនាះ។ ធនាគារ 
មិន អាច បញៃឈប់ ្បតិបតិ្ការ សអ �ិក ្តរូ និក ណដល រាន សធវើ ស�ើ្  សដាយ ស្បើ្ រាស់ កាត របស់ អ្នក ស�ើយ។ អ្នក មិន អាច លុប សចាល ្បតិបតិ្ការ  ណដល រាន សធវើ ស�ើ្  សដាយ ស្បើ្ រាស់ 
កាត របស់ អ្នក ស�ើយ។

ក្នទ្ុ  កាលៈសទសៈ មួយ ចំនួន  អាជីវករ អាច ្ ល់្ ឥណទាន ចូល សៅ ក្នទ្ុ  គណនី ចរន្, គណនី សនៃេំ , ឬ គណនី ឥណទាន របស់ អ្នក រាន សៅ រាម ការ សស្មចចិត្ របស់ អាជីវករ។ 

4.9. កាត ណដល រាត់  ឬ ្តរូវ សគ លួច  ឬ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ណដល ្តរូវ សគ ដឹ្

្បសិនសបើ កាត របស់ អ្នក រាន រាត់ ឬ ្តរូវ រាន សគ លួច ឬ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ្តរូវ សគ ដឹ្ អ្នក ្តរូវ ជូនដំណឹ្ មក ធនាគារ ភា្ៃមៗ សដាយ៖

 បិទ ដំសណើរការ កាត របស់ អ្នករា មរយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  (កម្វិធី ABA Mobile ឬ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ បុគ្គល)

 ទូរស័ព្ សៅ កាន់ សសវា បស្មើ អតិ្ិជន រាម រយៈ សលខ (+855) 23 225 333 (24 សមា៉ៃ្ ក្នទុ្ មួយ ម្្ង និ្ 7 ម្្ង ក្នទុ្ មួ យស រា្ៃហ៍ ) ឬ

 ទាក់ទ្ មក កាន់ សាខា ណាមួយ របស់ ធនាគារ 

្បសិនសបើ អ្នក ស្ជើសសរីស យក ការ ជូនដំណឹ្ មក ធនាគារ សដាយ បិទ ដំសណើរការ កាត របស់ អ្នករា មរយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ សូម ទូរស័ព្ សដាយ ផ្ៃល់ មក សាខា របស់ 
ធនាគារ ណដល ស្ិត សៅ ជិត អ្នក បំ្ុត សដើមៃបី បញ្ៃក់ អំពី ការ រាត់ ឬ ការ ណបកធា្ៃយ សលខ សមា្ៃត់ (PIN)។ អ្នក ក៏ ្តរូវ បញ្ៃក់ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ លម្ិត ្ ្ ណដរ អំពី ព័ត៌មាន 
មន ការ រាត់  ឬ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ្តរូវ រាន សគ ដឹ្ សនាះ សហើយ ស្្ើ មក កាន់ ធនាគារ ក្នទុ្ រយៈសពល  5 (្រាំ) ម្្ង សដាយ អ សញ្ជើំ ញ មក កាន់ សាខា ធនាគារ ណដល ស្ិត សៅ ជិត អ្នក 
បំ្ុត សដើមៃបី បំសពញ ពាកៃយ សស្នើ សំុ។ ស្មាប់ សហតុ្ល សុវតិ្ភាព ធនាគារ មិន អាច សចញ កាត ្ ្ ីជំនួស ឲៃយ កាត ណដល រាន រាត់ ្តរូវ រាន លួច ឬ ខូច រាន ស�ើយ ខណៈ ណដល 
អ្នក ស្ិត សៅ បរសទស។ 

4.10. ការ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក សៅ បរសទស

ការ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក សៅ ស្រៅ្បសទស កម្ទុជា  គឺ អា្ស័យ សលើ លកខេខណ្ឌ ្គប់្គ្ ការ ប្ចូរ ្រាក់ របស់ ្បព័ន្ធ ទូទាត់ ស្មាប់ ការ ទិញ នានា មិន ថា សសវា គយ កម្ទុជា 
អនុញ្ៃត ឲៃយ នាំ យក ទំនិញ ណដល រាន ទិញ ចូល ក្នទុ្ ្បសទស ណដរ ឬ ោ៉ៃ្ណា សនាះ សទ។

ចំនួន ទឹក្រាក់ មន្បតិបត្ិ ការ សលើ កាត ណដល សធវើ ស�ើ្ សៅ ស្រៅ្បសទស កម្ទុជា នឹ្ ្តរូវ ប្ចូរ សៅ ជា ដុលា្ៃរ អាសមរិក ក្នទុ្ តមមលៃ សម មូល។ ចំនួន ទឹក្រាក់ ្បតិបត្ិការ សលើ កាត នឹ្ 
្តរូវ រាន ដក សចញពី គណនី សនៃេំ  គណនី ចរន្  ឬ គណនី កាត ឥណទាន របស់ អ្នក  ស្កាយ សពល ណដល ចំនួន ទឹក្រាក់ សនាះ ្តរូវ រាន ដូរ សៅ ជា ដុល្ាៃរ អាសមរិក ក្នទុ្ តមមលៃ សម 
មូល។ ម្លៃ ប្ចូរ រូបិយប័ណ្ណ នឹ្ ្តរូវ រាន ទូទាត់ និ្ បូក បណន្ម សៅ សលើ បន្ទុក មន្បតិបត្ិ ការ របស់ អ្នក។

ការ ស្បើ្រាស់ មា៉ៃសីុន  ATM មួយ ចំនួន សៅ បរសទស ណដល មាន បងា្ៃញ �ចូ សហាគៃ Visa, Mastercard ឬ UnionPay អាច មានការ គិត តមមលៃ សសវា បណន្ម សៅ សពល ណដល អ្នក 
ស្បើ្រាស់។

អ្នក នឹ្ ្តរូវ ប្់ តមមលៃ សសវា ្បតិបតិ្ការ ស្មាប់ ការ ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក សៅ បរសទស។ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក ទាំ្សនះ មាន លមិ្ត សៅ ក្នទុ្ ខិត្ប័ណ្ណ “តមមលៃ សសវា” ណដល មាន 
សៅ រាម សាខា របស់ ធនាគារ ឬ សៅ សលើ សគហទំព័រ ្ លៃចូវការ របស់ ធនាគារ។
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4.11. ការ រ៉ៃប់រ្ របស់ អ្នក សៅ សពល ស្បើ្រាស់ កាត

អ្នក នឹ្ រួច ្ ុត ពី ការ រ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ ការ ខាតប្់ ណដល ប្្ក ស�ើ្ សដាយ៖

 ការ ណកលៃ្បនលៃំ  ឬ ការ សធវស ្បណហស ពី បុគ្គលិក ធនាគារ ឬ ភាគី ណដល ពាក់ព័ន្ធ ក្នទុ្ ការ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ សអ�ិក្តរូនិក

 កំហុស ណដល សកើតស�ើ្ សៅ ក្នទុ្ មា៉ៃសុីន, កាត, ឬ ្បព័ន្ធ ណដល ស្បើ្រាស់ លុះ្រាណត កំហុស សនាះ ្តរូវ រាន ជូនដំណឹ្ រួច សហើយ រាម រយៈ សារ ឬ សសចក្ីជូនដំណឹ្ 
ណដល មាន បងា្ៃញ សៅ សលើ សអ ្ក្់

 ្បតិបត្ិការ ណដល គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត  ណដល សកើតស�ើ្ មុន សពល ណដល អ្នក ទទួល រាន កាត  ណដល ក្នទុ្ ករណី សនះ  ្បសិនសបើ មាន ជសមា្ៃះ ធនាគារ នឹ្ មិន សធវើការ 
វិនិចឆេ័យ សដាយ ណ្្ក ណត សៅ សលើ េ័ស្ទុរា្ ណដល បងា្ៃញ ថា អ្នក រាន ទទួល រាន កាត សនាះ ស�ើយ

 ្បតិបត្ិការ ណដល គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត ស្ៃេ្ សទៀត  ណដល បងា្ៃញ ោ៉ៃ្ ចៃបាស់ ថា អ្នក មិន រាន រួមចំណណក សធវើ ឲៃយ មានការ ខាតប្់។

អ្នក ្តរូវ រ៉ៃប់រ្ សលើ ការ ខាតប្់ ទំា្ឡាយ ណា ណដល អ្នក រាន សធវើការ ណកល្ៃ បនលៃ ំសទាះជា ្ប្ពឹត្ មា្នៃក់ឯ្ ឬ រួម គា្នៃ ជាមួយ អ្នក ដមទ ក៏ សដាយ។ អ្នក អាច នឹ្ ្តរូវ រ៉ៃប់រ្ សលើ រល់ ការ ខាតប្់ 
ទាំ្ ឡាយ ណា ណដល សកើតស�ើ្ សដាយសារ ការ ្បតិបតិ្ការ សដាយ គ្ាៃន ការ អនុញ្ៃត ្ បសិនសបើ មាន ចំណណក ក្នទុ្ ការ នាំ សហតុ ឬ ប ្្ក ឲៃយ មានការ ខាតប្់ សនាះ។ ឧទាហរណ៍៖

 ការ ស្ជើសសរីស សលខ សមា្ៃត់  (PIN) មិន សម ្សប

 មិន រាន រកៃសា ការពារ កាត របស់ អ្នក រាន ្តឹម្តរូវ

 សរសសរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ទុក សៅ កណនលៃ្ ណាមួយ

 ្រាប់ សលខ សមា្ៃត់  (PIN) ដល់ អ្នក ដមទ

 ្្ល់ ព័ត៌មាន កាត និ្/ឬ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក (រួម ទាំ្ មុខងារ សុវត្ិភាព ស្ៃេ្ សទៀត ) ស្មាប់ ការ ទូទាត់ មួយ សលើក និ្/ឬ ការ ទូទាត់ ដណដលៗ 
ស្មាប់ ្ លិត្ល និ្ សសវាកម្ ណដល មាន លក់ សៅ សលើ វិបសាយ ណដល គា្ៃន សុវត្ិភាព

 ចុះ ស្្ៃះ ឬ ទិញ សដាយ អ សចតនា ចំសពាះ សសវាកម្ ទូទាត់ ជា ្បចាំ ដូច ជា iTunes, Netflix, Facebook, Google Play ជាសដើម។

 មិន រាន ចាត់វិធានការ សម ្សប សដើមៃបី ការពារ កុំ ឲៃយ សលច ធា្ៃយ  សៅ សពល បញ្ចចូល សលខ សមា្ៃត់ (PIN)

 យឺតោ៉ៃវ ក្នទុ្ ការ ជូនដំណឹ្ មក ធនាគារ អំពី ការ រាត់  ឬ ការ លួច ឬ ណបកធា្ៃយ សលច សមា្ៃត់ (PIN) ដល់ អ្នក ដមទ។

្បសិនសបើ អ្នក រាន រយការណ៍ ភ្ាៃមៗ អំពី ការ រាត់ ឬ ការ លួច ឬ ណបកធ្ាៃយ សលច សម្ាៃត់ (PIN) ដល់ អ្នក ដមទ សនាះ អ្នក នឹ្ រួច ្ ុត ពី ការ រ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ ការ រាត់ប្់ ណដល 
សកើតស�ើ្ បនា្ៃប់ ពី ការ ជូនដំណឹ្ ្តរូវ រាន សធវើ រួច សលើកណល្ណត អ្នក រាន ្ប្ពឹត្ ការ ណកលៃ្បនលៃំ ឬ ការ សធវស្បណហស។ ធនាគារ នឹ្ មិន ពាក់ព័ន្ធ ក្នទុ្ ជសមា្ៃះ រវា្ អ្នក និ្ បុគ្គល 
ដមទ ណដល អ្នក ទូទាត់ ជូន ឬ ពៃយាោម ទូទាត់ សៅ ឲៃយ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ស�ើយ។

្បសិន សបើ ធនាគារ ពៃយាោម រាម លកខេណៈ ណា មួយ ក្នទុ្ ការ អនុវត្  ឬ ការពារ សិទ្ធិ របស់ ខលៃលួន  ឬ សដាះ្សាយ ជសមា្ៃះ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី  សនាះ អតិ្ិជន ្តរូវ ទូទាត់ បន្ទុក, តមមលៃ 
សសវា , និ្ តមមលៃ សសវា ្ លៃចូវចៃបាប់ មក ឲៃយ ធនាគារ សហើយ ធនាគារ មាន សិទ្ធិ ក្នទុ្ ការ កាត់ម្លៃ ចំណាយ ទាំ្សនាះ សចញពី គណនី របស់ អតិ្ិជន សៅ រាម សនាះ ណដរ។ 

5. ររាយការណ៍ របស់ អ្នក

5.1. សតើ ្តរូវសធវើ ដូច សម្ច  ្បសិនសបើ អ្នក ច្់ ជំទាស់ នឹ្ ្បតិបត្ិការ កាត ឥណពន្ធ ?

្បសិនសបើ អ្នក ្តរូវការ ជំទាស់ នឹ្ ្បតិបត្ិការ ណាមួយ សៅ សលើ កាត ឥណពន្ធ របស់ អ្នក អ្នក អាច សធវើការ ជំទាស់ រាន រាម រយៈ ការ រយការណ៍ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ ឲៃយ រាន 
ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន សដាយ មិន ឲៃយ សលើស ពី 30 (សាមសិប ) ម ្្ង គិត ចាប់ពី កាលបរិសចឆេទ មន ររាយការណ៍ ណដល មាន កត់្រា សៅ សលើ ្បតិបតិ្ការ សនាះ។ សូម កត់ 
សមាគៃល់ថា ការ កំណត់ សពលសវលា សនះ មិន អនុវត្ ចំសពាះ ្បតិបតិ្ការ ណដល រាន សធវើ ស�ើ្  សដាយ ស្បើ្ រាស់ កាត និ្ សលខ សម្ាៃត់ (PIN) ស�ើយ។ ក្នទ្ុ  កាលៈសទសៈ ខលៃះ វិធាន សី្ 
ពី ការ ស្បើ្រាស់ កាត អនុញ្ៃត ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ ដក ទឹក្រាក់ ្បតិបតិ្ការ ្តលប់ ពី គណនី អាជីវករ ណដល អ្នក សធវើ ្បតិបតិ្ការ ទិញ ដូរ ជាមួយ សនាះ មក ជូន អ្នក វញិ។ ្ បតិបតិ្ការ សនះ 
្តរូវ រាន សគ សៅ ថា ប វ្លិ្រាក់ ្តលប់។ ្ បសិនសបើ អាច អនុវត្ រាន  សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ ស្បើ្ រាស់ សិទ្ធ ិប វ្លិ្រាក់ ្តលប់  ស្មាប់ ្បតិបតិ្ការ សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក  ក្នទ្ុ  ករណី៖

 អ្នក រាន សុំ ឲៃយ អនុវត្ ចំណុច សនះ

 អ្នក ្ ្ល់ ព័ត៌មាន  និ្ ឯកសារ ណដល សយើ្ខ្ទុំ ្តរូវការ សដើមៃបី គាំ្ទ ដល់ ្បតិបត្ិការ ប្វិល្រាក់ ្តលប់ ក្នទុ្ រយៈសពល 30 ម្្ង គិត ចាប់ពី កាលបរិសចឆេទ កត់្រា 
ររាយការណ៍ ្បតិបត្ិការ សនាះ។

លទ្ធភាព ក្នទុ្ ការ ជំទាស់ ្បតិបត្ិការ អាច ្តរូវ រាន រាត់ប្់  ្បសិនសបើ ពុំ មានការ រយការណ៍ មក សយើ្ខ្ទុំ ក្នទុ្ រយៈសពល កំណត់ សទ សនាះ។ រយៈកាល ស្មាប់ ការ ជំទាស់ សលើ 
្បតិបត្ិការ សនះ មិន អាច អនុវត្ រាន ស�ើយ ្បសិនសបើ មុខងារ  សុវត្ិភាព  3D (សុវត្ិភាព  3D) ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់។ 



25ធនាគារ ABA | ខ និ្លកខេខណ្ឌទូសៅ

5.2. ការ បញ្ៃក់ អំពី ្បតិបត្ិការ

សៅ សពល ណដល អ្នក ស្បើ្រាស់ កាត ធនាគារ ABA (កាត ATM, កាត Visa, កាត UPI, និ្/ឬ កាត Mastercard ណដល សចញ សដាយ ធនាគារ ABA) សៅ រាម មា៉ៃសុីន ទូទាត់ 
POS និ្/ឬ រាម កម្វិធី ពាណិជ្ជកម្ សអ�ិក្តរូនិក ណាមួយ កំណត់ ្រា ្បតិបត្ិការ សនាះ នឹ្ ្តរូវ រាន ្ពី ន សចញ។ កំណត់ ្រា ្បតិបត្ិការ នឹ្ បងា្ៃញ អំពី ព័ត៌មាន លម្ិត 
សី្ ពី ្បតិបតិ្ការ របស់ អ្នក (ឧទាហរណ៍ ចំនួន ទឹក្រាក់ កាលបរិសចឆេទ។ល។)។ សូម រកៃសា កំណត់ ្រា ទំា្សនះ ទុក  សហើយ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ ជាមួយនឹ្ ររាយការណ៍/សសៀវសៅ 
ធនាគារ គណនី របស់ អ្នក។

5.3. ររាយការណ៍

អ្នក គួរ រកៃសា ទុក រល់ សនលៃឹក , វិក្កយប្ត , និ្ កំណត់ ្រា ្បតិបត្ិការ ណដល អ្នក ទទួល រាន សៅ សពល ស្បើ្រាស់ កាត របស់ អ្នក។ អ្នក អាច ស្បើ ឯកសារ ទាំ្សនះ សដើមៃបី ស្្ៀ្ផ្ៃត់ 
្បតិបត្ិការ សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក រាន។

្បសិនសបើ ពំុ មាន ្បតិបតិ្ការ កត់្រា សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល ររាយការណ៍ សទ សនាះ  សនាះ ររាយការណ៍ របស់ អ្នក នឹ្ ពនៃយារ រហូត ដល់ វដ្ ររាយការណ៍ 
បនា្ៃប់។ សទាះបីជា ោ៉ៃ្ណា  ររាយការណ៍ សនះ នឹ្ ្តរូវ រាន បសញ្ចញ ោ៉ៃ្ សហាច សរៀ្ រល់  6 ណខ ម្្ សបើ សទាះបីជា ពំុ មាន ្បតិបតិ្ការ កត់្រា សៅ សលើ គណនី ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល 
សនះ ក្ី។ ចូរ ចំណាំ ថា  ្បសិនសបើ អ្នកមាន ឥណទាន វិរារូបន៍ សលើ គណនី របស់ អ្នក សហើយ សមតុលៃយ គណនី ស្ិត ស្កាម ក្មិត សូនៃយ អ្នក នឹ្ ទទួល រាន ររាយការណ៍ ដណដល 
សបើ សទាះបីជា ពំុ មាន ្បតិបតិ្ការ សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក ក្នទ្ុ អំ�ទ្ុ សពល សធវើ ររាយការណ៍ សនះ កី្។ អ្នក អាច កំណត់ ឲៃយ ររាយការណ៍ របស់ អ្នក សចញ ឲៃយ រាន ញឹកញាប់ ជា្ មុន 
រាម រយៈ ការ ទាក់ទ្ សៅ កាន់ សាខា ធនាគារ ផ្ៃល់  និ្/ឬ ទាញ យក ររាយការណ៍ សនាះ ពី សសវាកម្ ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ធនាគារ  ABA។ សយើ្ខ្ទុ ំអាច នឹ្ ឈប់ សធវើការ 
បញ្ជចូន ររាយការណ៍ ធនាគារ សៅ អ្នក  ្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ មិន អាច កំណត់ ទីរាំ្ របស់ អ្នក រាន  ស្កាយ សពល ស្បើ្រាស់ អស់ មសធៃយារាយ សម ្សប។

សយើ្ ខ្ទុំ នឹ្ ្ ្ល់ ជូន អ្នក នូវ ររាយការណ៍ គណនី ឲៃយ រាន ញឹកញាប់  ្សប រាម ការ សស្នើ សំុ រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ABA។ អ្នក អាច ទាញ យក និ្ ចូល សៅ 
សមើល ររាយការណ៍ ណដល មាន ព័ត៌មាន គណនី រហូត ដល់ សៅ 12 ណខ ចុ្ ស្កាយ។

5.4. ររាយការណ៍ សអ�ិក្តរូនិក

ស្រៅពី ររាយការណ៍ ជា ្កដាស  រាម រយៈ អ៊ីណមល  ឬ អាសយដា្ៃន ្បអប់ សំបុ្ត , ររាយការណ៍ សអ�ិក្តរូនិក និ្ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ស្ៃេ្ សទៀត មន គណនី ប សញ្ជើ មួយ ឬ ស្ចើន 
អាច នឹ្ ្តរូវ ្ ្ល់ ជូន រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ABA សដាយ មាន ស្្ើ អម ជាមួយ នូវ អ៊ីណមល សដើមៃបី ជូនដំណឹ្ ពី វត្មាន មន ររាយការណ៍ សនាះ។ អ្នក អាច យល់្ពម  ឬ 
្ពមស្ពៀ្ រាម ររាយការណ៍ សអ�ិក្តរូនិក សនាះ  ឬ សយើ្ខ្ទុំ អាច នឹ្ ជូនដំណឹ្ បណន្ម ដល់ អ្នក ថា ររាយការណ៍ សនាះ នឹ្ សរៀបចំ ឲៃយ អ្នកជា លកខេណៈ សអ�ិក្តរូនិក ជំនួស ឲៃយ 
ររាយការណ៍ ណដល ស្្ើ រាម រយៈ សំបុ្ត។ សដើមៃបី ទទួល រាន ររាយការណ៍ សអ�ិក្តរូនិក  អ្នក ្តរូវ ចុះ ស្្ៃះ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់ ABA (ឧទាហរណ៍ សសវា 
ធនាគារ អន ឡាញ ស្មាប់ បុគ្គល ឬ កម្វិធី សសវា ធនាគារ ABA Mobile) សហើយ ្ ្ល់ ជូន អាសយដា្ៃន អី៊ណមល ណដល មាន  សុពលភាព។ អ្នក អាច សស្មច មិន ស្ជើសសរីស យក 
ររាយការណ៍ សអ �ិក ្តរូ និក រាន ្គប់សពល រាម រយៈ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ របស់  ABA ឬ រាម បញ្ជរ ក្នទុ្ សាខា របស់ ធនាគារ។

សូម សមើល ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទូសៅ សី្ ពី សសវា ធនាគារ  អន ឡាញ  ABA ស្មាប់ ជា ព័ត៌មាន បណន្ម។ មាន សពល ខលៃះ  សយើ្ខ្ទុំ ក៏ អាច ស្្ើ ររាយការណ៍ ជា ្កដាស ជូន អ្នក្្ ណដរ។

5.5. ចំណុច ្តរូវ ច្ ចាំ អំពី ររាយការណ៍

ចូរ ច្ ចាំ ថា ជា ទូសៅររាយការណ៍ គឺជា ណ្្នក មួយ ដ៏ សំខាន់ មន សសវា ធនាគារ និ្ ហិរញញវត្ទុ។ សយើ្ខ្ទុំ សូម ណណនាំ ថា៖

 រល់ ទិន្នន័យ ទាំ្អស់ សៅ សលើ ររាយការណ៍ គួរ មានការ ពិនិតៃយ ឲៃយ រាន ្បុ្ ្បយ័ត្ន សហើយ ្តរូវ រយការណ៍ មក ធនាគារ ភា្ៃមៗ ្បសិនសបើ មាន ្បតិបត្ិការ ណដល 
គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត សកើត មាន ស�ើ្ ឬ ទំន្ជា អាច សកើតស�ើ្

 រល់ ្បតិបត្ិការ ទាំ្អស់ នឹ្ បងា្ៃញ សលើ ររាយការណ៍ គណនី ប៉ុណន្ សសចក្ី បរិោយ របស់ ររាយការណ៍ នឹ្ មិន មាន បញ្ៃក់ អំពី អ្នក ្ ្លួចស្្ើម ្បតិបត្ិការ 
ស�ើយ។

 អ្នក គួរ រកៃសា ទុក កំណត់ ្រា ្បតិបត្ិការ ឬ ចំនួន កំណត់ ្រា ្បតិបត្ិការ សដើមៃបី ស្្ៀ្ផ្ៃត់ ជាមួយ ន ្  ទិន្នន័យ ណដល មានសៅ សលើ ររាយការណ៍ គណនី របស់ អ្នក

 ររាយការណ៍ ទាំ្សនាះ មិន អាច ស្្ើ សៅ ឲៃយ សាខា ធនាគារ រកៃសា ទុក រាន ស�ើយ លុះ្រាណត មាន ករណី សលើកណល្

 ររាយការណ៍ សនះ នឹ្ អាច ជួយ ដល់ ការ តវា៉ៃ ទាមទារ ស្ៃេ្ៗ ណដល អ្នក អាច សធវើ ស�ើ្ ទាក់ទ្ នឹ្ ្បតិបត្ិការ សធវើ ស�ើ្ សដាយ មិន មានការ អនុញ្ៃត  រួម មាន ដូច ជា 
ការ ណកលៃ្បនលៃំ និ្ ចំណុច មិន សម ្សប ស្ៃេ្ៗ សទៀត ឧទាហរណ៍ ្បសិនសបើ មានការ ពិនិតៃយ សៅ សលើ ររាយការណ៍ របស់ អ្នក ស�ើញ ថា ខា្ ធនាគារ រាន សធវើការ 
ទូទាត់ ្រាក់ ប៉ុណន្ អ្នក មិន រាន អនុញ្ៃត ឬ ្បសិនសបើ មាន ចំនួន ទឹក្រាក់ ណា មួយ ្តរូវ រាន កាត់ សចញពី គណនី របស់ អ្នក សដាយ គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត ពី អ្នក។

5.6. ការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ ររាយការណ៍

អ្នក ្តរូវ ស្្ៀ្ផ្ៃត ់ររាយការណ៍ ធនាគារ ្គប ់គណនី ទាំ្អស ់របស់ អ្នក ភា្ៃមៗ សៅ សពល ណដល អ្នក រាន ទទួល និ្ រាន ចូល សៅ សមើល ររាយការណ៍ ទាំ្សនាះ សដើមៃប ីធានា ថា 
ទិន្នន័យ ណដល រាន កត់្រា សៅ សលើ ររាយការណ៍ សនាះ មាន ភាព ្តឹម្តរូវ។
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អ្នក ្តរូវ ជូនដំណឹ្ មក សយើ្ខ្ទុំ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ សៅ ក្នទុ្ រយៈសពល 60 (ហុកសិប ) ម្្ង ទាក់ទ្ នឹ្ ្បតិបត្ិការ ណាមួយ ណដល អ្នក ស្ៃេ័យ និ្/ឬ ចាប់ពី សពល ណដល 
ទិន្នន័យ ្តរូវ រាន បញ្ចចូល សៅ ក្នទុ្ ររាយការណ៍ មន គណនី ធនាគារ របស់ អ្នក ្បសិនសបើ មាន កំហុសឆ្គ្ ជាក់ណស្្ ណាមួយ សកើតស�ើ្ ឬ មាន ្បតិបតិ្ការ ណដល អ្នក មិន រាន 
អនុញ្ៃត ស�ើញ មានសៅ សលើ ររាយការណ៍ សនាះ។

្បសិនសបើ អ្នក មិន ជូនដំណឹ្ ដល់ សយើ្ខ្ទុំ សទ  ណ្្ក រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន៖

 អ្នក នឹ្ ្តរូវ រាន ចាត់ ទុក ថា រាន យល់ ្សប ថា  សមតុលៃយ មន គណនី និ្ រល់ ្បតិបត្ិការ ណដល កត់្រា ទាំ្អស់ សៅ សលើ ររាយការណ៍ ធនាគារ សនះ គឺ មាន ភាព 
្សបចៃបាប់ និ្ ្តឹម្តរូវ។

 សយើ្ខ្ទុំ មាន សិទ្ធិ សពញសលញ ក្ន ្  ការពារ ខលៃលួន ពី សកម្ភាព តវា៉ៃ ទាមទារ ណាមួយ របស់ អ្នក។ សកម្ភាព ទាំ្សនាះ រួម មាន ទាំ្ បណ្ឹ្ អំពី ការ រំសលាេ សលើ 
កិច្ចសនៃយា, ការ សធវស្បណហស, កំហុសឆ្គ្ ក្នទុ្ ការ កាត់ទឹក ្រាក់ , កំហុស ស្ៃេ្ សទៀត, ដំសណាះ្សាយ សមធម៌ ឬ សកម្ភាព ស្ៃេ្ៗ សទៀត ណដល សធវើ ស�ើ្ ក្នទុ្ 
សគាលបំណ្ សចាទ្បកាន់ សយើ្ខ្ទុំ ទាក់ ទ្ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក ឬ ្បតិបត្ិការ ណដល រាន កត់្រា សៅ សលើ ររាយការណ៍ ធនាគារ។ 

5.7. ភាព មិន សម ្សប, កំហុស , ច ម្ង ល,់ ការ តវា៉ៃ

សូម ទាក់ទ្ សៅ កាន់ សាខា ធនាគារ  ABA ណដល សិ្ត សៅ ជិត អ្នក បំ្ុត, ណ ្្នក បស្មើសសវា អតិ្ិជន (សលើកទឹកចិត្ឲៃយស្បើមសធៃយារាយសនះ), ឬ ្បធាន ណ ្្នក ទំនាក់ទំន្ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ គណនី របស់ អ្នក ឲៃយ រាន ភា្ៃមៗ ្បសិនសបើ៖

 អ្នក គិត ថា មាន ភាព មិន សម ្សប/កំហុសឆ្គ្ សៅ សលើ ររាយការណ៍ របស់ អ្នក

 មានការ រាត់្រាក់ សដាយសារ ណត មា៉ៃសុីន ATM ឬ កាត ដំសណើរការ មិន ្តឹម្តរូវ

 អ្នកមាន សំណួរ ណាមួយ ឬ ការ តវា៉ៃ ស្ៃេ្ៗ។

អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់ ជូន ធនាគារ នូវ៖

 ស្្ៃះ របស់ អ្នក

 សលខ គណនី របស់ អ្នក

 សលខ បួន ខ្្់ ខា្ សដើម និ្ ខា្ ចុ្ សៅ សលើ កាត របស់ អ្នក (្ប សិន ចាំរាច)់

 សលខ កូដ សមា្ៃត់ ស្មាប់ ការ ស្្ៀ្ផ្ៃត់ រាម ទូរស័ព្  (្បសិនសបើ ចាំរាច់ )

 រល់ ព័ត៌មាន លម្ិត ស្ៃេ្ សទៀត ណដល អ្នក អាច ្ ្ល់ ជូន  ទាក់ ទ្ នឹ្ កំហុសឆ្គ្ ឬ ដំសណើរការ មិន ្តឹម្តរូវ ណដល អ្នក ស្ៃេ័យ ឬ លកខេណៈ មន ច ម្ង ល់ រប់ បញ្ចចូល ទាំ្ 
ចំនួន ទឹក្រាក់ ណដល ពាក់ព័ន្ធ និ្ ព័ត៌មាន លម្ិត មន ្បតិបត្ិការ សនះ ្ ្ ណដរ។

ធនាគារ នឹ្ ខិត ខំ ្បឹ្ ណ្ប្ ឲៃយ អស់ ពីលទ្ធភាព សដើមៃបី សឆលៃើយ តប/សដាះ្សាយ រល់ ច ម្ង ល់ , ការ តវា៉ៃ , ឬ បណ្ឹ្ របស់ អ្នក ឲៃយ រាន ឆប់រហ័ស និ្ ្តឹម្តរូវ យុត្ិធម៌។ ្បសិនសបើ 
ធនាគារ រក ស�ើញ ថា កំហុសឆ្គ្ ពិតជា សកើតស�ើ្ ណមន សនាះ ខលៃលួន នឹ្ ណកត្មរូវ កំហុសឆ្គ្ សនាះ ភា្ៃមៗ (សៅ រាម ក្មិត ណដល អាច សធវើ រាន ) ្ ពមទាំ្ ស្ រល់ ការ ្រាក់ ឬ ម ល្ៃ 
សសវា  ស្ៃេ្ៗ  ណដល រាន សកើតស�ើ្ សដាយសារ ណត កំហុសឆ្គ្ សនាះ។ ធនាគារ នឹ្ ណកស្មរួល កំហុសឆ្គ្ នានា  ណដល រាន កត់ ចូល សៅ ក្នទុ្ ររាយការណ៍ របស់ អ្នក។

អ្នក ទទួលសាគៃល់ និ្ ឯកភាព ថា អាច មាន កាលៈសទសៈ ខលៃះ ការ មិន សពញចិត្ ឬ ការ បឹ្្្្ល់ អាច សកើត មាន រវា្ គូភាគី (អ្នក  និ្ សយើ្ ខ្ទុ ំ) ណដល ធម្រា សកើត មាន ស�ើ្  ក្នទ្ុ  
វិស័យ បស្មើសសវា ទូសៅ។ អ្នកមាន ឆន្ៈ ក្នទ្ុ  ការ សហការ ជាមួយនឹ្ ធនាគារ សហើយ សគារព រាម នីតិវិធី របស់ ធនាគារ និ្ សគាលការណ៍ ចៃបាប់ ណដល មាន ជា ធរមាន ស្មាប់ ការ 
សដាះ្សាយ សដាយ មិន សធវើ ឲៃយ មានការ ខូចខាត ដល់ ្ ល្បសោជន៍ របស់ ភាគី ម្ាៃ្  សទៀត ស�ើយ។ ធនាគារ រាន បស ្្កើត ្កុមការងារ សដាះ្សាយ បណឹ្្ សហើយ ជា ការ ្បសសើរ 
សនាះ អ្នក គួរ ពិភាកៃសា ជាមួយនឹ្ អ្្គភាព សនះ សៅ សពល ណដល អ្នក មិន សពញចិត្ ជាមួយនឹ្ ដំសណាះ្សាយ ដំបូ្។

្បសិនសបើ អ្នក សៅ ណត សជឿ ថា ច ម្ង ល់ , ការ តវា៉ៃ , ឬ បណឹ្្ របស់ អ្នក មិន ទាន់ រាន សដាះ្សាយ សម ្សប ស្កាយ សពល ណដល ធនាគារ បិទ ករណី សៅ សហើយ សនាះ អ្នក អាច ណសវ្រក 
ជំនួយ ពី ទីភា្នៃក់ងារ រដ្ាៃេិរាល សដើមៃបី ពិនិតៃយ និ្ សបើក ការ សសី៊ប សសី៊បអស ្្កត សដើមៃបី វិនិចឆេយ ករណី របស់ អ្នក ស�ើ្  វិញ។ ធនាគារ នឹ្ ស្បើ្រាស់ េ័ស្ទុរា្ និ្ វត្ទុ រា្ ចារំាច់ 
ណដល រាន ច្្ក្ ស�ើ្ អំ�ទុ្ សពល ដំសណើរការ ណសវ្រក ការ ពិត និ្ អំ�ទុ្ សពល បង្ាៃញ ដំសណាះ្សាយ កាលពីមុន សដើមៃបី គំា្ទ ដល់ ករណី ណដល រាន សបើក សសី៊ប ស�ើ្  វិញ 
្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន។ 
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6. ការ បញៃឈប់ ការ ទូទាត់
្បសិនសបើ ចាំរាច់  មូលបៃបទានប្តណដ លអ្ន ករាន សរសសរ ក៏ អាច លុប សចាល ឬ បញៃឈប់ រាន ្ ្ ណដរ។ អ្នក នឹ្ ្តរូវ ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ សៅ 
រាន អំពី បំណ្ របស់ អ្នក ក្នទុ្ ការ បញៃឈប់ មូលបៃបទានប្ត សនាះ។ ធនាគារ នឹ្  សុំ ឲៃយ អ្នក ្ ល្់ ព័ត៌មាន លម្ិត មួយ ចំនួន អំពី មូលបៃបទានប្ត, បុគ្គល ណដល រាន ទទួល, ចំនួន 
ទឹក្រាក់ និ្ កាលបរិសចឆេទ, និ្ មូលសហតុ មន ការ លុប សចាល។

្ស សដៀ្ គា្នៃ សនះ  ្បសិនសបើ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត របស់ អ្នក ្តរូវ រាន សគ លួច ឬ រាត់ អ្នក ្តរូវ ជូនដំណឹ្ សនះ ដល់ ធនាគារ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ រាន អំពី 
សគាលបំណ្ របស់ អ្នក ក្នទុ្ ការ បញៃឈប់ មូលបៃបទានប្ត ណដល សៅ សល់ សនាះ។ ធនាគារ នឹ្ ត្មរូវ ឲៃយ អ្នក ្រាប់ អំពី ចំនួន មូលបៃបទានប្ត ណដល ្តរូវ រាន សគ លួច ឬ រាត់ និ្ 
សលខ មាលា មូលបៃបទានប្ត ណដល សៅ សល់។

អ្នក អាច នឹ្ ត្មរូវ ឲៃយ អសញ្ជើញ សៅ កាន់ សាខា ណាមួយ របស់ ធនាគារ ផ្ៃល់  សដើមៃបី បំសពញ  និ្ ចុះហត្សលខា សលើ ទ្ម្់ ណបបបទ “សំសណើ បញៃឈប់ ការ ទូទាត់ ”។ ្បសិនសបើ 
មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន បង្ាៃញ ស្មាប់ ការ ទូទាត់ រួច សៅ សហើយ សនាះ ធនាគារ នឹ្ ខិតខំ ្បឹ្ណ្ប្ ឲៃយ អស់ពី លទ្ធភាព សដើមៃបី ធានា ថា នឹ្ មិន មានការ ទូទាត់ សលើ មូលបៃបទានប្ត 
របស់ អ្នក ស�ើយ។ សទាះជា ោ៉ៃ្ ណា ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួល ខុស្តរូវ ចំសពាះ ការ ទូទាត់ សលើ មូលបៃបទានប្ត ណា ណដល មិន រាន បញៃឈប់ សនាះ ស�ើយ។ តមមលៃ សសវា លុប សចាល  
ឬ ការ បញៃឈប់ មូលបៃបទានប្ត នឹ្ ្តរូវ ទូទាត់ ្ ្ ណដរ។ ម ល្ៃ សសវា សនះ មាន សរៀបរប់ លមិ្ត សៅ ក្នទ្ុ  ខិត្ប័ណ្ណ “តមមលៃ សសវាកម្ ” ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ស្មាប់ ្ លិត្ល/សសវា 
ណាមួយ និ្/ឬ សៅ សលើ សគហទំព័រ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។

 ណ្្នក សនះ សរៀបរប់ អំពី វិធីសាសស្ បញៃឈប់ ្បសេទ មន ការ ទូទាត់ មួយ ចំនួន សចញពី គណនី របស់ អ្នក។

បញៃឈប់ការទូទាត់រាមមូលបៃបទានប្ត

្បសិន សបើ អ្នក ច្់ បញៃឈប់ ការ ទូទាត់ រាមមូលបៃបទានប្ត អ្នក អាច សធវើរាន 
្បសិន សបើ អ្នក ជូនដំណឹ្ មកដល់សយើ្ ខ្ទុំ មុន សពល ការ ទូទាត់ ្តរូវ រាន សធវើ 
ស�ើ្។

អ្នក គួរ ទាក់ទ ្ មក ណ្្នក មជៃឈមណ្ឌល ព័ត៌មាន របស់ សយើ្ខ្ទុំ ឬ ដាក់ សំសណើ ជា 
លាយលកខេណ៍អកៃេរ សដាយ មាន ចុះ ហត្សលខា មក សាខា របស់ធនាគារ។

ការពាៃឈប់ មូលបៃបទានប្ត គឺ ្តរូវ គិត ម្លៃសសវា ប៉ុណន្ ការ គិត តមមលៃ សសវាសនះ 
នឹ្មិន ្តរូ វអនុវត្ ស�ើយ ្បសិន សបើ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត របស់ អ្នក រាន 
រាត,់ ្តរូវរាន សគ លួច, ឬ បំផ្ៃញ ឬ ្បសិន សបើ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត 
ណល្ ្តរូវ ការ សទៀត សហើយ មូលបៃបទានប្ត មិន ទាន់ ចុះ ហត្សលខា។

ខា្ ស្កាម សនះ គឺ ជា ព័ត៌មាន លម្ិត អំពី មូលបៃបទានប្ត ណដល អ្នក ចាំ រាច់ 
្តរូវ មាន សដើមៃបី បញៃឈប់ ការទូទាត់៖

 ព័ត៌មាន អំពី គណនី

 សលខ មូលបៃបទានប្ត

 ចំនួន ទឹក្រាក់ មន មូលបៃបទានប្ត

 ស្្ៃះ អ្នកទទួល (បុគ្គល ណដល អ្នក សរសសរ ស្្ៃះ សដើមៃបី សបើក 
មូលបៃបទានប្ត)

 កាល បរិសចឆេ ទសលើ មូលបៃបទានប្ត

 បញ្ៃក់្បសេទជា មូលបៃបទានប្ត ឆូត ឬ មូលបៃបទានប្ត ចំហ

បញៃឈប់ការ ទូទាត់រាម កាលវិភាគ ឬការ ស្្រ្រាក់ ជា្បចាំ

្បសិន សបើ អ្នក រា ន្្ល់ សិទ្ធិ ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ សធវើការ ទូទាត់ សដាយ សវ័យ្បវត្ិ ជា 
្បចាំ ឬសធវើការ ស្្រ្រាក់ ជា ្បចាំ សចញ ពី គណនី របស់ អ្នក សហើយ អ្នក ច្់ 
បញៃឈប់ ការទូទាត់ ឬការ ស្្រទាំ្ សនាះ អ្នក ចាំរាច់ ្តរូវ ណត ជូនដំណឹ្ ដល់ 
សយើ្ខ្ទុំ ោ៉ៃ្ សហាច ណាស់ មួយ ម្្ងមុន ណដល ជា ម្្ងសធវើការ មុន កាល បរិសចឆេទ 
កំណត់ មន ការ ទូ ទាត់ ឬការស្្រសនាះ។ 

្បសិន សបើអ្នក បស្្កើត ការ ទូទាត់សវ័យ្បវត្ិ ជា្បចាំ សៅ ក្នទុ្ សសវាធនាគារ 
អនឡាញ របស់ សយើ្ខ្ទុំ អ្នក អាច បញៃឈប់ ការ ទូទាត់ សនាះ វិញ សដាយ ខលៃលួន ឯ្ 
រាម អន ឡាញ ្ ្ ណដរ។

ខា្ ស្កាម សនះ គឺ ជា ព័ត៌មាន លម្ិត ណដល អ្នក ចាំរាច់ ្តរូវ មាន សដើមៃបី 
បញៃឈប់ ការទូទាត់៖

 ចំនួន ទឹក្រាក់ ទូទាត់

 សពល ទូទាត់

 អ្ន កទទួល ការ ទូទាត់

 គណនី ណដលជា ធម្រា ស្បើ ស្មាប់ ទូទាត់
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បញៃឈប់ ការ កាត់ ទឹក ្រាក់ សដាយ ផ្ៃល់  ឬការ ទូទាត់ ជា ្បចាំ

អ្នក អាច ្ ្ល់ សិទ្ធិអនុញ្ៃត ដល់ ភាគី ទីបី សដើមៃបី ឲៃយ សគ សធវើការ កាត់ ទឹក ្រាក់ សចញ ពីគណនី របស់ អ្នក ស្មាប់ ការទូទាត់ សលើសសវា នានា (ឧទាហរណ៍ 
បុពវលាេរ៉ៃប់រ្ អាយុ ជីវិត ឬម្លៃ ទឹក សេលៃើ្)។ ្បសិន សបើ អ្នកច្់ បញៃឈប់ ការទូទាត់ ណប បសនះ អ្នក អាច សធវើរា នរាម វិធីចំនួន ពីរ ដូចខា្ ស្កាម៖

1. ទាក់ទ្ មក សយើ្ខ្ទុំ សដើមៃបី សស្នើ សុំ ការ លុប សចាល។ សូម កត់ ចំណាំ ថា 
សំសណើ សុំ សនះ អាច សធវើ សៅ រាន ស្មាប់ ណត ការ កាត់ ទឹក្រាក់ សដាយ ផ្ៃល់ 
ប៉ុសណាណៃះ។ បនា្ៃប់ មក សយើ្ ខ្ទុំ អាច ទាក់ទ្ សៅ កាន់ ភាគី ណដល ទទួល សិទ្ធិ 
ជំនួស អ្នក សដើមៃបី សស្នើ សុំ ការ លុប សចាល សនាះ។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ អនុវត្ រាម ភា្ៃមៗ 
នូវ រល់៖

 សំសណើ ណដល អ្នក សស្នើ ស�ើ្ សដើមៃបី ឲៃយ លុប សចាល នូវ សំសណើ កាត់ ្រាក់ 
សដាយ ផ្ៃល់ ចំសពាះ សសវា ធនាគារ ណដល សយើ្ ខ្ទុំ ្ ្ល់ជូន

 ការ តវា៉ៃ ណដល អ្នក សធវើ ស�ើ្ សដាយ អះអា្ ថា ការ កាត់ ្រាក់ សដាយ 
ផ្ៃល់ សនាះ ពុំ មាន ការ អនុញ្ៃត ឬ ពុំ មាន ភាព ្ប្កតី

សៅ សពល ណដល អ្នក ទាក់ទ្ មក សយើ្ ខ្ទុំ សដើមៃបី សស្នើ សុំ លុប សចាល ការ ទូទាត់ 
សយើ្ខ្ទុំ អាច អនុវត្ សំសណើ សនះ រា្ នាម ឲៃយ អ្នក សហើយ បញ្ជចូន សំសណើ សនះ បន្ 
សៅ ឲៃយ ភាគី ណដល ទទួល ការ អនុញ្ៃត ្បតិបត្ិការ។ បនា្ៃប់មក សយើ្ ខ្ទុំ នឹ្ 
ដាក់ ពាកៃយ ថា “បញៃឈប”់ សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក ណដល នឹ្ ទប់សា្ៃត់ មិន ឲៃយ 
ភាគី ទទួល ការ ្បតិបត្ិការ ពី មុន សធវើ ការ កាត់ ្រាក់ រាន ស្មាប់ រយៈ សពល 
្រាំ ឆ្នៃំ សៅ មុខ។ អ្នក អាច សស្នើ សុំ ឲៃយ លុប សចាល ពាកៃយ “បញៃឈប”់ សនះ រាន ្គប់ 
សពល ទាំ្អស់។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ លុបសចាល សសវា សនះ សដាយ ពុំមាន ការ សស្នើសុំ 
ឲៃយ មាន ការ ផ្ៃស់ប្ចូរ ស�ើយ។

2. ទាក់ទ្ សៅ កាន់ ភាគី ណដល ទទួល រាន ការ អនុញ្ៃត ្បតិ បត្ិការ សដាយ 
ខលៃលួន ឯ្ សដើមៃបី សស្នើសុំ ឲៃយ មាន ការ លុបសចាល។ ្បសិន សបើ អ្នក រាន ្ ្ល់ 
សលខកាត និ្ កាលបរិសចឆេទ ្ ុត កំណត់ សៅ ឲៃយ អាជីវករ អ្នក នឹ្ ្តរូវ ទាក់ទ្ 
ពួក សគ សដើមៃបី សស្នើ សុំ ការ លុបសចាល។

សូម កត់ ចំណាំ ថា ករណី សនះ គឺ ខុស ពី ការ កាត់ ទឹក្រាក់ សដាយ ផ្ៃល់ 
ធនាគារ ABA មិន អាច លុប សចាល ការទូទាត់ ជា ្បចាំ (ណដល ្តរូវ រាន សគ 
សាគៃល់ ្ ្ណដរ ថា ជា ការ ទូទាត់ បន្បនា្ៃប់ រាម កាត) ជំនួស ឲៃយ អ្នក រាន 
ស�ើយ។ អាជីវករ មាន សិទ្ធិ សស្នើ សុំ ឲៃយ ធនាគារ ABA កាត់ ទឹក្រាក់ សចញ ពី 
គណនី របស់ អ្នក សហើយ ធនាគារ ABA មាន កាតពវកិច្ច ក្នទុ្ ការ អនុវត្ រាម 
សំសណើ សនះ លុះ្រាណត អ្នក លុប សចាល ការ អនុញ្ៃត សនះ។

្បសិន សបើ អាជីវករ មិន អនុសលាម រាម សំសណើ របស់ អ្នក ក្នទុ្ ការ លុប សចាល 
ការ អនុញ្ៃត្បតិបត្ិការសនះ សទ សនាះ អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់ មក ឲៃយ ធនាគារ ABA នូវ 
សារ ឆលៃ្ សឆលៃើយ ជា មួយ នឹ្ អាជីវករ មួយ ចៃបាប់ សដើមៃបី ្ ្ល់ លទ្ធភាព ឲៃយ ធនាគារ 
ABA អាច ជំទាស់ សៅ នឹ្ ្បតិបត្ិការ នានា ណដល រា្ នាម ឲៃយ រូប អ្នក រាន។

7. ការ បៃើបៃៃស់ មូលបៃបទានបតៃ

7.1. សនលៃឹក មូលបៃបទានប្ត , សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត, និ្ ប័ណ្ណ ដាក់ ្រាក់

សនលៃកឹ មូលបៃបទានប្ត សៅ ក្នទ្ុ  សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត ណដល ្ ល់្ ជូន អ្នក មាន សលខ គណនី របស់ អ្នក សៅ សលើ សនលៃកឹ នីមួយៗ។ សនលៃកឹ មូលបៃបទានប្ត សនះ  អាច ស្បើ្ រាស់ 
រាន ស្មាប់ ការ ដក ្រាក់ ពី គណនី សនាះ ណត បុ៉សណាណៃះ។ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត របស់ អ្នក គួរ ្តរូវ រកៃសា ទុក ឲៃយ មាន សុវតិ្ភាព ្គប់ សពលសវលា ទាំ្អស់។ រល់ ការ រាត់ សនលៃឹក 
មូលបៃបទានប្ត ណាមួយ  ឬ សនលៃឹក ណដល មានការ អនុញ្ៃត  អ្នក គួរ រយការណ៍ ជូន ធនាគារ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម  ណដល អាច សធវើ រាន។ ប័ណ្ណ ដាក់ ្រាក់ ណដល មាន សលខ គណនី 
គឺ ស្បើ ស្មាប់ ណត ការ ដាក់ ្រាក់ ចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី សនាះ ប៉ុសណាណៃះ។

ប័ណ្ណ ដាក់ ្រាក់ និ្ សនលៃឹក មូលបៃបទានប្ត សៅ ណត ជា ្ទពៃយសមៃបតិ្ របស់ ធនាគារ ដណដល សទាះបី ស្កាយ សពល អ្នក ទទួល រាន ឯកសារ ទាំ្សនាះ កី្ សហើយ ឯកសារ ទាំ្សនាះ 
្តរូវ ្បគល់ ជូន សៅ ឲៃយ ធនាគារ វិញ រាម ការ សស្នើ សុំ។

ធនាគារ អាច កំណត់ ចំនួន សសវា ធនាគារ ឬឧបករណ៍ ណដល មាន ភា្ៃប់ ជាមួយ គណនី (ឧទាហរណ៍ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត) សដើមៃបី សឆលៃើយ តប សៅ នឹ្ សំសណើ របស់ អតិ្ិជន 
ស្មាប់ ឧបករណ៍ ណដល មាន ភា្ៃប់ ជាមួយ គណនី ណបប សនះ ណដល ជា ណ ្្នក មួយ មន ការ ្គប់ ្គ្ ម្្ ក្នទុ្ របស់ ធនាគារ សដាយ ណ្្ក សលើ ទ្ម្់ ហានិេ័យ របស់ អតិ្ិជន នីមួយៗ។ 
ណដន កំណត់ ខុសៗគា្នៃ  ្តរូវ រាន បស ្្កើត ស�ើ្  សដើមៃបី ្គប់ ្គ្ ហានិេ័យ របស់ ធនាគារ និ្ស្្់ ដារ មន ការ ការ ពារ សាធារណជន ណដល ្តរូវ រាន អនុវត្ ក្នទ្ុ  វិស័យ ធនាគារ ោ៉ៃ្  ល្។

7.2. ការ ទទួល មូលបៃបទានប្ត

ធនាគារ អាច បញ្ជចូន មូលបៃបទានប្ត ឬ ឯកសារ ស ៃ្េ្ សទៀត សៅ កាន់ ទីរាំ្ ស ៃ្េ្ៗ សដើមៃបី ឲៃយអតិ្ិជន ទទួល ឬ ការ សធវើ ្បតិបតិ្ការ ្ សប រាម ការ អនុវត្ ទូសៅ របស់ ធនាគារ។ 
ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួលខុស្តរូវ សលើ ការ ខាតប្់ ឬ ការ ខូចខាត សៅ ក្នទ្ុ  ការ បញ្ជចូន មូលបៃបទានប្ត សនះ ស�ើយ លុះ្រាណត ការ ខាតប្់ ឬ ការ ខូចខាត សនាះ បណ្ាៃល មក ពី ការ 
សធវស្បណហស របស់ ធនាគារ។

7.3. ការ ដាក់ ្រាក់ បសញញើ ចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី ធនាគារ  ABA ណដល សធវើ ស�ើ្ សៅ ធនាគារ ស្ៃេ្ ស្រៅពី ABA

្រាក់ បសញញើ ទទួល រាន ក្នទុ្ ទ្ម្់ នានា សៅ ធនាគារ ស្ៃេ្ ដូច ជា មូលបៃបទានប្ត ជាសដើម ្តរូវ ចាត់ណច្ សៅ រាម មូលដា្ៃន “ស្មាប់ ការ ្បមូល ទូទាត”់។
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7.4. ការ ដាក់ មូលបៃបទានប្ត របស់ ភាគី ទី បី

ជា ធម្រា មូលបៃបទានប្ត អាច ្តរូវ រាន ដាក ់ចូល សៅ ក្នទុ្ គណន ីរបស់ រូបវនប្ុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល មួយ ប៉ុសណាណៃះ (តសៅ សនះ សៅ ថា “បុគ្គល ”) ណដល មានស្្ៃះ ជា អតគ្ាហក 
សលើ មូលបៃបទានប្ត (អ្នក សបើក្រាក់ )។ ្ បសិនសបើ អ្នក កំពុ្ ដាក់ មូលបៃបទានប្ត ចូល សៅ ក្នទ្ុ  គណនី របស់ អ្នក  ក្នទ្ុ  ករណី ណដល អ្នក មិនណមន ជា បុគ្គល  (សពាល គឺ អ្នកជា “ភាគី 
ទី បី ”) សូម ្រាកដ ថា អរា្ៃ គាហក រាន ស្្រ ភាព ជា មា្ៃស់ មក ឲៃយ អ្នករា មរយៈ ការ ចុះហត្សលខា សលើ ខ្ន្ មូលបៃបទានប្ត សៅ រាម លកខេណៈ ដូច ខា្ស្កាម៖

សូម ទូទាត់ ជូន  (ស្្ៃះ គណនី របស់ អ្នក )

ហត្សលខា  (ហត្សលខា របស់ អរា្ៃ គាហក )

សលើស ពី សនះ សៅ សទៀត សៅ សពល ណដល អ្នក ដាក់ មូលបៃបទានប្ត សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ សួរ អ្នក ថា សតើ អ្នក ទទួល រាន មូលបៃបទានប្ត រាម វិធី ណា។ ការ សួរ ណបប សនះ គឺ សដើមៃបី បញ្ៃក់ ពី 
ភាព ជា ម្ាៃស់ សលើ មូលបៃបទានប្ត សហើយ សចៀសវា្ បញ្ៃ ណដល អាច នឹ្ សកើត មាន ចំសពាះ មូលបៃបទានប្តណដ លរាត់ ឬ លួច ្ ្ ណដរ។ ្ បសិនសបើ មូលបៃបទានប្ត មិន មានការ 
ចុះហត្សលខា ឲៃយ រាន ្តឹម្តរូវ មុន នឹ្ ្បគល់ មក ឲៃយ អ្នក ឬ ្បសិនសបើ មិន មាន សសចកី្ ពនៃយល់ គួរ ជាទី សពញចិត្ ណាមួយ អំពី មូលសហតុ ណដល អ្នក ទទួល រាន មូលបៃបទានប្ត 
សនាះ សទ សនាះ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ បដិសសធ ការ ដាក់ មូលបៃបទានប្ត សនាះ។

7.5. ការ ដក ្រាក់ សចញពី មូលបៃបទានប្ត ណដល រាន ដាក់ ្រាក់

ជា ធម្រា អ្នក នឹ្ មិន អាច ដក សចញ នូវ ចំនួន ទឹក្រាក់ ណាមួយ មន មូលបៃបទានប្តណដ លអ្ន ករាន ដាក់ ស�ើយ លុះ្រាណត មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន ជ្មះបញ្ជី រួចរល់ 
សបើ សទាះបីជា គណនី របស់ អ្នក អាច នឹ្ ្តរូវ រាន បញ្ចចូល ទឹក្រាក់ រាម ចំនួន ទឹក្រាក់ របស់ មូលបៃបទានប្ត កី្។ វិធាន សនះ ក៏ ្តរូវ រាន អនុវត្ ្ ្ ណដរ ចំសពាះ មូលបៃបទានប្ត 
ណដល អាច ទូទាត់ “ជា សាច់្រាក់”។ ក្នទ្ុ  ករណី ខលៃះ ការ ដក ្រាក់ អាច ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត ឆប់ ជា្ សនះ។ ការ អនុញ្ៃត  សនះ គឺ សធវើ ស�ើ្ សៅ រាម ឆនា្ៃនុសិទ្ធ ិរបស់ សយើ្ខ្ទុំ ណត មួយ 
បុ៉សណាណៃះ  សហើយ អ្នក គួរ ទាក់ទ្ សៅ សាខា ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ្បតិបតិ្ការ សនះ។ សៅ សពល ការ ដក ្រាក់ ្តរូវ រាន សធវើ ស�ើ្  មុន សពល ណដល មូលបៃបទានប្ត ណដល រាន ដាក់ ្រាក់ ្តរូវ រាន 
ជ្មះបញ្ជ ី អ្នក នឹ្ ្តរូវ ស្ មក សយើ្ ខ្ទុ ំវិញ ្ បសិនសបើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន បដិសសធ សចាល សហើយ ស្មាប់ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក ស ៃ្េ្ៗ សទៀត ក៏ អាច ្តរូវ ទូទាត់ ្ ្ ណដរ។

7.6. រសបៀប ចូល សៅ ស្បើ្រាស់ ្រាក់ មូលបៃបទានប្ត

សពល ខលៃះ  មូលបៃបទានប្ត ណដល មាន សុពលភាព អាច ្តរូវ រាន ជ្មះបញ្ជ ីសៅ ម ្្ង ណដល មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន ដាក់ មក ធនាគារ ្ បសិនសបើ អ្នកមាន ឆន្ៈ ទូទាត់ ម ល្ៃ សសវា 
ណដល សៅ ថា “ការ ជ្មះបញ្ជី ពិសសស ” ណដល មានការ កាត់ បន្យ សពលសវលា ខលៃះ ណដល ធនាគារ រាន កំណត់។ មូលបៃបទានប្ត នឹ្ ្តរូវ រាន ជ្មះបញ្ជី សដើមៃបី ឲៃយ អ្នក អាច ដក 
ទឹក្រាក់ សនាះ រាន សៅ សពល ណដល មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន ទូទាត់ សដាយ ធនាគារ ស្ៃេ្ សទៀត។

7.7. ចំណុច ណដល អ្នក គួរ ដឹ្ អំពី ការ សរសសរ មូលបៃបទានប្ត

សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត ណដល រាន សចញ ស្បើ ស្មាប់ គណនី មួយ (្បសិនសបើ មាន ) ្តរូវ ដាក់ ស្្ៃះ របស់ ម្ាៃស់ គណនី។ អ្នក គួរ ការពារ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត របស់ 
អ្នក ឲៃយ រាន សម ្សប។

មិន អាច ស្្ើ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត  រាម ម្បសណីយ៍ សៅ រាម អាសយដ្ាៃន សំបុ្ត របស់ ម្ាៃស់ គណនី រាន ស�ើយ លុះ្រាណត ម្ាៃស់ គណនី សស្នើ សំុ បុ៉ណន្ ធនាគារ មាន 
ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ ក្នទុ្ ការ ពិចារណា សលើ សំសណើ ណបប សនះ។

សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត អាច នឹ្ ស្្រ សៅ ឲៃយ សាខា របស់ ធនាគារ ABA សដើមៃបី ឲៃយ អ្នក មក ទទួល ស្កាយ សពល មានការ សរៀបចំ រួច ។ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក ស្ៃេ្ៗ អាច នឹ្ ្តរូវ 
រាន កំណត់ សដាយ  ធនាគារ ្ ្ ណដរ។ អ្នក ក៏ ឯកភាព ្ ្ ណដរ ថា ការ បញ្ជចូន សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត អាច សធវើ រាម សពលសវលា ដឹក ជូន សហើយ ការ ្បគល់ សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត 
អាច នឹ្ ្តរូវ រាន ពនៃយារសពល។
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7.8. ្បសេទ មូលបៃបទានប្ត

មូលបៃបទានប្តផ្ៃល់ខលៃលួន 

មូលបៃបទានប្ត ទាំ្ សនះ អាច ស្បើរាន ស្មាប់ គណនី ធនាគារ សរៀ្រល់ ម្្ង។ មូលបៃបទានប្ត 
្តរូវ រាន ដក រាម គណនី របស់អ្នក សហើយ ្តរូវ រាន សរៀប ចំសដាយ អ្នក ផ្ៃល់។ 

សសៀវសៅ មូលបៃបទានប្ត ក៏ អាច សស្នើ រាមរយៈការ អសញ្ជើញ សៅកាន់សាខា ណា មួយ ឬ សស្នើ សបើក 
រាម សសវា ធនាគារ អនឡាញ។

មូលបៃបទានប្តចំហ ឬមិនឆូត

មូលបៃបទានប្ត ចំហ ជា មូលបៃបទានប្ត ណដល មិន មាន ឆូត សពាល គឺ ជា មូលបៃបទានប្ត ណដល 
មិ នមាន បនា្ៃត់ ្សប ពីរ សៅ សលើ សនាះ សទ។ វា ជា សំសណើ របស់ អ្នក មក កាន់ សយើ្ ខ្ទុំ ឲៃយ សធវើ ការ ទូទាត់ 
ជូន នរណា មា្នៃ ក់ណដល បងា្ៃញ មូលបៃបទានប្ត សនះ (សដាយ សន្ត់ ថា មូលបៃបទានប្ត សនាះ ជា 
មូលបៃបទានប្ត របស់ “អ្នក កាន”់) មក កាន់ សាខា របស់ សយើ្ ខ្ទុំ ណដល មាន ទុក គណនី របស់ អ្នក 
ដក ្រាក់ សហើយមិនណមន ជា មូលបៃបទានប្ត ណដល ត្មរូវ ឲៃយ មានការដាក់ ្រាក់ ចូល សៅ ក្នទុ្ គណនី 
សនាះ ស�ើយ។ 

្បសិន សបើ មូលបៃបទានប្ត រាន រាត់ សហើយ ្តរូវ រាន យក មក ឲៃយ ទូទាត់ សដាយ បុគ្គល ណដល សរីស 
រាន មូលបៃបទានប្ត សនាះ ជា ធម្រា សយើ្ ខ្ទុំ នឹ្ មិន ទទួល ខុស ្តរូវ ចំសពាះ ការប្់្រាក់សៅ ឲៃយ 
អ្នក ដក ្រាក់ សនាះ ស�ើយ។ ្គ ប់សពល អ្នក គួរ្្ល់ ចំណា រឲៃយ ចៃបាស់លាស់ សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត 
សនាះ សដើមៃបី កាត់ បន្យ ហានិេ័យ មន ការ ដក ទឹក ្រាក់ សដាយ កំហុស។ 

មូលបៃបទានប្តឆូត

សៅ សពល ណដល អ្នក “ឆូត” មូលបៃបទានប្ត សដាយ បនា្ៃត់ ្សប ពីរ សៅ ពី សលើ និ្ ្ជុ្ ខា្ សឆវ្ របស់ 
មូលបៃបទានប្ត សនាះ មាន ន័យ ថា មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ ណត មាន ការ ដាក់ ្រាក់ ចូល សៅ ក្នទុ្ 
គណនី ជា មុន សិន។ មូលបៃបទានប្ត សនាះ មិន អា ចប្ចូរ ជា សាច់ ្រាក់ រាន ស�ើយ។

សនះ មាន ន័យ ថា មូលបៃបទានប្ត សនះ មិន អាច ស្្រ ឬ ្បគល់ សៅ ឲៃយ អ្នក ស្ៃេ្ រាន ស�ើយ សហើ យ 
អាច ្តឹម ណត ទូទាត់ សៅ កាន់ គណនី ធនាគារ ណដល មាន ស្្ៃះដូ ចមាន ចារ សលើ មូលបៃបទានប្ត ក្នទុ្ 
នាម ជា អរា្ៃគាហក ប៉ុសណាណៃះ។ មូលបៃបទានប្ត សនាះ មិន អាចប្ចូរជា សាច់ ្រាក់រាន ស�ើយ។

មូលបៃបទានប្ត មិន អាច ស្្រ រាន ឬ មូលបៃបទានប្ត 
ស្មាប់ ណត អរា្ៃគាហក

សនះ មាន ន័យ ថា មូលបៃបទានប្ត សនះ មិន អាច ស្្រ ឬ ្បគល់ សៅ ឲៃយ អ្នក ស្ៃេ្ រាន ស�ើយ សហើយ 
អាច ្តឹ មណត ទូទាត់ សៅ កាន់ គណនី ធនាគារ ណដល មាន ស្្ៃះ ដូច មាន ចារ សលើ មូលបៃបទានប្ត ក្នទុ្ 
នាម ជា អរា្ៃគាហក ប៉ុសណាណៃះ។ មូលបៃបទានប្ត សនាះ មិន អាច ប្ចូរ ជា សាច់្រាក់ រាន ស�ើយ។

មូលបៃបទានប្ត “មិន អា ចចរចា រាន”

មូលបៃបទានប្ត គឺ ជា ឧបករណ៍ ណដល អាច ចរចា រាន សពាល  គឺវា អាច បញ្ជចូន ពី មនុសៃេ មា្នៃ ក់សៅ 
មនុសៃេ មា្នៃក់សទៀត។

មូលបៃបទានប្ត ឆូត ណដល មាន ឬគា្ៃន ពាកៃយ ថា “មិន អាច ចរចា រាន” ណដល សរសសរ សៅ ចសនា្ៃះ 
បនា្ៃត់ គូស សនាះ អាច ជួយ ការពារ ដល់ “មា្ៃស់ មូលបៃបទានប្ត ពិត ្រាកដ” ក្នទុ្ ករណីណដល 
មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន សគ លួច ឬ រាត់។

មូលបៃបទានប្ត “ឬអ្នកកាន”់ 

្បសិន សបើ ពាកៃយ ថា “ឬអ្នកកាន”់ មាន បងា្ៃញ សៅ ខា្ ចុ្ បនា្ៃត់ ណដល អ្នក រាន សរសសរ 
ស្្ៃះ អរា្ៃគាហក សហើយ អ្នក មិន ឆូត សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ សហើយ គា្ៃន ពាកៃយ ថា 
“មិនអាចចរចារាន” សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ សទ សយើ្ ខ្ទុំនឹ្ ទូទាត់ ទឹក ្រាក់ សៅ ឲៃយ បុគ្គលរូប 
ណា ណដល បងា្ៃញ មូលបៃបទានប្ត សនាះ មក សយើ្ ខ្ទុំ។

សៅ សលើមូលបៃបទានប្ត មិន ឆូត ្បសិន សបើ អ្នក ឆូត សលើ ពី ពាកៃយ ថា “ឬ អ្នក កាន”់ សហើយ 
មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រា នយក មក សបើក ជា សាច់ ្រាក់ សនាះ សយើ្ ខ្ទុំ នឹ្ ្តរូវ ទូទាត់ សាច់្រាក់ សៅ 
ឲៃយ ណត បុគ្គល ណដល មាន ស្្ៃះ សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ ឬ រាម សំសណើ បុគ្គល សនាះ ប៉ុសណាណៃះ។
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7.9. មូលបៃបទានប្ត ណដល រាន បដិសសធ

្បសិនសបើ មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន បណ្វរ សៅ ជា មិន អាច ទូទាត់ រាន  មាន ន័យ ថា  មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន បដិសសធ សដាយ ធនាគារ ណដល សបើក មូលបៃបទានប្ត សនាះ 
ជូន អ្នក។ ្បសិនសបើ ករណី សនះ សកើតស�ើ្   សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ្បគល់ មូលបៃបទានប្ត សនះ ្តលប់ សៅ ឲៃយ អ្នក វិញ។ ទនឹ្ម នឹ្ សនះ  សយើ្ខ្ទុ ំក៏ នឹ្ ប វ្លិ ទិន្នន័យ ពី គណនី របស់ អ្នក 
វិញ  ្ ្ ណដរ សពាល គឺ សធវើ ការ ដក ចំនួន ណដល សយើ្ខ្ទុំ រាន ដាក់ ចូល សនាះ មក វិញ។ ្បសិនសបើ មូលបៃបទានប្តណដ លអ្ន ករាន ដាក់ មិន អាច ទូទាត់ រាន សទ សនាះ អ្នកមាន ទំនួល 
ខុស ្តរូវ ក្នទ្ុ  ការ ទាមទារ ការ ទូទាត់ ពី បុគ្គល ណដល សចញ មូលបៃបទានប្ត សនាះ។ មូលបៃបទានប្ត អាច នឹ្ ្តរូវ រាន បដិសសធ  ្បសិនសបើ ពំុ មាន ទឹក្រាក់ ្គប់្គាន់ សៅ ក្នទ្ុ  
គណនី របស់ បុគ្គល សចញ មូលបៃបទានប្ត សនាះ  ឬ មាន ភាព មិន ្ប្កតី មួយ ចំនួន ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ មូលបៃបទានប្ត សនាះ។ 

7.10. សហតុ អវី រានជា មូលបៃបទានប្ត អាច ្តរូវ រាន បដិសសធ?

មាន មូលសហតុ មួយ ចំនួន ណដល មូលបៃបទានប្ត អាច ្តរូវ រាន បដិសសធ  សហើយ មូលសហតុ អាច រួម មាន៖

 ពុំ មាន ទឹក្រាក់ ្គប់្គាន់ សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក សចញ មូលបៃបទានប្ត (បុគ្គល ណដល រាន ចុះហត្សលខា សលើ មូលបៃបទានប្ត) សដើមៃបី ឲៃយ ្គប់ ចំនួន ណដល រាន 
សរសសរ សៅ សលើ  មូលបៃបទានប្ត សនាះ

 មូលបៃបទានប្ត មិន មាន ចុះហត្សលខា ហត្សលខា មិន មាន សុពលភាព ឬ ត្មរូវ ឲៃយ មាន ហត្សលខា សលើស ពី មួយ

 មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន “បញៃឈប់ ” សដាយ អ្នក សចញ (សូម សមើល ណ្្នក “ការ បញៃឈប់ ការ ទូទាត”់ ស្មាប់ ព័ត៌មាន បណន្ម ស្ី ពី “ការ បញៃឈប”់ មូលបៃបទានប្ត និ្ 
ម្លៃ សសវា ពាក់ព័ន្ធ)

 មូលបៃបទានប្ត ទុក យូរ សពក - យក មក ទូទាត់ សលើស ពី 6 (្រាំមួយ )ខ ស្កាយ សពល កាលបរិសចឆេទ ណដល មាន សរសសរ សៅ សលើ សនាះ (សបើ សទាះបីជា ធនាគារ អាច 
ដំសណើរការ ទូទាត់ ក្ី )

 មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន សកាស លុប សហើយ ការ សកាស លុប ពុំ មានការ ចុះហត្សលខា ឬ ចុះហត្សលខា សស្ខេប ឲៃយ រាន ្តឹម្តរូវ

អ្នក ្តរូវ រាន គិតម ល្ៃ សសវា ស្មាប់ ្គប់ មូលបៃបទានប្ត ណដល អ្នក សចញ  សហើយ ្តរូវ រាន បដិសសធ  (ណដល ្តរូវ រាន សគ សៅ ថា  “ការ បដិសសធ មិន បសញ្ចញ”)។ តមមលៃ សសវា មាន 
សរៀបរប ់លម្ិត សៅ ក្នទុ្ ខិត្ប័ណ្ណ “តមមលៃ សសវា ” ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ស្មាប់ ្ លិត្ល/សសវា ណាមួយ  និ្/ឬ សលើ សគហទំព័រ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។ ្ បសិនសបើ អ្នក ដាក់ មូលបៃបទានប្ត 
ណដល អ្នក ទទួល រាន ពី នរណា មា្នៃក់ សហើយ មូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន បដិសសធ (ណដល ្តរូវ រាន  សៅ ថា  “ការ បដិសសធ មិន ទទួល”) សនាះ អ្នក នឹ្ មិន ្តរូវ ប្់ តមមលៃ សសវា 
ស�ើយ។ ្បសិនសបើ មូលបៃបទានប្ត មិន ្តរូវ រាន ជ្មះបញ្ជី សទ  សនាះ ទិន្នន័យ នឹ្ ្តរូវ រាន ណកត្មរូវ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន។

សៅ សពល ណដល មូលបៃបទានប្ត ណដល ្តរូវ រាន ដាក់ ចូល សៅ ក្នទ្ុ  គណនី របស់ អ្នក ្តរូវ រាន បដិសសធ សនាះ ចំនួន ទឹក្រាក់ ដាក់  ្តរូវ រាន បណ វ្រ  (កាត់ សចញ)ពី គណនី របស់ 
អ្នក។ មូលបៃបទានប្ត នឹ្  ្តរូវ រាន បដិសសធ សៅ ក្នទុ្ ម្្ង ណត មួយ ឬ ោ៉ៃ្ សហាច ណាស់ ក្នទុ្ រយៈសពល 2 (ពីរ) ម្្ង មន ម្្ង សធវើការ បនា្ៃប ់ព ីមូលបៃបទានប្ត សនាះ ្តរូវ រាន បងា្ៃញ 
មក កណនលៃ្ ផត់ទាត់។ 

7.11. មូលបៃបទានប្ត ចុះ កាលបរិសចឆេទ ទុក មុន

មូលបៃបទានប្ត ចុះ កាលបរិសចឆេទ ទុកជា មុន មាន ន័យ ថា ជា មូលបៃបទានប្ត ណដល ចុះ កាលបរិសចឆេទ រួច សហើយ ស្មាប់ ្បតិបតិ្ សៅ ម ្្ង ខា្ មុខ។ ធនាគារជាតិ មន កម្ទុជា 
(NBC) ទាមទារ ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ ជ្មះបញ្ជី មូលបៃបទានប្ត ចុះ កាលបរសិចឆេទ ទុក មុន ទាំ្ អស់ សដាយ មិន គិត ថា មូលបៃបទានប្ត ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់ មុន ឬ សៅ កាល ឬ សៅ ស្កាយ 
កាលបរិសចឆេទ ណដល រាន សរសសរ សៅ សលើ មូលបៃបទានប្ត សនាះ ស�ើយ។ សទាះជា ោ៉ៃ្ណា  ធនាគារ សូម ណណនាំ ោ៉ៃ្ ទទូច ថា អ្នក មិន គួរ ចុះ កាលបរិសចឆេទ ទុកជា មុន សៅ សលើ 
មូលបៃបទានប្ត ស�ើយ។

7.12. ការ ណកណ្ប សលើ មូលបៃបទានប្ត

្បសិនសបើ អ្នក ណកណ្ប ព័ត៌មាន សលើ មូលបៃបទានប្ត ហត្សលខី ្តរូវ ចុះហត្សលខា សពញសលញ រាម បញញតិ្ គណនី ក្នទុ្ ករណី មានការ បស្្កើន/បន្យ ចំនួន ទឹក្រាក់, ការ ណកណ្ប 
កាលបរិសចឆេទ , និ្/ឬ ស្្ៃះ អរ្ាៃ គាហក មូលបៃបទានប្ត។ ្ បសិនសបើ ការ ណកណ្ប សនាះ មិន ្តរូវ រាន ចុះហត្សលខា បញ្ៃក់ សទ  មូលបៃបទានប្ត របស់ អ្នក អាច នឹ្ ្តរូវ រាន បដិសសធ។

7.13. មូលបៃបទានប្ត ទុក យូរ

មូលបៃបទានប្តណដ លយ កមក ទូទាត់ សនាះ មាន អាយុកាល ស្ចើន ជា្ ្រាមួំយ ណខ គិត ចាប់ពី កាលបរិសចឆេទ ចុះ សលើ មូលបៃបទានប្ត មូលបៃបទានប្ត សនាះ អាច ្តរូវ រាន បដិសសធ 
សដាយ សហតុ្ល ថា ជា “មូលបៃបទានប្ត ទុក យូរ”។ 
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7.14. ការ ពិនិតៃយ បញ្ៃក់ សលើ មូលបៃបទានប្ត មុន សពល ទូទាត់

ធនាគារ នឹ្ ស្បើ្ រាស់ វិធានការ ្បុ្ ្បយ័ត្ន សម ្សប សដើមៃបី ជា សសវា បណន្ម សដាយ ទាក់ទ្ សៅ កាន់ ម្ាៃស់ គណនី ឬ ហត្សលខី របស់ គណនី សដើមៃបី បញ្ៃក់ អំពី ការ ទទួល ដឹ្ ឮ 
របស ់មា្ៃស ់គណនី ចំសពាះ មូលបៃបទានប្ត កំពុ្  ្តរូវ រាន ស្បើ្រាស់ មុន សពលសធវើការ ដក ទឹក្រាក ់ជូន។ ធនាគារ នឹ្  ក្មតិ អំព ីចំនួន កំណត់ ស្មាប ់ការ ពិនិតៃយ បញ្ៃក ់សលើ 
មូលបៃបទានប្ត សៅ រាម ឆន្ាៃនុសិទ្ធ ិរបស់ ខលៃលួន។ ធនាគារ ក៏ អាច នឹ្ ណកណ្ប ស�ើ្  វិញ នូវ ក្មិត កំណត់ សនះ ម្្ម្ាៃល សដាយ ណ្្ក សលើ មូលសហតុ សម ្សប សដើមៃបី រកៃសា សុវតិ្ភាព 
របស់ គណនី អតិ្ិជន ណដល ដាក់ សៅ ជាមួយ ធនាគារ ណដល សនះ គឺជា ណ្្នក មួយ មន សសវា បណន្ម សលើ តមមលៃ របស់ ធនាគារ។ 

សដាយ អនុសលាម សៅ រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ធនាគារ នឹ្ មិន ទទួល ខុស ្តរូវ ចំសពាះ មូលបៃបទានប្ត សបើក ជា សាច់្រាក់ សដាយ ពំុ មាន ការ បញ្ៃក់ ពី ម្ាៃស់ គណនី សទ សលើក ណល្ ណត 
មាន ការ ខាត ប្់ សដាយ សារ ការ សធវស ្បណហស របស់ ធនាគារ។ ្ បសិន សបើ អតិ្ិជន មិន ច្់ឲៃយ ធនាគារ ទាក់ទ្ សដើមៃបី សធវើការ បញ្ៃក់ សទ សនាះ សយើ្ ខ្ទុ ំសូម ណណនា ំអ្នក ឲៃយ ពិភាកៃសា 
ជា មួយ នឹ្ ្បធាន ណ ្្នក ទំនាក់ ទំន្ គណនី របស់ អ្នក សដើមៃបី ណសវ្ រក វិធី កាន់ណត ្បសសើរ ជា្ សនះ  ក្នទ្ុ  ការ ្តរួតពិនិតៃយ សលើ ្បតិបតិ្ការ គណនី របស់ អ្នក (ឧទាហរណ៍ ការ ចុះ ស្្ៃះ 
ស្មាប់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ) និ្ អសញ្ជើញ មក កាន់ សាខា ធនាគារ របស់ សយើ្ខ្ទុំ សដើមៃបី បំសពញ ទ្ម្់ “សំសណើ បញៃឈប់ ការ ទទួល ដំណឹ្ ពី ការ ទូទាត់ មូលបៃបទានប្ត ”។

7.15. មូលបៃបទានប្ត ធនាគារិក

មូលបៃបទានប្ត ធនាគារិក  ណដល ដក សដាយ ធនាគារ ផ្ៃល ់ គឺជា វិធីសាសស្ ណដល មានការ ស្បើ្រាស ់ោ៉ៃ្ ទូលំទូលាយ ស្មាប ់ការ ទូទាត ់ណដល មាន សុវត្ិភាព សហើយ ក ៏ជា វិធ ី
ណដល មាន សុវត្ិភាព ជំនួស ឲៃយ ការ កាន់ សាច់្រាក់ ក្នទុ្ មដ ក្នទុ្ ចំនួន ស្ចើន ្ ្ ណដរ។

7.16.  ការ ទទួល រាន មូលបៃបទានប្ត ធនាគារិក

មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ អាច រក ជាវ រាន សៅ រាម សាខា នានា របស់ ធនាគារ ឬ រាម រយៈ សសវាកម្ ធនាគារ អន ឡាញ។ អ្នក អាច ទូទាត់ ម ល្ៃ ជាវ មូលបៃបទានប្ត របស់ 
ធនាគារ និ្ ម ល្ៃ សសវា ស ៃ្េ្ៗ សដាយ សធវើការ កាត់ ្រាក់ សចញពី គណនី របស់ អ្នក។ តមមលៃសសវា មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ ណដល រាន ជាវ រាម សសវា ធនាគារ អន ឡាញ នឹ្ 
្តរូវ ទូ ទាត់ ពី គណនី របស់ អ្នក  បូក ជាមួយនឹ្ តមមលៃ របស់ មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ ណដល អ្នក រាន ជាវ។

7.17.  ចំណុច ្តរូវ ច្ ចាំ អំពី មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ

មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ ្តរូវ ណត ជ្មះបញ្ជី ដូច គា្នៃ នឹ្ មូលបៃបទានប្ត ស ៃ្េ្ សទៀត ណដរ  សហើយ អាច នឹ្ ្តរូវ រាន បដិសសធ ក្នទុ្ សហតុ្ល ដូច គា្នៃ នឹ្ មូលបៃបទានប្ត 
បុគ្គល ណដរ។ ្បសិនសបើ មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ ណដល អ្នក រាន ជាវ មានការ រាត់ប្,់ សគ លួច , ឬ បំផ្ៃញ សូម ទាក់ទ្ សាខា ណាមួយ របស់ សយើ្ខ្ទុំ ភា្ៃមៗ សដាយ ភា្ៃប់ មក 
ជាមួយ នូវ ប័ណ្ណ ទទួល ចៃបាប់ សដើម ស្មាប់ ការ ជាវ មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ។ ការ សចញ មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ ្ ្ ីជំនួស ឲៃយ មូលបៃបទានប្តចាស់ គឺ មានការ គិត តមមលៃ សសវា។

្បសិនសបើ ណល្ ្តរូវការ មូលបៃបទានប្ត របស់ ធនាគារ សហើយ អតិ្ិជន អាច លុប សចាល សហើយ សស្នើ សំុ ដូរ យក ្រាក់ វិញ សៅ រាម សាខា ណាមួយ ក៏ រាន។ អ្នក ្តរូវ ្បគល់ 
មូលបៃបទានប្ត ធនាគារ ចៃបាប់ សដើម និ្ ប័ណ្ណ ទទួល ការ ជាវ មក ឲៃយ ធនាគារ វិញ សៅ សពល ណដល សស្នើ សំុ ដូរ យក ្រាក់ វិញ។ ធនាគារ អាច នឹ្ គិត តមមលៃ សសវា ស្មាប់ សំសណើ 
ដូរ យក ្រាក់ វិញ សនះ ្ ្ ណដរ។ 

ចសនា្ៃះខា្ស្កាមសនះ ្តរូវរានរកៃសាទុកឲៃយសៅទំសនរ។ 

សូមបន្សៅទំព័របនា្ៃប់។
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តម្លាសាវា និង បន្ទុក នានា
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8. តមលៃៃ សៃវា និ្ បន្ទុក នានា

8.1. តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក គណនី

ធនាគារ អាច កំណត់ តមមលៃ សសវា និ្ បន្ទុក សៅ សលើ សសវា ណាមួយ ណដល រាន ្ ល់្ ឲៃយ ្សប សៅ រាម ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ណដល រាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ កូនសសៀវសៅ សនះ និ្/ឬ ខ និ្ 
លកខេខណ្ឌ ស្មាប់ ្ លិត្ល/សសវា នានា ណដល ខលៃលួន ្ ល់្ ឲៃយ ទាក់ទ្ នឹ្ គណនី ណាមួយ។ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក នានា អាច ្តរូវ រាន កំណត់ ស ៃ្េ្ៗ គា្នៃ ស្មាប់ វិធីសាសស្ 
ស្បើ្រាស់ និ្ រូបិយប័ណ្ណ ណដល ម្ាៃស់ គណនី រាន ស្ជើសសរីស ស្មាប់ សធវើ ្បតិបតិ្ការ គណនី របស់ ខលៃលួន។ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក មួយ ចំនួន មាន បញ្ៃក់ សៅ ក្នទ្ុ  កូនសសៀវសៅ 
សនះ។ ព័ត៌មាន លមិ្ត សពញសលញ អំពី តមមលៃ សសវា និ្ បន្ទុក ទំា្អស់ មាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ ខិត្ប័ណ្ណ “បន្ទុក សសវា” ណដល អាច ណសវ្  រករាន សៅ ្គប់ សាខា ធនាគារ ឬ សៅ សលើ 
សគហទំព័រ។ ធនាគារ មាន សិទ្ធិ ដក សចញពី គណនី របស់ អ្នក ស្មាប់ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក ទាំ្សនះ រល់សពល ណដល អាច ទូទាត់ រាន។

តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក ទាំ្ អស់ ណដល កំណត់ សដាយ រដ្ាៃេិរាល រួម មាន ពន្ធ កាត់ ទុក សលើ និវាស ន ជន, ពន្ធ កាត់ ទុក សលើ អ និវាស ន ជន, និ្ តមមលៃ សសវា ពាក់ព័ន្ធ ស ៃ្េ្ សទៀត ទាំ្ អស់ 
ក៏ អាច ្តរូវ រាន ធនាគារ ដក សចញពី គណនី របស់ អ្នក្្ ណដរ។

្បសិនសបើ មានការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ សលើ តមមលៃ សសវា  និ្ បន្ទុក បទដា្ៃន  ធនាគារ នឹ្ ជូនដំណឹ្ ដល់ អ្នក អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ  និ្ កាលបរិសចឆេទ មន ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ទាំ្សនាះ ណដល នឹ្ មាន 
សុពលភាព រាម រយៈ៖

 ការ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ ផ្ៃល់ ជាមួយនឹ្ អ្នក (ឧទាហរណ៍ រាម រយៈ ការ ជូនដំណឹ្ ក្នទុ្ ររាយការណ៍គណនី របស់ អ្នក )

 ការ បិទ ្ ៃសាយ សៅ រាម សាខា ធនាគារ  ឬ មសធៃយារាយ ទំនាក់ទំន្ ឌីជី្ល  ស្ៃេ្ សទៀត ដូច ជា សគហទំព័រ , សហវ ស ប៊ុ ក , ការ ជូនដំណឹ្ រាម កម្វិធី ABA Mobile, 
ការ ស្្ើ ជា សារ ទូរស័ព្ , និ្ អ៊ីណមល ជាសដើម។

 ការ ្ ៃេពវ្ៃសាយ រាម ្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ។

មសធៃយារាយ ទំនាក់ទំន្ ទំា្សនះ មិនសូវ ជា លមិ្ត ខ្ាៃំ្ សនាះ សទ។ ក្នទុ្ ករណី ណដល អាច សធវើ រាន សហើយ សដើមៃបី ជា ការ យកចិត្ទុកដាក់ សម ្សប មក សលើ សសវាកម្ របស់ ខលៃលួន 
ធនាគារ នឹ្ ជូនដំណឹ្ អំពី តមមលៃ សសវា និ្ បន្ទុក ស្រៅ បទដា្ៃន នានា មុន សពល ដល់កំណត់ ្តរូវ ទូទាត់។

ចសនា្ៃះខា្ស្កាមសនះ ្តរូវរានរកៃសាទុកឲៃយសៅទំសនរ។ 

សូមបន្សៅទំព័របនា្ៃប់។
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សុវត្ិភាពគណនី  
និងការរ៉ាប់រង
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9. សុវត្ិភាព  និ្ ការ រ៉ៃប់រ្ លើ ការ បៃើបៃៃស់ កាត  
និ្ សៃវា ធនាគារ អន ឡាញ

9.1. ការ ការពារ កាត របស់ អ្នក

សដើមៃបី ការពារ កាត របស់ អ្នក អ្នក ចាំរាច់ ្តរូវ៖

 ចុះ ហត្សលខា សលើ កាត សនាះភា្ៃមៗ  បនា្ៃប់ ពី អ្នក ទទួល រាន កាត ;

 ដាក់ កាត របស់ អ្នក ជាប់ ខលៃលួន ឬ ទុក សៅ ទីកណនលៃ្ សុវត្ិភាព ;

 ពិនិតៃយ ជា សទៀ្ទាត់ ថា កាត សនាះ សៅ ជាប់ នឹ្ ខលៃលួន អ្នក សៅស�ើយ ;

 មិន ្តរូវ ឲៃយ កាត របស់ អ្នក សៅ នរណា មា្នៃក់ ស�ើយ  រួម ទាំ្ សមាជិក ្គរួសារ  ឬ មិត្េក្ិ ្ ្ ណដរ។

9.2. ការ កត់្រា សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក

្បសិនសបើ អ្នក កត់្រា សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ទុក សៅ កណនលៃ្ ណាមួយ អ្នក នឹ្ ្តរូវ កត់ ទុក ឲៃយ ដាច់ សដាយណ�ក និ្ ឲៃយ សៅ ឆ្ៃយ ពី កាត របស់ អ្នក លុះ្រាណត សលខ កាត 
សនាះ ្តរូវ រាន លាក់រាំ្ ឲៃយ រាន សម ្សប។ សទាះជា ោ៉ៃ្ណា  សដើមៃបី កាត់ បន្យ ហានិេ័យ ទាក់ទ្ នឹ្ ្បតិបតិ្ការ គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត ណដល អាច សកើត មានសៅ សលើ កាត របស់ 
អ្នក  ជា ការ ល្ បំ្ុត អ្នក គួរ ទុកដាក់ សលខ សម្ាៃត់ (PIN) របស់ អ្នក ឲៃយ សៅ ដាច់ សដាយណ�ក និ្ សៅ ឆ្ៃយ ពី កាត របស់ អ្នក សបើ សទាះបីជា អ្នក អាច រកៃសា ទុក កាត សនាះ រាន ល្ 
ោ៉ៃ្ណា ក៏ សដាយ។

9.3. ការ ការពារ សលខ កូដ ស្មាប់ សបើក ចូល គណនី រប់ បញ្ចចូល ទាំ្ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក្្

អវី ណដលអ្នក្តរូវសធវើ អវីណដលអ្នកមិន្តរូវសធវើ

 រកៃសា ទិន្នន័យ ទាំ្សនាះ ក្នទុ្ ការច្់ចាំ

 បំផ្ៃញ លិខិត នានា ណដល មាន ព័ត៌មាន អំពី សលខ សមា្ៃត់ (PIN) 
្បសិន សបើ មាន និ្ រល់ ឯកសារ ណដល សយើ្ខ្ទុំ រាន សចញ ជូន អ្នក 
សហើយ មាន សលខកូដ សៅ ក្នទុ្ ឯកសារ សនាះ

 ចូរ ្រាកដ ថា គា្ៃន នរណា មា្នៃក់ សមើល ស�ើញ ឬ សា្ៃប់ ឮ អ្នក សៅ 
សពល ណដល អ្នក បញ្ចចូល ឬ ស្បើ្រាស់ សលខកូដ សៅ សលើ ឧបករណ៍ 
សអ�ិក្តរូនិក (ឧទាហរណ៍ មា៉ៃសុីន ATM និ្មា៉ៃសុីន POS 
ជាសដើម)

 ចូរ ្រាកដ ថា អ្នក រាន ច្ ចាំ ទិន្នន័យ ចៃបាស់លាស់ រល់ សពល ចូល សៅ 
ស្បើ មា៉ៃសុីន ATM ឬ មា៉ៃសុីន ទូទាត់ POS

 ចូរ ្រាកដ ថា អ្នក មិន សេលៃច អវី មួយ ស�ើយ សៅ សពល ណដល អ្នក បញ្ចប់ 
្បតិបត្ិការ ដូច ជា ការ ទុក កាត របស់ អ្នក ចូល សៅ ក្នទុ្ ឬ សៅ រាម 
មា៉ៃសុីន ATM ជាសដើម។

 ្តរូវ ជូន ដំណឹ្ មក សយើ្ ខ្ទុំ ភា្ៃមៗ ្បសិន សបើ កម្វិធី ស្្ើសារ សលខ 
សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក មិន ទទួល រាន (្បសិន សបើ សយើ្ខ្ទុំ មាន 
ការ ្ពមស្ពៀ្ សលើ ចំណុច ណបប សនះ) ឬ ្បសិន សបើ សំសណើ សុំ ប្ចូរ សលខ 
សមា្ៃត់ (PIN) រាន ្ប្ពឹត្ សៅ សដាយ គា្ៃន ការ សស្នើ សុំ សសាះ។

 សរសសរ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សៅ សលើ កាត របស់ អ្នក សបើ សទាះបី ជា មាន ការ 
លាក់ រាំ្ សលខ សមា្ៃត់ (PIN) សនាះ ក៏ សដាយ

 រកៃសា កំណត់ ្រា សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក សៅ ជាប់ ឬ សៅ ជិត កាត 
របស់ អ្នក

 ្រាប់ សលខ កូដ សៅ នរណា មា្នៃក់ សូមៃបី សមាជិក ្គរួសារ និ្ មិត្េក្ិ របស់ 
អ្នក ក៏ សដាយ។

 ្បសិន សបើ អ្នក ស្ជើសសរីស យក សលខ កូដ ផ្ៃល់ខលៃលួន សូម កុំ ស្ជើសសរីស យក 
សលខ ឬ ពាកៃយ ណដល ងាយ នឹ្ សគ ទាយ ្តរូវ (ឧទាហរណ៍ ណ្្នក ណា មួយ 
ណដល សរាះពុម្ សលើ កាត សនាះ ម្្ង ណខ ឆ្នៃំ កំសណើត សលខ ប័ណ្ណ សបើកបរ ជា 
សដើម)

 បញ្ចចូល សលខ សមា្ៃត់ (PIN) របស់ អ្នក សៅ រាម ទីរាំ្ ្ ្ល់ សសវា ធនាគារ 
សអ�ិក្តរូនិក ណដល សមើល សៅ មិន ទំន្ ជា ទីកណនលៃ្ ្តឹម្តរូវ ជា ទីកណនលៃ្ 
ណដល រាន ណកណ្ប មាន ស្បើ ឧបករណ៍ គួរ ឲៃយ ស្ៃេ័យ ភា្ៃប់ នឹ្ មា៉ៃសុីន ឬ សធវើ 
្បតិបត្ិការ ក្នទុ្ លកខេណៈ គួរ ឲៃយ ស្ៃេ័យ។
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9.4. ការ រាត់ , ្តរូវរានសគលួច, ឬ បនលៃំ ស្បើ កាត, សលខ សមា្ៃត់ (PIN), ឬ សលខ កូដ ស្ៃេ្ សទៀត

អ្នក ្តរូវ ជូនដំណឹ្ មក សយើ្ខ្ទុំ ភា្ៃមៗ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ រាន  ្បសិនសបើ កាត,  កំណត់ ្រា សលខសមា្ៃត់  (PIN), ឬ សលខ កូដ រាន រាត់ ប្់, ្តរូវ រាន សគ លួច, ឬ 
បនលៃំ ស្បើ ឬ អ្នក ស្ៃេ័យ ថា មានការ សធវើ ្បតិបត្ិការ សដាយ គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត សៅ សលើ កាត របស់ អ្នក។ ការ សធវើ ណបប សនះ  នឹ្ ្ ្ល់ លទ្ធភាព ដល់ សយើ្ខ្ទុំ ក្នទុ្ ការ បញៃឈប់ កាត របស់ 
អ្នក ភា្ៃមៗ សដាយ ទប់សា្ៃត់ ឬ កាត់ បន្យ ការ ខាតប្់ ណដល សកើត សចញពី ការ សធវើ ្បតិបតិ្ការ គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត និ្ ការ រ៉ៃប់រ្ របស់ អ្នក ចំសពាះ ការ ខាត់ប្់។ ្ បសិន សបើ អ្នក 
សេលៃច កណនលៃ្ ទុក កាត របស់ អ្នក អ្នក អាច បិទ ្បតិបតិ្ការ កាត របស់ អ្នក បសណ្ាៃះអាសន្ន សិន សដាយ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជំនួស វិញ។ ្ បសិនសបើ កាត របស់ អ្នក 
រាន រាត់ ឬ ្តរូវ រាន សគ លួច អ្នក អាច បិទ កាត សនាះ ជា អចិមសន្យ៍ ណត ម្្ សដាយ ស្បើ្រាស់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ជំនួស វិញ សបើ មិន ដូសចា្នៃះ សទ អ្នក ចារំាច់ ្តរូវ ទាក់ទ្ មក 
សយើ្ខ្ទុំ សដើមៃបី លុប កាត របស់ អ្នក សចាល ជា អចិមសន្យ៍។

10.  ការ រ៉ៃប់រ្ លើ បៃតិបត្ិការ គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត
សៅ ក្នទុ្ ណ្្នក សនះ  សយើ្ខ្ទុំ សរៀបរប់ អំពី សពល ណដល អ្នក ្តរូវ  និ្ មិន ្តរូវ ទទួល រ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ ្បតិបត្ិការ ណដល គា្ៃន ការ អនុញ្ៃត ឬ ្បតិបត្ិការ ណដល ្តរូវ រាន សគ លួច សធវើ ស�ើ្។ 

អ្នកនឹ្មិនរ៉ៃប់រ្ អ្នកនឹ្រ៉ៃប់រ្

រល់ ការ ខាតប្់ ណដល បណា្ៃល មក ពី ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ មិន មាន ការ 
អនុញ្ៃត ណដល បងា្ៃញ ោ៉ៃ្ ចៃបាស់លាស់ ថា អ្នក ស្បើ្រាស់ មិន រាន រួម 
ចំណណក ក្នទុ្ ការ សធវើ ឲៃយ ខាតប្់ សនះ សទ។ អ្នក ពុំ ចាំរាច់ ទទួល រ៉ៃប់រ្ សលើ អវី ណដល 
សកើត ស�ើ្ សដាយ សារ ្បតិបត្ិការ មិន មាន ការ អនុញ្ៃត ណដល៖

 បណា្ៃល មក ពី ការ មគ បនលៃំ ឬ សធវស ្បណហស របស់ បុគ្គលិក

 ត្មរូវ ឲៃយ ស្បើ្រាស់ កាត ឬ ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ៗ និ្/ឬ សលខកូដ និ្ 
សហតុការណ៍ ណដល សកើត ស�ើ្ មុន សពល អ្នក ទទួល រាន កាត ឬ 
ឧបករណ៍ ឬ ទទួល ឬ ស្ជើសសរីស សលខកូដ (សៅ រាម ករណី 
ជាក់ណស្្) ដូច ជា ការ ប្ចូរ ឬ ការ សចញ កាត ឧបករណ៍ និ្ សលខកូដ 
ម្្ សទៀត។ ឬ

 ត្មរូវ ឲៃយ ស្បើ្រាស់ កាត ឬ ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ៗ និ្/ឬ សលខកូដ និ្ 
សហតុការណ៍ ណដល សកើត ស�ើ្ ស្កាយ សពល ធនាគារ ទទួល រាន 
ការ ជូន ដំណឹ្ ថា កាត ឬ ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ៗ និ្/ឬ សលខកូដ ្តរូវ 
រាន ស្បើ្រាស់ មិន ្តឹម្តរូវ, រាត,់ ឬ សគ លួច, ឬ ណដល ថា សុវត្ិភាព 
សលខកូដ ្តរូវ រាន សគ រំសលាេ បំពាន។ ឬ

 ត្មរូវ ឲៃយ ស្បើ្រាស់ កាត និ្ សហតុការណ៍ ណដល សកើត ស�ើ្ ស្កាយ 
សពល អ្នក រាន សស្នើ សុំ លុប សចាល កាត សនាះ និ្ សៅ សពល ណដល អ្នក រាន 
្បគល់ កាត សនាះ មក ឲៃយ សយើ្ ខ្ទុំ វិញ។ ឬ

 ្បតិបត្ិការ សដាយ កាត, សលខកូដ, ឬ ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ ៗ ឬ ឧបករណ៍ 
កំណត់ អត្សញ្ៃណ ណដល ្តរូវ រាន សគ ណកលៃ្ បនលៃ,ំ ខុស, ហួស កាល 
កំណត់ ឬ លុប សចាល។ ឬ

 ការ ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក អាច សធវើ ស�ើ្ សដាយ ស្បើ្រាស់ កម្វិធី 
កំណត់ អត្សញ្ៃណ សដាយ មិន ស្បើ្រាស់ សលខកូដ។ ឬ

 ជា ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក ណដល អាច ស្បើ្រាស់ ឧបករណ៍ ណត 
មិនណមន សលខកូដ លុះ ្រា ណត អ្នក សធវើ ការ ពនៃយារ សពល សដាយ មិន 
សមសហតុ្ល ក្នទុ្ ការ រយការណ៍ អំពី ការ ខាតប្់ ឬ ការ លួច 
ឧបករណ៍ សនាះ។

រល់ ការ ខាតប្់ ណដល បណា្ៃល មក ពី ្បតិបត្ិការ ណដល សធវើ ស�ើ្ សដាយ 
អ្នក ស្បើ្រាស់ ឬ សដាយ បុគ្គល ស្ៃេ្ សទៀត ណដល អ្នក ស្បើ្រាស់ រាន ដឹ្ និ្ 
យល់្ពម។ អ្នក ្តរូវ ទទួល ខុស ្តរូវ ចំសពាះ ការ ខាតប្់ ជាក់ណស្្ ណដល 
បណា្ៃល មក ពី ្បតិបត្ិការ មិន មាន ការ អនុញ្ៃត ណដល បណា្ៃល មកពី អ្នក 
ស្បើ្រាស់៖

 ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ការមគបនលៃំ។ ឬ

 ្រាប់ សលខ កូដ ឲៃយ អ្នក ដមទ ដឹ្ ដូច ជា សមាជិក ្កុម្គរួសារ ឬ មិត្េក្ិ 
ជាសដើម។ ឬ

 កត់្រា សលខ សមា្ៃត់ (PIN) ឬ សលខ កូដ ស្ៃេ្ៗ៖

 មិន មាន សចតនា សម្សប ក្នទុ្ ការ លាក់រាំ្ ឬ ការពារ ពី ការ លួច 
ចូល សៅ ស្បើ្រាស់ សលខកូដ សនាះ។ និ្

 ក្នទុ្ ករណី កាត រាន រាត់ ឬ សគលួច (ក្នទុ្ ករណី រាត់ សលខកូដ) ឬ 
ឧបករណ៍ ស្ៃេ្ៗ ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ សលខកូដ។ ឬ

 កត់្រា សលខកូដ ទុក៖

 មិនមាន សចតនា លាក់រំា្ ឬ ការពារ ពី ការ លួច ចូល ឬ ចូល សដាយ 
មិនមាន សិទ្ធិ អនុញ្ៃត សម ្សប។ ឬ

 ស្បើ្រាស់ សលខ កូដ សលើស ពី មួយ កត់ សលខកូដ ទាំ្ពីរ/ទាំ្ អស់ 
សៅ កណនលៃ្ ណដល ងាយ នឹ្ រាត់ ឬ សគលួច។ ឬ

 សរសសរ សលខ កូដ PIN សៅ សលើ កាត។ ឬ

 សរសសរ សលខកូដ សៅ សលើ ឧបករណ៍ ណដល ្តរូវ ស្បើ្រាស់ សលខកូដ 
សនាះ។ ឬ

 ស្ជើស សរីស សលខ កូដ តំណា្ សដាយ ម្្ងណខឆ្នៃំ កំសណើត ឬ សលខកូដ 
ជា អកៃេរ ណដល ្តរូវ រាន សគ ងាយ ទាយ ដឹ្ ថា ជា ណ្្នក មន ស្្ៃះ អ្នក 
ស្បើ្រាស់ ស្កាយ ពី សយើ្ខ្ទុំ រាន សស្នើសុំ កុំ ឲៃយ ពួក សគ ស្ជើសសរីស 
សលខកូដ ទាំ្សនះ និ្ រាន ្រាប់ ពួក សគ អំពី ្ លវិរាក មន សលខកូដ 
ទាំ្សនះ។ ឬ

 ទុក កាត សចាល ក្នទុ្ មា៉ៃសុីន ATM (លុះ ្រា ណត មា៉ៃសុីន ATM មាន 
បញ្ចចូល ស្្់ដារ សុវត្ិភាព សម្សប ណដល អាច ជួយ ស្មាល 
ហានិេ័យ មន ការ ទុក កាត សចាល ក្នទុ្ មា៉ៃសុីន ATM រាន)។ ឬ

 មិន យក ចិត្ ទុក ដាក់ ទាល់ ណត សសាះ ក្នទុ្ ការ ការពារ សលខ កូដ។
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អ្នក ក៏ ្តរូវ ទទួល រ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ ការ ខាត ប្់ ជាក់ ណស្្ ណដល សកើត សចញ ពី ្បតិបតិ្ការ ណដល គ្ាៃន ការ អនុញ្ៃត ឬសគ លួច សធវើ ្បតិបតិ្ការ  សហើយ អ្នក មិន រាន ជូន ដំណឹ្ មក សយើ្  
ខ្ទុ ំទាន់ សពល សវលា ជា មួយ សហតុ្ល សម ្សប អំពី ការ បនលៃំ ស្បើ, ការ រាត់ , ឬ ការ លួច ឬ ឧបករណ៍ ស ៃ្េ្ សទៀត ឬ មាន សគ ដឹ្ សលខ កូដ របស់ អ្នក ជាសដើម។ ការ ទទួល រ៉ៃប់ រ្់ របស់ 
អ្នក ្គប ដណ្ប់ ្តឹមណត ការ ខាតប្់ ណដល សកើត មាន ចសនា្ៃះ សពល ណដល អ្នក រាន ដឹ្ (ឬ គួរ រានដឹ្ ) អំពី ការ បនលៃំ ស្បើ, ការ រាត់ , ឬ ការ លួច សនាះ និ្ សពល ណដល សយើ្ខ្ទុំ ទទួល 
រានការ ជូន ដំណឹ្ ជាក់ណស្្។

ចសនា្ៃះខា្ស្កាមសនះ ្តរូវរានរកៃសាទុកឲៃយសៅទំសនរ។ 

សូមបន្សៅទំព័របនា្ៃប់។
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ចំណុច ផាេាង ទៀត ដាល តារូវ ែឹង
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11. ការ កៃបៃៃ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ
សៅ ្គប់ សពល ទាំ្ អស់ ធនាគារអាច នឹ្ សធវើ ការ ណក ណ្ប ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន សដាយ មិន មានការ យល់្ពម ពី អ្នក អំពី ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្៖

 តមមលៃ សសវា  (ដូច ជា  ចំនួន, ភាព ញឹកញាប,់ និ្ សពលសវលា ទូទាត់ ្ពមទាំ្ ការ ជូនដំណឹ្ អំពី តមមលៃ សសវា ្ ្ី ្ ្ ណដរ)

 អ្រា ការ ្រាក់

 វិធីសាសស្ គណនា ការ ្រាក់, តមមលៃ សសវា , ឬ ការ ប្់ម្លៃ គណនី ឬ សមតុលៃយ ណដល កំណត់ អ្រា ការ ្រាក់ ឬ អ្រា 

 ក្មិត ្បតិបត្ិការ

 ្បសេទ ្បតិបត្ិការ ណដល រាន សធវើ ស�ើ្ ឬ វិធីសាសស្ ណដល អ្នក អាច ស្បើ្រាស់ ឬ សធវើ ្បតិបត្ិការ គណនី

 លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ ពាក់ ព័ន្ធ នឹ្ គណនី

 លកខេណ មន គណនី របស់ អ្នក ឬ ្ លិត្ល ឬ សសវា

សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្  ដល់ អ្នក  ្ បសិនសបើ  ខ និ្  លកខេខណ្ឌ មន គណន ីរបស ់អ្នក ្តរូវ រាន ណកណ្ប ស្កាម សហតុ្ ល ណាមួយ។ ប៉ណុន ្ការ ជូនដណំឹ្  ជា មុន នឹ្  មិន ្តរូវ រាន សធវើ 
ស�ើ្ ស�ើយ ្បសិនសបើ ការ ណកណ្ប សនាះ ្តរូវ ត្មរូវ ឲៃយសធវើ ស�ើ្  ភា្ៃមៗ  សដើមៃបី សា្ៃរ  ឬ រកៃសា សុវត្ិភាព ្បព័ន្ធ ឬ សហ ដា្ៃ រចនា សម្ន្ធ របស់ ធនាគារ។ សលើកណល្ណត មាន ការ បញ្ៃក់ 
ស្ៃេ្ ពី សនះ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ណកណ្ប ដល់ អ្នក សៅ រាម ការ កំណត់ សៅ ក្នទុ្ រារ្ ខា្ស្កាម៖

្បសេទមនការណកណ្ប ស្គា្សពល មសធៃយារាយជូនដំណឹ្

ការកាត់បន្យសមតុលៃយអបៃបបរមាណដលត្មរូវ 30 ម្្ងជាមុន ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

តមមលៃ សសវាកម្ ្ ្ី ឬ ការ ដំស�ើ្ តមមលៃ 
សសវាកម្ស្មាប់ ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ រាម 
សអ�ិក្តរូនិក ឬ ការ សចញ ឬ ការ ប្ចូរ ឧបករណ៍ 
ស្មាប់ ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក (ដូចជា 
កាត សមដាយ ឬសលខកូដ)

30 ម្្ងជាមុន ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

តមមលៃសសវាកម្្្ី ឬ ការ ដំស�ើ្ តមមលៃ សសវាកម្ 
ស្ៃេ្

30 ម្្ងជាមុន ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

ណក ណ្ប អ្រា ការ្រាក់ មិនឲៃយហួសកាលបរិសចឆេទណកណ្ប ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

ការ ណកណ្ប វិធីសាសស្ គណនី ការ្រាក,់ ការ គិត 
តមមលៃ សសវា, ការ ទូទាត់ សៅ ក្នទុ្ គណនី របស់ អ្នក 
សៅ ក្នទុ្ សមតុលៃយ ណដល កំណត់ អ្រាការ្រាក់

30 ម្្ងជាមុន ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

ណកណ្ប ណដល បស្្កើើន ការ រ៉ៃប់ រ្ ស្មាប់ ការ 
សធវើ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក

30 ម្្ងជាមុន មិនឲៃយហួសកាលបរិសចឆេទណកណ្ប ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

ក្មិត ការ សធវើ ្បតិបត្ិការ សអ�ិក្តរូនិក, សមា្ៃរ 
ឬ ឧបករណ៍ សអ�ិក្តរូនិក

30 ម្្ងជាមុន មិនឲៃយហួសកាលបរិសចឆេទណកណ្ប ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ
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តមមលៃសសវា្គប់្គ្ មុន ការ ណកណ្ប ឬ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច 
សធវើ សៅ រាន ក្នទុ្ សពល អនុវត្ សលើក ណល្ ណត ការ 
ណកណ្ប សនាះ ្តរូវ រាន ជូន ដំណឹ្ សដាយ ភា្នៃក់ងារ 
រដា្ៃេិរាល ឬ អ្្គភាព តំណា្ រដា្ៃេិរាល

ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

ការ ណកណ្ប ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ស្ៃេ្ៗ មុនកាលបរិសចឆេទណកណ្ប ជា លាយ លកខេណ៍ អកៃេរ, សអ�ិក្តរូនិក, ឬ រាម 
្បព័ន្ធ ្ ៃេពវ្ៃសាយ

11.1. ការ ជូនដំណឹ្ រាម ្បព័ន្ធ សអ�ិក្តរូនិក

ធនាគារ  អាច នឹ្ ស្បើ្រាស់ អាសយដា្ៃន អ៊ីណមល សដើមៃបី ជូនដំណឹ្ ដល់ អ្នក អំពី ការ ណកណ្ប ព័ត៌មាន គណនី របស់ អ្នក ដូច ជា ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ឬ សធវើការ ស្្ើ អ៊ីណមល ជូនដំណឹ្ 
ដល ់អ្នក ថា អ្នក អាច ពិនិតៃយ សមើល ការ ណកណ្ប រាន រាម រយៈ  សសវា ធនាគារ អន ឡាញ  ឬ វិបសាយ របស ់សយើ្ខ្ទុំ។ មាន សពល ខលៃះ  សយើ្ខ្ទុំ អាច នឹ្ ស្្ើ ឯកសារ ជា ្កដាស សដើមៃបី ជា 
ការ ជូនដំណឹ្ ្ ្ ណដរ។

សយើ្ ខ្ទុ ំអាច ព្្ីក វិសាលភាព មន ការ ជូនដំណឹ្ សនះ  រាម រយៈ មសធៃយារាយ ស ៃ្េ្ៗ សទៀត ដូច ជា ការ ជូនដំណឹ្ រាម រយៈ សារ ជូនដំណឹ្ និ្ សារ ទូរស័ព្ សៅ កាន់ ្បរូហា្ៃល 
អ្នក ស្បើ្ រាស់ ABA និ្  សលខ ទូរសព័្ ណដល រាន ចុះបញ្ជី ក្នទុ្ ្បព័ន្ធ អំព ីការ ណកណ្ប ្ លិត្ល និ្  សសវា ណដល សរៀបច ំរួចរល់ សដើមៃបី អតិ្ ិជន អសញ្ជើញ មក ទទួលយក ក ៏ដូច ជា 
ការ ណកណ្ប ណដល នឹ្ ្តរូវ អនុវត ្ជាមួយនឹ្ អនុសាសន ៍សៅ សពល ទទួល រាន ព័ត៌មាន លម្ិត ្ ្ ណដរ។ សលាក អ្នក ្តរូវ រាន សន្ត់ ថា ទទួល រាន សារ ជូនដំណឹ្  សនះ  សៅ សពល 
ណដល ្បព័ន្ធ រាន បងា្ៃញ ថា សារ ្តរូវ រាន បញ្ជចូន សដាយ សជាគជ័យ។

11.2.  វិធីសាសស្ មន ការ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្

អ្នក យល់ ្សប ថា  វិធី ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ គា្នៃ ្បចំា ម ្្ង រវា្ អ្នក  និ្ ធនាគារ  គឺ រាម រយៈ សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក រាន ្ ល់្ ឲៃយ សៅ សពល អ្នក សស្នើ សំុ សបើក គណនី ។ អី៊ណមល អាច 
ស្បើ្ រាស់ ស្មាប់ ណត កាលៈសទសៈ មួយ ចំនួន បុ៉សណាណៃះ  សពាល គឺ សៅ សពល ណា ណដល ធនាគារ មិន អាច ទាក់ទ្ សៅ អ្នក រាន  រាម រយៈ ការ សៅ រាម ទូរស័ព្។ ទាក់ទ្ នឹ្ ្បការ 
ខា្សលើ អ្នក យល់្ពម ថា ធនាគារ នឹ្ មិន សបើក គណន ីឲៃយ អ្នក សទ ក្នទុ្ ករណ ីណដល ធនាគារ រក ស�ើញ ថា សលខ ទូរស័ព្ ណដល អ្នក ្ ្ល់ ជូន ជា សលខ ណដល កំពុ្ ស្បើ្រាស់ សដាយ 
អ្នក ស ៃ្េ្ សទៀត សលើកណល្ណត អ្នក អាច មាន  េ័ស្ទុរា្ បញ្ៃក់ ថា  អ្នក ពិតជា ម្ាៃស់ សលខ ទូរស័ព្ សនាះ ពិតណមន ឬ សលើកណល្ណត អ្នក យល់្ពម ្ ល់្ សលខ ទូរស័ព្ ្ ្ ីឬ សលើកណល្ណត 
អ្នក យល់្ពម មិន ស្បើ សលខ ទូរស័ព្ ប៉ុណន្ ស្បើ អ៊ីណមល ជំនួស វិញ។

12. កិច្ចការ ទូទៅ

12.1. ណបបបទ មន ការ ចុះ កិច្ច្ពមស្ពៀ្

រាម ណដល អនុញ្ៃត សដាយ ចៃបាប់ ជា ធរមាន  ធនាគារ ្តរូវ យក ហត្សលខា ក៏ រាន ឬ សា្នៃម ្ ្ិត សមមដ ក៏ រាន ឬ យក ទំា្ ហត្សលខា និ្/ឬ ទំា្ សា្នៃម ្ ្ិត សមមដ ស្មាប់ ការ 
សធវើ ឯកសារ កិច្ច្ពមស្ពៀ្ ក្នទុ្ ទ្ម្់ ណាមួយ។ រាម ស្្់ដារ មន ការ អនុវត្ ជា ទូសៅ ធនាគារ ្តរូវការ ហត្សលខា ស្មាប់ ការ សធវើ ឯកសារ មន កិច្ច្ពមស្ពៀ្។ បុ៉ណន្ មាន 
កាលៈសទសៈ ជាក់លាក់ ខលៃះ ណដល ធនាគារ អាច នឹ្ ្តរូវការ ទាំ្ ពីរ គឺ ទាំ្ ហត្សលខា និ្ ទាំ្ សា្នៃម ្ ្ិត សមមដ ស្មាប់ ការ សធវើ ឯកសារ កិច្ច្ពមស្ពៀ្ (ឧទាហរណ៍ ការ ចុះ 
កិច្ច្ពមស្ពៀ្ កម្ចី ជាសដើម)។ ទាំ្ ហត្សលខា និ្ ទាំ្ សា្នៃម ្ ្ិត សមមដ មាន សុពលភាព ណ្្នក ចៃបាប់ សស្ើគា្នៃ សៅ ្គប់សពលសវលា។

12.2. សតើ អវី នឹ្ សកើតស�ើ្  សៅ សពល អ្នក ផ្ៃស់ ប្ចូរ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ?

្បសិនសបើ អាសយដា្ៃន  ឬ ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំន្ ដមទ សទៀត របស់ អ្នក មានការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ  សូមអ្នក ជូនដំណឹ្ មក សយើ្ខ្ទុំ ឲៃយ រាន ឆប់ រាម ណដល អាច សធវើ រាន ជា ពិសសស សលខ 
ទូរស័ព្ របស់ អ្នក។ អ្នក អាច សធវើ ដូសច្នះ រាន ោ៉ៃ្ ងាយ បំ្ុត  សដាយ ្គាន់ណត អសញ្ជើញ សៅ សាខា ណាមួយ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។ ្ បសិនសបើ ហត្សលខី របស់ គណនី មានការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ 
សូមអ្នក ជូនដំណឹ្  មក សយើ្ខ្ទុំ ឲៃយ រាន ឆប់ បំ្ុត រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន សដាយ អសញ្ជើញ មក កាន់ សាខា ណាមួយ របស ់សយើ្ខ្ទុំ។ សូម កត ់សមាគៃល់ថា ្ បសិនសបើ អ្នក មិន 
រាន ជូនដំណឹ្ ជា មុន  អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ព័ត៌មាន គណនី របស់ អ្នក សនាះ សទ សយើ្ខ្ទុំ មិន អាច ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ កំហុស ណាមួយ ឬ ការ ខាតប្់ ណាមួយ ណដល សកើត សចញពី 
ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ព័ត៌មាន គណនី សនះ ស�ើយ។ ្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ មិន អាច ណសវ្រក ទីរំា្ អ្នក ស�ើញ សទ  បន្ាៃប់ ពី រាន ខិតខំ សធវើ ដូសច្នះ អស់ពី លទ្ធភាព សហើយ សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ បញៃឈប់ 
្បតិបត្ិការ សៅ សលើ គណនី របស់ អ្នក សហើយ រ្់ចាំ រហូត ទាល់ណត អ្នក ្ ្ល់ បច្ចទុបៃបន្នភាព មន ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំន្ របស់ អ្នក។
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12.3.  ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ អាសយដា្ៃន,  សលខ ទូរស័ព្ , និ្ សលខ ទូរសារ

អ្នក ្តរូវ ណត ជូនដំណឹ្ ឲៃយ រាន ឆប់ បំ្ុត រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន សៅ កាន់ ធនាគារ អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ណាមួយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹ្ អាសយដ្ាៃន , សលខ ទូរស័ព្ , ឬ សលខ ទូរសារ 
របស់ អ្នក។ ការ សធវើ ដូសច្នះ នឹ្ ជួយ ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ អាច ធានា រាន ថា ឯកសារ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្, ឯកសារ សំខាន់ៗ, កាត (្បសិនសបើ អនុញ្ៃត។ល។) ្តរូវ រាន បញ្ជចូន សៅ កាន់ 
អាសយដា្ៃន  ្តឹម្តរូវ។

អ្នក យល់្ពម ថា ធនាគារ មាន ឆនា្ៃនុសិទ្ធិ ក្នទុ្ ការ បញៃឈប់ ្បតិបត្ិការ របស់ ខលៃលួន ណដល ទាក់ទ្ នឹ្ គណនី ទាំ្អស់ របស់ អ្នក ក្នទុ្ ករណី ណដល ធនាគារ មិន អាច ទំនាក់ទំន្ 
ជាមួយ អ្នក រាន រាម រយៈ សលខ ទូរស័ព្ របស់ អ្នក ណដល ចុះបញ្ជី ជាមួយ ធនាគារ សយើ្ខ្ទុំ សហើយ អ្នក យល់្ពម រ៉ៃប់ រ្ ជូន ធនាគារ ចំសពាះ រល់ ការ ខាតប្់ ្គប់ ណបប ោ៉ៃ្ ណដល 
សកើត សចញពី វិធានការ ណដល រាន សលើក ស�ើ្ ខា្សលើ របស់ ខលៃលួន។ 

12.4. បច្ចទុបៃបន្នភាព ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក

អ្នកមាន កាតពវកិច្ច ្តរូវ ជូនដំណឹ្ ដល់ ធនាគារ ឲៃយ រាន ឆប់ បំ្ុត រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន សៅ សពល ណដល អ្នកមាន បច្ចទុបៃបន្នភាព ្ ្ ីអំពី ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន ណដល អ្នក រាន ្ ល់្ 
ដល់ ធនាគារ ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល សស្នើ សុំ សបើក គណនី សដើមៃបី ធានា ថា ព័ត៌មាន របស់ អ្នកមាន បច្ចទុបៃបន្នភាព និ្ស្្គតិភាព។ ព័ត៌មាន ណបប សនះ អាច រួម បញ្ចចូល  សដាយ មិន កំណត់ 
្តឹម ស្្ៃះ របស់ អ្នក, ម្្ងណខ ឆ្នៃំ កំសណើត , អាសយដា្ៃន, មុខរបរ , សញ្ៃត,ិ ឯកសារ អត្សញ្ៃណ , និ្ ព័ត៌មាន អំពី អាសយដា្ៃន ទំនាក់ទំន្។

អ្នក យល់្ពម ថា ការ ខកខាន ក្នទ្ុ  ការ ្ ល់្ ព័ត៌មាន បច្ចទុបៃបន្នភាព អាច ឲៃយ ធនាគារ ពំុ មាន លទ្ធភាព រកៃសា ឬ ្គប់្គ្ ព័ត៌មាន បច្ចទុបៃបន្នភាព របស់ អ្នក សៅ ក្នទ្ុ  ្បព័ន្ធ របស់ 
ធនាគារ សយើ្ខ្ទុំ ្សប រាម ចៃបាប់ ជា ធរមាន ណដល អាច នឹ្ បណា្ៃល ឲៃយ មានការ រអាក់រអួល ខលៃះៗ ឬ ទាំ្្សុ្ សៅ ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល ណដល អ្នក ស្បើ្រាស់ សសវា របស់ ធនាគារ។

អ្នក ឯកភាព ថា ធនាគារ អាច មាន ឆន្ាៃនុសិទ្ធិ ក្នទុ្ ការ បិទ/រឹតតៃបិត ្បតិបតិ្ការ ណដល ទាក់ទ្ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក ទំា្អស់  សដើមៃបី ទាមទារ ឲៃយ អ្នក សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព ព័ត៌មាន 
ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក ។

12.5. បច្ចទុបៃបន្នភាព មន ឯកសារ អត្សញ្ៃណ  (“ID”)

ធនាគារ នឹ្ ស្បើ្រាស់ អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ សដើមៃបី កំណត់ អត្សញ្ៃណ របស់ អ្នក សៅ សពល ណដល អ្នក ស្បើ្រាស់ សសវា របស់ ធនាគារ។ អ្នក ្តរូវ ្ ្ល់  អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ ្ ្ី មក 
ធនាគារ សៅ សពល អត្សញ្ៃណ ប័ណ្ណ ចាស់  ណដល អ្នក រាន ស្បើ ្រាស់ កាល ពី សបើក គណនី សនាះ រាន ្ ុត កំណត់។ ្បសិនសបើ អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ របស់ អ្នក អស់ សុពលភាព  
សហើយ អ្នក មិន រាន សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព សទ វា អាច នឹ្ ប្្ក ឲៃយ មាន ភាព រអាក់រអួល ខលៃះ សៅ ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល មន ការ ស្បើ្រាស់ សសវា របស់ អ្នក ឧទាហរណ៍ ការ យឺតោ៉ៃវ ក្នទុ្ ការ ្ ្ល់ 
សសវា, បុគ្គលិក សាកសួរ ព័ត៌មាន, និ្ ទាមទារ រក អត្សញ្ៃណប័ណ្ណ ្ ្ី ឬ ការ រឹតតៃបិត សលើ ការ ស្បើ្រាស់ គណនី របស់ អ្នក។ ដូសច្នះ អ្នក ្ពមស្ពៀ្ ថា សៅ សពល អ្នក ទទួល រាន 
អត្សញ្ៃណ ប័ណ្ណ ្ ្ី  អ្នក ្តរូវ យក អត្សញ្ៃណ ប័ណ្ណ សនាះ មក សធវើ បច្ចទុបៃបន្ន ភាព ជាមួយ ធនាគារ។ 

12.6. ឯកជន ភាព  និ្ ការ សមា្ៃត់

សគាលនសោរាយ របស់ ធនាគារ ពនៃយល់ អំពី ការ សប្ជ្ាៃ ចិត្ របស់ សយើ្ ខ្ទុ ំក្នទ្ុ  ការ ការពារ ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក។ សយើ្ ខ្ទុ ្ំបកាន់ ភ្ាៃប់  នូវ សគាលនសោរាយ សនះ។ ព័ត៌មាន 
ណដល អ្នក ្ ្ល់ ឲៃយមក ធនាគារ នឹ្ ្តរូវ រកៃសា ទុកជា ការ សមា្ៃត់ សហើយនឹ្ ្តរូវ ្គប់ ្គ្ ្បកប សដាយ សុវតិ្ភាព។ អ្នកមាន សិទ្ធិ ទទួល រាន ព័ត៌មាន សនះ ពី សាខា ណាមួយ របស់ 
ធនាគារ សហើយ អ្នក ក៏ អាច សស្នើ សុំ ការ ណកត្មរូវ ព័ត៌មាន សនាះ រាន ណដរ ្បសិនសបើ ចាំរាច់។

ធនាគារ នឹ្ ខិតខំ ្គប់ ណបប ោ៉ៃ្ សដើមៃបី រកៃសា ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក ឲៃយ មាន បច្ចទុបៃបន្នភាព។ សដើមៃបី ជួយ សយើ្ខ្ទុំ សលើ សរឿ្ សនះ  សូមអ្នក ជូនដំណឹ្ ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ រានដឹ្ 
អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ណាមួយ សៅ ក្នទុ្ ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន និ្ ព័ត៌មាន អំពី  ធុរកិច្ច របស់ អ្នក  ដូច ជា  អាសយដ្ាៃន, សលខ ទូរស័ព្ , ឬ ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ រចនា សម្ន្ធ ម្ាៃស់ កម្សិទ្ធ ិធុរកិច្ច 
របស់ អ្នក។ល។ ការ ស្បើ្រាស់ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ពី សំណាក់ សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ អា្ស័យ សៅ រាម សគាលបំណ្ ណដល ព័ត៌មាន សនាះ ្តរូវ រាន ្បមូល។ ជា ទូសៅ ធនាគារ អាច នឹ្ 
ស្បើ្រាស់ ព័ត៌មាន សនះ សដើមៃបី ៖

 ពិចារណា សៅ សលើ ការ ស្បើ្រាស់ ្ លិត្ល និ្ សសវា ស្ៃេ្ៗ

 ្គប់្គ្, ចាត់ណច្, និ្ រាមដាន សៅ សលើ មសធៃយារាយ, ្លិត្ល , ឬ សសវា នានា ណដល រាន ្ ្ល់ ដល់ អ្នក។

 សធវើការ ្សាវ្ជាវ ទី្ៃសារ , ដំសណើរការ ទិន្នន័យ និ្ ការ វិភាគ ស្ិតិ , និ្

 ្ប សិន អ្នក មិន ជំទាស់ សទ  សយើ្ នឹ្ ្ ្ល់ ដល់ អ្នក នូវ ព័ត៌មាន អំពី មសធៃយារាយ  ្លិត្ល  និ្ សសវា ស្ៃេ្ សទៀត  ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ ្ លិត្ល និ្ សសវា ជាក់លាក់ 
ខលៃះ ពី ភាគី ទី បី ្្ ណដរ។

អ្នក ្ពមស្ពៀ្ ថា ធនាគារ និ្ បុ្ត សម្ន្ធ ណាមួយ (« គូភាគី ») អាច នឹ្ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ជាមួយ គា្នៃ សៅ វិញ សៅ មក នូវ ព័ត៌មាន អំពី រូប អ្នក ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ ៖

 ព័ត៌មាន នានា  ណដល អ្នក រាន ្ ្ល់ សៅ ក្នទុ្ ណបបបទ សស្នើ សុំ

 ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន ស្ៃេ្ សទៀត ណាមួយ ណដល អ្នក ្ ្ល់ ដល់ សយើ្ខ្ទុំ ឬ ណដល សយើ្ខ្ទុំ ទទួល រាន សដាយ ្សបចៃបាប់ អំពី រូប អ្នក។ និ្

 ព័ត៌មាន លម្ិត អំពី ្បតិបត្ិការ ឬ ្បវត្ិ ្បតិបត្ិការ ណដល សកើត សចញពី ការ ្ពមស្ពៀ្ របស់ អ្នក ជាមួយនឹ្ ធនាគារ។
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្បសិនសបើ ភាគី ណាមួយ ក្នទុ្ ចំសណាម គូភាគី សនះ  ត្មរូវ ឲៃយ អ្នក ណា មា្នៃក់ (« អ្នក ្ ្ល់ សសវា ») សធវើ អវីមួយ ជំនួស ឲៃយ ខលៃលួន (ឧទាហរណ៍ ជា អ្នក្គប់្គ្ ្បព័ន្ធ អ៊ីណមល ឬ ្បព័ន្ធ 
ទិន្នន័យ) សនាះ អ្នក ្ពម ស្ពៀ្ ថា គូភាគី និ្ អ្នក ្ ្ល់ សសវា អាច ផ្ៃស់ ប្ចូរ ជាមួយ គា្នៃ សៅ វិញ សៅ មក នូវ ព័ត៌មាន ណាមួយ ណដល មានសៅ ក្នទុ្ សនះ រាន។

ធនាគារ អាច នឹ្ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន អវីមួយ សៅ ឲៃយ អ្្គភាព ស្ៃេ្ សទៀត ស្រៅពី គូភាគី និ្ អ្នក ្ ្ល់ សសវា ក្នទុ្ ករណី ណដល វា ជា ត្មរូវការ ចាំរាច់ ឬ អនុញ្ៃត សដាយ ចៃបាប់ ឬ ក្នទុ្ ករណី 
ណដល អ្នក រាន ្ ្ល់ ការ យល់្ពម។

ធនាគារ អាច នឹ្  ស្បើ្រាស់ ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក ស្មាប ់សគាលបំណ្ ្ ្គចូ្្គ្ ទិន្នន័យ សហើយ សធវើ ណបប សនះ គ ឺធនាគារ អាច នឹ្  ្បមូល ព័ត៌មាន អំពី រូប អ្នក។ « ការ ្ ្គចូ្្គ្ 
ទិន្នន័យ » គឺជា ដំសណើរការ មន ការ ស្បៀបសធៀប ព័ត៌មាន ផ្ៃល់ខលៃលួន របស់ អ្នក ជាមួយនឹ្ ព័ត៌មាន ណដល អាច រក រានជា សាធារណៈ និ្/ឬ ព័ត៌មាន ណដល រកៃសា ទុក សដាយ អ ្្គភាព 
ណដល ធនាគារ កំពុ្ មាន ទំនាក់ទំន្ ជាមួយ សដើមៃបី អាច ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ មាន លទ្ធភាព សធវើ ដំសណើរការ ខា្សលើ រាន។

ធនាគារ អាច នឹ្ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក សៅ ឲៃយ ភាគី ទី បី ណដល ស្ជើសសរីស ោ៉ៃ្ ្បុ្ ្បយ័ត្ន ស្មាប់ សគាលបំណ្ មន ការ ្ ្គច្ូ ្្គ  ទិន្នន័យ ក្នទ្ុ  លកខេខណ្ឌ ណដល ភាគី ទី បី 
ទាំ្សនាះ ្តរូវ ស្ិត ស្កាម កាតពវកិច្ច រកៃសា ការណ៍ សមា្ៃត់។

ធនាគារ អាច នឹ្ ណសវ្រក ព័ត៌មាន  សហើយ សធវើការ សាកសួរ ព័ត៌មាន អំពី រូប អ្នក  រាម ណដល ធនាគារ គិត ថា ចាំរាច់ ពី ្បេព នានា ក្នទុ្ សនាះ រួម ទាំ្ ទីភា្នៃក់ងារ ព័ត៌មាន ឥណទាន 
ស្មាប់ សគាលបំណ្ ខា្សលើ។

ធនាគារ អាច បសញ្ចញ ព័ត៌មាន អំពី រូប អ្នក ្រាប់ សៅ ទីភា្នៃក់ងារ ព័ត៌មាន ឥណទាន ស្មាប់ សគាលបំណ្ ណសវ្រក ររាយការណ៍ ឥណទាន អំពី រូប អ្នក។ ទីភា្នៃក់ងារ ព័ត៌មាន 
ឥណទាន ទំា្សនាះ អាច នឹ្ រកៃសា ទុក ព័ត៌មាន សនាះ និ្ ្ ្ល់ វា សៅ ឲៃយ អតិ្ិជន របស់ ខលៃលួន ណដល ស្បើ្ រាស់ សសវា ររាយការណ៍ ឥណទាន របស់ ខលៃលួន។ ្បសិនសបើ អ្នក សធវើ ខុស 
កាតពវកិច្ច ណាមួយ ចំសពាះ ធនាគារ សនាះ ធនាគារ អាច នឹ្ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន អំពី រូប អ្នក សៅ ទីភា្នៃក់ងារ ព័ត៌មាន ឥណទាន ឬ ទីភា្នៃក់ងារ ស្ាៃរ បំណុល សហើយ ពួក សគ អាច នឹ្ 
រកៃសា ទុក នូវ ព័ត៌មាន សនាះ។ ទីភា្នៃក់ងារ ទាំ្សនះ អាច នឹ្ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន សនាះ សៅ ឲៃយ អតិ្ិជន របស់ ខលៃលួន ណដល ស្បើ្រាស់ សសវា រយការណ៍ ឥណទាន។

ធនាគារ ក៏ អាច នឹ្ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន អំពី គណន ីសៅ ឲៃយ ហត្សលខ ីណាមួយ មន គណន ីរបស់ អ្នក រាន ្ ្ ណដរ។ ្ បសិនសបើ អ្នកមាន អាយ ុស្កាម 15 ឆ្នៃំ (ពលរដ្ឋ ណខ្រ ) ឬ 18 ឆ្នៃំ 
(ជនបរសទស) ធនាគារ អាច នឹ្ សធវើការ ទាក់ទ្ សៅ ឪពុក ម្ាៃយ/អាណាពៃយារាល របស់ អ្នក សដើមៃបី ្រាប់ ឲៃយ ដឹ្ ព័ត៌មាន, ្បមូល , ឬ ទារ យក មក វិញ នូវ ចំនួន ្រាក់ ណាមួយ 
ណដល អ្នក ជំពាក់ ធនាគារ។ ស្្់ដារ សុវតិ្ភាព របស់ សយើ្ ខ្ទុ ំ្ តរូវ រាន រកៃសា សហើយ បសច្ចកវិទៃយា របស់ សយើ្ ខ្ទុ ្ំតរូវ រាន សធវើ បច្ចទុបៃបន្នភាព ជា ្បចា ំសដើមៃបី ្ ល់្ ការ ការពារ ដល់ ព័ត៌មាន 
ណដល សយើ្ខ្ទុំ រកៃសា ទុក។ សយើ្ខ្ទុំ មិន លក់ , ្ ៃេពវ ៃ្សាយ, ឬ បរិចា្ៃគ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក សនាះ សទ។ ចៃបាប់ ជាក់លាក់ ខលៃះ  ក៏ ត្មរូវ ឲៃយ ធនាគារ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក សៅ រាម ការ 
សស្នើ សុំ ណដរ។ ្ បសិនសបើ ធនាគារ ទទួល រានការ សស្នើ សុំ ពី ទីភា្នៃក់ងារ ជាក់លាក់  ឲៃយ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក  ធនាគារ អាច នឹ្ អនុវត្ រាម សំសណើ សដាយ ពុំ ជ្មាប ជូន ដំណឹ្ 
ដល់ អ្នក ស�ើយ។ ធនាគារ អាច នឹ្ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន សៅ ឲៃយ នគររាល, ទីភា្នៃក់ងារ រដ្ាៃេិរាល ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន, ឬ វិទៃយាស្ាៃន ហិរញញវត្ទុ ក្នទ្ុ  ករណី ណដល ធនាគារ សជឿជាក់ 
សដាយ ណ្្ក សលើ សហតុ្ល សមរមៃយ ថា ការ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន ណបប សនះ នឹ្ ជួយ ដល់ ការ សសី៊បអស ្្កត ការ ណវកមុខ សញ្ៃ និ្/ឬ ទប់ស្ាៃត់ អំសពើ ឆសរាក ឬ បទសល្ើស ្ពហ្ទណ្ឌ ដមទ 
សទៀត ដូច ជា ការ សមា្ៃត ្រាក់ និ្/ឬ ហិរញញបៃបទាន សេរវកម្ សៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា ឬ សៅ បណា្ៃ ្បសទស ស្ៃេ្ សទៀត។ អ្នក ្ពមស្ពៀ្ ្ ្ល់ ព័ត៌មាន ទាំ្អស់ ដល់ ធនាគារ 
ណដល ទាមទារ សដាយ សម សហតុ្ ល ឲៃយ សគារព និ្  អនុវត្ រាម ចៃបាប ់ទាំ្សនះ។ ចៃបាប ់្បឆំ្   ការ សមា្ៃត ្រាក់ និ្ ហិរញញបៃបទាន សេរវកម្ជា ធរមានសៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា ឬ 
សៅ បណា្ៃ ្បសទស ដមទ សទៀត ក ៏អាច នឹ្  ហាមឃាត់ សយើ្ខ្ទុំ មិន ឲៃយ ចុះ កិច្្ច ពមស្ពៀ្ ឬ ចូលរួម ពាកព់័ន្ធ សៅ ក្នទុ្ ្បតិបត្ិការ ទាំ្ឡាយ ណា ណដល ជាប ់ទាក់ទ្ នឹ្  ្បសទស 
ជាក់លាក់ ណាមួយ, បុគ្គល, ឬ សា្ៃប័ន ជាក់លាក់ ណាមួយស�ើយ។ ដូសច្នះ អ្នក ្ពមស្ពៀ្ ថា ធនាគារ អាច នឹ្៖

 ពនៃយារសពល ឬ ររំ្ ្បតិបត្ិការ ណាមួយ ឬ បដិសសធ ការ សបើក្រាក់ ណាមួយ សដាយ មិន មាន កាតពវកិច្ច ទទួលរ៉ៃប់រ្ ស�ើយ ឬ

 បសញ្ចញ ព័ត៌មាន ណាមួយ ទាក់ទ្ នឹ្ រូប អ្នក  ឬ ្បតិបត្ិការ សៅ ឲៃយ នគររាល កម្ទុជា ឬ អាជា្ៃធរ ពាក់ព័ន្ធ សៅ ក្នទុ្ ្បសទស ណាមួយ សដើមៃបី បញ្ៃក់ ថា ចៃបាប់ 
សៅ ក្នទុ្ ្បសទស ណដល អនុវត្ ចំសពាះ ្បតិបត្ិការ មួយ ឬអវី ស្ៃេ្ ពី សនះ អនុសលាម សៅ រាម ចៃបាប់ ទាំ្ឡាយ ណដល មាន សគាលបំណ្ ទប់សា្ៃត់ ឬ ណវកមុខ សញ្ៃ 
ហិរញញបៃបទាន សេរវកម្ ឬ ការ សមា្ៃត ្រាក់ ្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ មាន សហតុ្ល សមរមៃយ ក្នទុ្ ការ សជឿ ថា ្បតិបត្ិការ សនាះ អាច នឹ្ ្ ្ទុយ ចៃបាប់ ទាំ្សនាះ សហើយ ធនាគារ 
នឹ្ មិន មាន កាតពវកិច្ច ទទួលរ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ លទ្ធ្ល មន ការ ចាត់វិធានការ សនាះ សទ។

សៅ ក្នទុ្ ្បការ សនះ « ការ សមា្ៃត ្រាក់ » រប់ បញ្ចចូល ទាំ្ ចំណាត់ការ ណាមួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ លុយកាក់ ណដល រាន មក ពី សកម្ភាព ឧ្កិដ្ឋ និ្ ចំណាត់ការ ណាមួយ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ មូលនិធិ ឬ ្ទពៃយ របស់ មនុសៃេ ណា មា្នៃក់ ឬ អ្្គភាព ណាមួយ ណដល ្តរូវ សគ ស្ៃេ័យ ថា ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ សេរវកម្ ឬ អំសពើ ណាមួយ មន សេរវកម្។

12.7.  ការ ជូនដំណឹ្  និ្ ការ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្

ការ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ គណនី របស់ អ្នក ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ ររាយការណ៍ ធនាគារ និ្ ការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ ណាមួយ ចំសពាះ លកខេខណ្ឌ នឹ្ ្តរូវសធវើ 
និ្  ្ ល្់ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ ឬ ក្នទុ្ ទ្ម្់ ស្ៃេ្ សទៀត ណាមួយ ដូច មាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ទាំ្សនះ ឬ ណដល រាន ្ពមស្ពៀ្ គា្នៃ ជាមួយ ធនាគារ។ សយើ្ខ្ទុំ អាច 
នឹ្ ស្បើ្ រាស់ មសធៃយារាយ សអ�ិក្តរូនិក សដើមៃបី ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ ជាមួយ អ្នក។ សនះ អាច រប់ បញ្ចចូល ទាំ្  ការ ស្្ើ អី៊ណមល សៅ កាន់ អ្នក នូវ ការ ជូនដំណឹ្ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ 
ឬ ការ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ ស ៃ្េ្ សទៀត អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ នានា សៅ សលើ ្ លិត និ្ សសវា របស់ សយើ្ ខ្ទុ ំឬ ស្្ើ សៅ ឲៃយ អ្នក នូវ ការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ផ្ៃស់ ប្ចូរ នានា ណដល មាន ស្មាប់ ការ 
សមើល សៅ ក្នទុ្ ខ្្់ សសវា ធនាគារ អន ឡាញ ឬ សៅ សលើ សគហទំព័រ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។

្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ ចុះ ្ ៃសាយ លិខិត ទំនាក់ ទំន្ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ សដាយ ផ្ៃល់ សយើ្ ខ្ទុំ នឹ្  ស្្ើ វា សៅ កាន់ អាសយដា្ៃន ្ ្ី បំ្ ុត ណដល អ្នក រាន ្ ល្់ ឲៃយ សយើ្ ខ្ទុំ។ ក្នទុ្ ករណី 
ណដល សយើ្ខ្ទុំ ស្្ើ លិខិត ជូនដំណឹ្ ជា លាយលកខេណ៍អកៃេរ និ្រាម សំបុ្ត ធម្រា សយើ្ខ្ទុំ ចាត់ ទុក ការ ជូនដំណឹ្ ថា ្ តរូវ រាន ្ ្ល់ ជូន ដល់ មដ សហើយ ក្នទុ្ រយៈសពល 3 (បី ) 
ម្្ង (ម្្ង សធវើការ ) បនា្ៃប់ ពី សយើ្ខ្ទុំ រាន ស្្ើ សចញ។ 
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12.8. កាតពវកិច្ច ្បឆំ្ ការ លា្ សមា្ៃត ្រាក់ និ្ ការ ទប់សា្ៃត់ ហិរញញបៃបទាន សេរវកម្

សយើ្ខ្ទុំ សូម ណណនាំ ថា សដើមៃបី បំសពញ រាម ត្មរូវ ការ ណ្្នក ចៃបាប់ និ្ កាតពវកិច្ច អនុសលាម ភាព របស់ សយើ្ខ្ទុំ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ បស្្កើន ការ ្តរួតពិនិតៃយ និ្ រាមដាន ណដល សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ 
សធវើ។ អ្នក គួរ ដឹ្ ថា ៖

 ្បតិបត្ិការ អាច នឹ្ ពនៃយារសពល, ររំ្  , ប្្កក, ឬ បដិសសធ ក្នទុ្ ករណី ណដល សយើ្ខ្ទុំ មាន សហតុ្ល ្គប់្គាន់ សដើមៃបី សជឿ ថា ្បតិបត្ិការ ទាំ្សនាះ រំសលាេចៃបាប់ ឬ 
ទណ្ឌកម្ ជា ធរមាន (ឬ ចៃបាប់  ឬ ទណ្ឌកម្ របស់ ្បសទស ស្ៃេ្ សទៀត )។ ក្នទុ្ ករណី ណដល ្បតិបត្ិការ ្តរូវ រាន ពនៃយារសពល , រំ្ ខ្ប់ , ប្្កក, ឬ បដិសសធ , ធនាគារ និ្ 
អ្នកសឆលៃើយឆលៃ្ របស់ ខលៃលួន មិន ទទួល រ៉ៃប់រ្ ចំសពាះ ការ រាត់ប្់ ណាមួយ ណដល អ្នក ទទួល រ្ ស�ើយ (ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ ការ រាត់ប្់ ជា លទ្ធ្ល មន ចំណាត់ការ ណបប 
សនះ  ្្ ណដរ ) ណដល ប្្ក ស�ើ្ ក្នទុ្ រូបភាព ណា ក៏ សដាយ ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ ្ លិត្ល បសញញើ ណាមួយ។

 មាន សពល ខលៃះ  សយើ្ខ្ទុំ អាច នឹ្ ្តរូវការ ចាំរាច់ នូវ ព័ត៌មាន បណន្ម ពី រូប អ្នក  សដើមៃបី ជួយ សយើ្ខ្ទុំ សៅ ក្នទុ្ ការ បំសពញ ដំសណើរការ អនុសលាម ភាព (ឧទាហរណ៍ ស្ី ពី ការ 
្តរួតពិនិតៃយសុ្កឹតភាពព័ត៌មាន អតិ្ិជន និ្ អ្នកចូលរួម សៅ ក្នទុ្ ្បតិបត្ិការ)។ និ្

  ្បសិនសបើ ចៃបាប់ត្មរូវ  សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ បសញ្ចញ ព័ត៌មាន ណដល រាន ្បមូល  សៅ ឲៃយ ទីភា្នៃក់ងារ  និយ័ត កម្  និ្/ឬ ទីភា្នៃក់ងារ អនុវត្ ចៃបាប់ , ធនាគារ ដមទ សទៀត,  សមាជិក 
ដមទ សទៀត មន បុ្ត សម្ន្ធ របស់ ធនាគារ, អ្នក ្ ្ល់ សសវា ឬ សៅ ឲៃយ ភាគី ទី បី ស្ៃេ្ សទៀត។

អ្នកអះអា្ចំសពាះធនាគារ សដាយ ធានា មិន ឲៃយ ធនាគារ ទទួល ខុស្តរូវ ចំសពាះ ការ រាត់ ឬខាតប្់ ណាមួយ ណដល អាច សកើត សចញពី ការ រំសលាេ បំពាន  របស់ អ្នក សៅ សលើ ការ 
សនៃយា ណដលថា៖

 អ្នក នឹ្ មិន ្ ្លួចស្្ើម, ចូលរួម សៅ ក្នទុ្, ឬ អនុវត្ ្បតិបត្ិការ មួយ ណដល អាច នឹ្ រំសលាេ បំពាន ចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្ ជា ធរមាន  
(ឬ ចៃបាប់  ឬ ទណ្ឌកម្ របស់ ្បសទស ស្ៃេ្ សទៀត ) ស�ើយ និ្

 សកម្ភាព គាំ្ទ ណដល ្ លិត្ល បសញញើ ណាមួយ កំពុ្ ្តរូវ រាន ្ ្ល់ សៅ ឲៃយ មិន រំសលាេ សលើ ចៃបាប់ ឬ ទណ្ឌកម្ ជា ធរមាន ណាមួយ  
(ឬ ចៃបាប់  ឬ ទណ្ឌកម្ របស់ ្បសទស ស្ៃេ្ សទៀត ស�ើយ )។

12.9. ការទូទាត់ការ ្រាក់

ធនាគារ ប្់ការ ្រាក់ ឲៃយ សមតុលៃយ ឥណទាន សៅ ក្នទុ្ គណនី ្បសេទ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន។ ការ ្រាក់ ្តរូវ រាន គណនា រាម ចំនួន ម ្្ង  ស្មាប់ ការ ្រាក់ ណដល គណនី ្រាក់ 
សនៃេំ  និ្ គណនី ្បតិបតិ្ការ ទទួល រាន និ្ ្តរូវ រាន បញ្ចចូល សៅ ក្នទ្ុ  គណនី របស់ អ្នក សៅ ម ្្ង ណដល ្តរូវ ប្់។ ម ្្ង ្តរូវ ប្់ការ ្រាក់ ស្មាប់ គណនី របស់ អ្នក ្ តរូវ ចំ ម ្្ង ្បតិទិន 
ដូច គា្នៃ មន ណខ នីមួយៗ ឬ មន ្តីមាស នីមួយៗ អា្ស័យ សៅ សលើ ្បសេទ គណន ីរបស់ អ្នក។ ្ បសិនសបើ ម្្ង ្តរូវ ប្់ការ ្រាក់ ស្មាប ់គណន ីរបស់ អ្នក  ប៉ះ ច ំម្្ង មិន សធវើការ សនាះ ម្្ង 
ប្់ការ ្រាក់ ស្មាប់ គណនី របស់ អ្នក នឹ្ រំកិល សៅ ម្្ង សធវើការ បនា្ៃប់ មន ណខ សដាយ សវ័យ្បវត្ិ។

ការ ្រាក់ ណដល ប្់  ឬ សវរ ចូល គណនី សដាយ ធនាគារ នឹ្ ្តរូវ កាត់ ពន្ធ រាម ចៃបាប់ ពន្ធ ជា ធរមាន។ ស្ាៃនភាព ពន្ធ របស់ ម្ាៃស់ គណនី  នឹ្ កំណត់ អំពី ្បសេទ និ្ បរិមាណ 
មន ពន្ធ ណដល ្តរូវ កាត់។ ធនាគារ ពឹ្ណ្្ក សលើ ស្ាៃនភាព ពន្ធ  និ្ ព័ត៌មាន ពន្ធ  (សៅ ទីណា ណដល សម ្សប) ណដល ្ ្ល់ សដាយ ម្ាៃស់ គណនី។ ពន្ធ កាត់ ទុក ស្មាប់ ពលរដ្ឋ 
ក្នទុ្្សុក (“RWT”) នឹ្ ្តរូវ កាត់ យក ពី ការ ប្់ការ ្រាក់ ណដល សធវើ សៅ ឲៃយ ម្ាៃស់ គណនី ជា ពលរដ្ឋ កម្ទុជា។ បុ៉ណន្ RWT ្តរូវ អនុវត្ ចំសពាះ ជនបរសទស ណដល រាន និ្ កំពុ្ 
រស់សៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា រយៈសពល ោ៉ៃ្  សហាច ណាស់ 182 ម ្្ង ជាប់ៗ គា្នៃ ឬ មាន សញ្ៃ បញ្ៃក់ ថា នឹ្ រស់សៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា រយៈសពល ោ៉ៃ្ សហាច ណាស់ 182 ម ្្ង 
សដាយ ្ ្ល់ ឯកសារ េ័ស្ទុរា្ ្គប់្គាន់ ដូច ជា កិច្ចសនៃយាការងារ , កិច្ចសនៃយាជួល ្ ្ះ , ឬ កាន់កាប់ អាជីវកម្ សៅ ក្នទុ្ ្បសទស កម្ទុជា។ សា្ៃនភាព ពន្ធ ជា អ្នក រស់សៅ ក្នទុ្្សុក  
្តរូវ រាន ស្ជើសសរីស ក្នទុ្អំ�ទុ្សពល សបើក គណនី ដំបូ្ សៅ សពល ណដល អ្នក ្ ្ល់ ព័ត៌មាន ្គប់្គាន់ ដល់ បុគ្គលិក របស់ សយើ្ ខ្ទុ។ំ ចំសពាះ ម្ាៃស់ គណនី អនិវាសនជន ពន្ធ កាត់ 
ទុក ស្មាប់ អនិវាសនជន (“NRWT”) នឹ្ ្តរូវ កាត់ ទុក។ សយើ្ខ្ទុំ ពឹ្ណ្្ក សលើ សុ្កឹតភាព  មន ឯកសារ និ្ ព័ត៌មាន ណដល រាន ្ ្ល់  សដើមៃបី ស្ជើសសរីស សា្ៃនភាព ពន្ធ ្តឹម្តរូវ 
ស្មាប់ គណនី របស់ អ្នក។

ស្មាប់ គណនី ខលៃះ ្ រាក់ សៅ សល់ ក្នទុ្ គណនី (សមតុលៃយ) ្ តរូវ ណត សលើស ចំនួន កំណត់ អបៃបបរមា  ជាក់លាក់  សទើប ធនាគារ ប្់ការ ្រាក់ ឲៃយសៅ អ្នក។ ធនាគារ អាច នឹ្ កំណត់  
ឬ ណកណ្ប សមតុលៃយ អបៃបបរមា ជាក់លាក់  ស្មាប់ ការ គិតការ ្រាក ់ឲៃយ និ្ សមតុលៃយ ជាក់លាក់ ណាមួយ ស្មាប ់ការ គិតការ ្រាក ់ក្នទុ្ អ្រា ខ្ស់ ឬ ពិសសស។ អ្នក នឹ្  ទទួល 
រានការ ជូនដំណឹ្ អំពី ការ ណកណ្ប ណាមួយ និ្ កាលបរិសចឆេទ មន ការ ណកណ្ប សនាះ ្ ្ ណដរ ្បសិនសបើ មាន។

12.10. គណនី ្រាក់ ប សញ្ជើ មាន កាលកំណត់

ខ និ្ លកខេខណ្ឌ ខា្ស្កាម សនះ អនុវត្ ចំសពាះ គណនី ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ និ្ ដាក់ បញ្ចចូល នូវ លកខេខណ្ឌ ណដល មាន ណច្ សៅ ក្នទុ្ វិញ្ៃបនប្ត ្រាក់ បសញញើ មាន 
កាលកំណត់ ឬ ណបបបទ សស្នើ សុំ (្បសិនសបើ មាន )។

ធនាគារ អាច នឹ្ សធវើការ កំណត់ ក្មិត ្រាក់ បសញញើ អបៃបបរមា ស្មាប់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ ណាមួយ។ ្បសិនសបើ ចំនួន ទឹក្រាក់ មន បសញញើ របស់ អ្នក ចុះ ស្កាម ក្មិត បសញញើ 
អបៃបបរមា ធនាគារ មាន សិទ្ធិ សបើក្រាក់ បសញញើ សៅ សៅ ឲៃយ អ្នក វិញ។

 ស្មាប់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ តិច ជា្  12 ណខ ការ ប្់ការ ្រាក់ ្បចាំណខ មិន ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត ស�ើយ។ មាន ណត ការ ប្់ការ ្រាក់ សៅ សពល កំណត់ ប៉ុសណាណៃះ  
សទើប្តរូវ រាន អនុញ្ៃត។

 ស្មាប់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ 12  ណខ ឬ សលើស សនះ ការ ប្់ការ ្រាក់ ្បចាំណខ ឬ ការ ប្់ការ ្រាក់ សៅ សពល កំណត់ បសញញើ ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត។
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ការ ្រាក់ ណដល ្តរូវ ប្់ អំ�ទ្ុ  សពល មន ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ របស់ អ្នក មិន បូក បញ្ចចូល នឹ្ ្រាក់ សដើម សទ។ បុ៉ណន្ ការ ្រាក់ ណាមួយ ណដល ប្់ សៅ សពល កំណត់ បសញញើ 
អាច បូក បណន្ម សដាយ សវ័យ្បវត្ិ សៅ សលើ ចំនួន ្រាក់ សដើម ណដល ្តរូវ ស្ វិញ សដើមៃបី បស្្កើត រានជា ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ ្ ្ី។

សលើកណល្ណត មានការ យល់្ពម ពី ធនាគារ រយៈសពល មន ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ របស់ អ្នក គឺ ស្រ សហើយ អ្នក មិន អាច ស្្រ ្រាក់ បសញញើ សនាះ ឬ ដក ្រាក់ បសញញើ សនាះ រាន 
សទ ដរបណា វា មិន ទាន់ ដល់ កាល សវលា កំណត់ ្តរូវ ដក។ សំសណើសំុ ដក មុន សពល កំណត់  និ្/ឬ សំុ ដក ខលៃះ នូវ ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ (្បសិនសបើ ្តរូវ រាន អនុញ្ៃត) 
្តរូវ ណត មានការ យល់្ពម ពី ធនាគារ។ ធនាគារ អាច នឹ្ កំណត់ យក ម្លៃ ដក ្រាក់ បសញញើ មុន កាលកំណត់។

្បសិនសបើ កាលបរិសចឆេទ ដល់កំណត់ ្តរូវ ដក ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ របស់ អ្នក ប៉ះ ចំ ម្្ង មិន សធវើការ  សនាះ នឹ្ ្តរូវ រំកិល សៅ ម្្ង សធវើការ បនា្ៃប់។

្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ មិន អាច ដក សដាយ ស្បើ មូលបៃបទានប្ត បុគ្គល រាន សទ។ ក្នទុ្ ករណី ណដល សម ្សប  និ្ ជា ការ យកចិត្ទុកដាក់ សម សហតុ្ល ស្មាប់ សសវា 
បំសពញបណន្ម របស់ ខលៃលួន ធនាគារ នឹ្ ្រា្ស័យ ទាក់ទ្ សៅ អ្នក សៅ មុន សពល កាលបរិសចឆេទ ដល់កំណត់ ្តរូវ ដក មន ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ របស់ អ្នក។ កម្ម និ្ បន្ទុក 
សសវាណដលកំណត់សដាយ រដ្ាៃេិរាល  ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទំា្ ពន្ធ កាត់ ទុក ស្មាប់ និវាសនជន ឬ ពន្ធ កាត់ ទុក ស្មាប់ អនិវាសនជន អាច នឹ្ ្តរូវ ដក យក សដាយ ធនា ការ ABA 
សចញពី ្រាក់ បសញញើ មាន កាលកំណត់ របស់ អ្នក ឬ ពី គណនី ណដល អ្នកកំណត់្្ណដរ។

12.11. សំសណើ្បតិបត្ិការ រាម ទូរស័ព្ ឬ រាម អ៊ីណមល

ធនាគារ មិន អាច អនុញ្ៃត ឲៃយ អ្នក  ឬ បុគ្គល ណដល អ្នក្្ល់ សិទ្ធិ  សធវើការ សស្នើ ្បតិបតិ្ការ ស្មាប់ គណនី ណាមួយ រាម រយៈ ការ ទូរស័ព្ សៅ សាខា របស់ ធនាគារ ស�ើយ។ 
្បសិនសបើ ធនាគារ អនុញ្ៃត ឲៃយសធវើ ដូសច្នះ  អ្នក ្ពមស្ពៀ្ ថា៖

 មូលនិធិ អាច ស្្រ សៅ មក ណត រវា្ គណនី ណដល ស្ិត សៅ ស្កាម ស្្ៃះ របស់ អ្នក ប៉ុសណាណៃះ

 ការ សាកសួរ ព័ត៌មាន អាច សធវើ រាន ណត អំពី គណនី ណដល ស្ិត ស្កាម ស្្ៃះ របស់ អ្នក ប៉ុសណាណៃះ

 ធនាគារ អាច នឹ្ បដិសសធ មិន អនុវត្ រាម សំសណើ ណាមួយ  ណដល មិនណមនសធវើស�ើ្ សដាយ អ្នក ឬ បុគ្គល  ណដល អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធិ។

 ធនាគារ មិន មាន កាតពវកិច្ច ្តរូវ កំណត់ អត្សញ្ៃណ ឬ សិទ្ធិ អំណាច របស់ អ្នក ណា មា្នៃក់ (រួម ទាំ្ ខលៃលួន អ្នក) ណដល សធវើសំសណើ្បតិបត្ិការ សនាះ ស�ើយ។

 ធនាគារ អាច នឹ្ កំណត់ ចំនួន អបៃបបរមា ទាក់ទ្ នឹ្ ្បសេទ សំសណើ ្បតិបត្ិការ  សហើយ អាច នឹ្ ណកណ្ប ចំនួន ណបប សនះ  សៅ សពល ណាមួយ  សដាយ មិន ចាំរាច់ 
ជូនដំណឹ្ ស�ើយ , និ្

 អ្នក នឹ្ ធានា មិន ឲៃយ ធនាគារ ទទួលខុស្តរូវ ចំសពាះ ការ ខាតប្់ ណាមួយ  ណដល ខលៃលួន ទទួល រ្ ជា លទ្ធ្ល មន សំសណើ្បតិបត្ិការណាមួយ  (ក្នទុ្ សនាះ រប់ ទាំ្ ការ 
អះអា្ ខុស ពី  រូប អ្នក  ឬ បុគ្គល ណដល អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធិ  ឬ អះអា្ ថា ្តរូវ រាន អ្នក ្ ្ល់ សិទ្ធិ ឲៃយ ) សលើកណល្ណត ការ ខាតប្់ ណា ណដល ប្្កស�ើ្សដាយ ការ សធវស្បណហស 
របស់ ធនាគារ។

12.12. សតើ ្តរូវសធវើ ដូច សម្ច ្បសិនសបើ អ្នកមាន បញ្ៃ ឬ បណ្ឹ្ទាមទារ ?

្បសិនសបើ អ្នក មិន សពញ ចិត្ អំពី អវីមួយ ណដល សយើ្ខ្ទុំ រាន សដាះ្សាយ ឬសឆលៃើយ តប ឬអវី ណដល ្បណហលជា សយើ្ខ្ទុំ មិនរាន សដាះ្សាយ ឬសឆលៃើយ តប សនាះ សូមអ្នក ្ ្ល់ ឱកាស 
ឲៃយ សយើ្ខ្ទុំ រាន សធវើការ ណកត្មរូវ ្ ្។ ក្នទុ្ ករណី ណដល អាច សធវើ សៅ រាន  សយើ្ ខ្ទុ ំនឹ្ ពៃយាោម សដាះ្សាយ បណឹ្្ របស់ អ្នក សៅ នឹ្ កណនល្ៃ   សដើមៃបី រក ដំសណាះ្សាយ ភ្ាៃមៗ។ 
្បសិនសបើ សយើ្ខ្ទុំ  ្តរូវការ សពលសវលា បណន្ម ខលៃះ សទៀត  សដើមៃបី  ្តលប់ សៅ ជួប អ្នក វិញ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជ្មាប ជូន អ្នក។ ក្នទ្ុ  ករណី ណដល សយើ្ ខ្ទុ ំមិន អាច សដាះ្សាយ បញ្ៃ របស់ 
អ្នកភា្ៃមៗ  សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ បញ្ជចូន បណ្ឹ្ សនះ សៅ កាន់ អ្្គភាព សដាះ្សាយ បណ្ឹ្ ។

សគាលបំណ្ មន អ្្គភាព សដាះ្សាយ បណ្ឹ្ របស់ សយើ្ខ្ទុំ  គឺ សឆលៃើយ តប សៅ នឹ្ បណ្ឹ្ របស់ អ្នក ឲៃយ រាន ឆប់រហ័ស បំ្ុត រាម ណដល អាច សធវើ សៅ រាន  ប៉ុណន្ សទាះជា ោ៉ៃ្ណា 
បណ្ឹ្ ខលៃះ អាច នឹ្ ្តរូវការ សពល សដាះ្សាយ យូរ ជា្ បណ្ឹ្ មួយចំនួន។ សយើ្ខ្ទុំ នឹ្ ជូនដំណឹ្ ឲៃយ អ្នក រានដឹ្ អំពី វឌៃឍនភាព មន ការ សដាះ្សាយ បណ្ឹ្ របស់ អ្នក។

អ្នក អាច ទាក់ទ្ មក សយើ្ខ្ទុំ សដាយ ស្បើ៖

 ទូរស័ព្ សលខ ៖ (+855) 23 255 333,

 អុីណមល ៖ info@ababank.com / complaintresolution@ababank.com,

 កម្វិធី ទូរស័ព្ មដ  ABA Mobile ្ត្់ ប៊ូតុ្ “ទាក់ ទ្ មក សយើ្ខ្ទុ”ំ

 Online chat និ្/ឬ ណបបបទ ្ ្ល់ មតិ សៅ សលើ សគហទំព័រ ្ លៃចូវការ របស់ សយើ្ខ្ទុំ

 ្្ល់ មតិ ឬ ស្្ើ សារ រាម ទំព័រ សហវ ស ប៊ុ ក ្ លៃចូវការ របស់ សយើ្ខ្ទុំ។

12.13.  ្ប សិន អ្នក សៅ ណត មិន សពញចិត្

្បសិនសបើ អ្នក សៅ ណត មិន ទាន់ សពញចិត្ ចំសពាះ លទ្ធ្ល មន ការ សដាះ្សាយ ចំសពាះបណ្ឹ្ របស់ អ្នក សទ  សូម សមើលសៅ ណ្្នក 5.1.7 សដើមៃបី ណសវ្រក ចំណាត់ការ បន្។
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អគារសលខ 141, 146, 148 និ្ 148 អា សប សស សដ  មហាវិ្ី្ពះសីហនុ និ្  
អគារសលខ 15 និ្ 153 អា សប សស ្លៃចូវ 278 សងា្ៃត់បឹ្សក្ក្ទី 1
ខណ្ឌចំការមន រជធានីេ្នំសពញ ្ពះរជាណាច្កកម្ទុជា

(+855) 23 225 333 | ទូរសារ: (+855) 23 216 333 

info@ababank.com | www.ababank.com
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