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ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ “ខ និងលក្ខខណ្ឌ” នេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាផ្នែកមួយនៃកិចព្រ
្ច មព្រៀងដែលមានវិសាលភាពគ្រប់គ្រងល�ើការ

ប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវានានារបស់ធនាគារយ�ើងខ្ញុំដោយរួមបញ្ចូលទា
 ំងគណនីផងដែរ។ ខ និងលក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះ នឹងត្រូវយកមក
អនុវត្តនៅពេលដែលយ�ើងខ្ញុំផ្ដលជ
់ ូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាធនាគារផទាល
្ ់ខលួន
្ ជាក់លាក់មួយ។ នៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់

បែបបទស្នើសុំប�ើកគណនី ឬទទួលផលិតផល ឬសេវាធនាគាររូបវន្តបុគ្គលណាមួយរបស់យ�ើងខ្ញុំ មានន័យថាអ្នកព្រមទទួលយក ខ និង
លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ។ អ្នកគ
 ប្បរី ក្សាទុកក
 ូនស�ៀវភៅនេះដ�ើម្បីធ្ជា
វើ ឯកសារយោងនៅថ្ងៃក្រោយ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ ដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារនេះពុំរាប់ប
 ញ្ចូលគ្រប់រាល់ ខ និងលក្ខខណ្ឌស
 ម្រាប់ផលិតផល និងសេវា ធនាគារដែលបាន
ផ្ដល់ជ
 ូនឡ�ើយ។ ទោះបីយ៉ាងណា លក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចមានបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងច្បាប់ ខនិងលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់ណា
 មួយ ( ឧទាហរណ៍
ខ និងលក្ខខណ្ឌកា
 តឥណទានជាដ�ើម) ឬខនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទ�ៀតដែលអ្នកបានព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

យ�ើងខ្អាច
ញុំ នឹងធ្វើការកែសម្រួល ខ និងលក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះបាន រួមទាំង ខ និងលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់ដែលគ្រប់គ្រងល�ើ ផលិតផល ឬសេវា
ណាមួយ ដ�ើមប្ ឆ
ី ្លុះបញ្ង
ចាំ អំពល
ី កខ
្ខ ណ្ឌតម្រូវចា
 បា
ំ ច់សម្រាប់ប្រតិបត្កា
តិ រគណនីដែលមានជាមួយធ
 នាគារ ដែលរម
ួ ប
 ញ្ល
ចូ ដោយមន
ិ ក
 ណ
ំ ត់
ត្រឹមតែ អត្រាការប្រាក់, លក្ខខណ្ឌ, ថ្លៃឈ្នួលជាដ�ើម នៅក្នុងពេលណាមួយ ទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យ�ើងខ្ញុំ និង/ឬដោយយោងទៅតាម

ច្បាប់ពា
 ក់ពន
័ ។
្ធ ក្នុងករណី ខនង
ិ លក្ខខណ្ឌទ
 ទូ ៅ មានអសង្គតភា
ិ ពជាមួយ ខនង
ិ លកខ
្ខ ណ្ឌជា
 ក់លាក់ណាម
យ
ួ នោះ ខនង
ិ លកខ
្ខ ណ្ឌជា
 ក់លាក់
សម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាត្រូវមានអាទិភាព។

ស�ៀវភៅនេះមានចែងអំពី ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគណនីរបស់អ្នក ហ�ើយបង្កើតបានជាផ្នែកម
 ួយនៃកិច្ចសន្យារបស់អ្នកជា
 មួយធនាគារ។ អ្នក

ត្រូវបានចាត់ទ
ក
ុ ថា
 បានឯកភាពជាមួយខ
 និងលកខ
្ខ ណ្ឌនេះ នៅពេលដែលបានប្រតិបត្កា
តិ រគណនីរ បស់អ
ក
្ន ជាល�ើកទ
ម
ី យ
ួ ឬនៅពេលដែល

អ្នកបានធ្វើការព្រមព្រៀងល�ើ ខ និងលក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះ។ យ�ើងខ្សូ
ញុំ មល�ើកទឹកចិតអ្ន
្ត កឲ
 ្យអានឯកសារនេះនៅពេលអ្នកស ្នើស
 ុំសេវាគណនី
ណាមួយពីធនាគារ។ ខទាងនេ
ំ
ះភ្ជាបកា
់ តពក
្វ ិចផ្លូ
្ច វចបា
្ ប់ចំពោះរូបអ្នក ពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការធ្វប្រ
ើ តិបត្តិការជាមួយធនាគារ។ ដូច្នេះ អ្នកគ
 ួរអាន
និងស្វែងយល់អំពខ
ី និងលក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះមុនន
 ឹងប្រើប្រាស់គ
 ណនីរ បស់អ្នក។

ព
ត
័ មា
៌ ននៅក្នុងឯកសារនេះអាចនងត្
ឹ
វរូ ផ
 ស
លា្ ប
់ រដូ្ ទៅថ្ងៃក្រោយ។ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងផ្ដល់ព
ត
័ មា
៌ នអព
ំ កា
ី រផស
លា្ ប
់ រដូ្ ថ្ៗ
មី តាមរយៈការផ្ល
ើញ ខ
ិ ត
ិ ជ
ន
ូ ដំណង
ឹ

ទៅអ្នក (ប្រសិនប�ើចាំបាច់ ដូចជា
 នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចមានការប៉ះពាល់ទៅល�ើអ
 ្នកខ្លាំង) ឬដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ថ្មីៗនៅល�ើវិបសាយរបស់យ�ើងខ្ញុំ និង/ឬមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទ�ៀតដែលយ�ើងខ្ញុំគិតថា
 សមស្រប។ អ្នកក
 អា
៏ ចទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំ
ដ�ើម្បីទទួលបានសន្លឹកឯ
 កសារព័ត៌មានថ្មីៗដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

ទំព័រដេីម
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“ម្ចាស់គណនី”

“ហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ”្ធិ

“សមតុល្យក
 ្នុងគណនី”

សំដៅដល់ប
 ុគ្គលដែលមានគណនីប្រតិបត្តិការប្រើឈ្មោះរបស់ខ្លួន និងជាអ្នកទ
 ទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះគ្រប់
ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ក
 ្នុងគណនីនោះ។

សំដៅដល់ភា
 គីទីបី ដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ
 ្យប្រតិបត្តិការក្នុងគណនី។
សំដៅដល់ស
 មតុល្យស
 រុបនៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នក ដោយដកចេញនូវសមតុល្យប្រតិបត្តិការមិនទា
 ន់
ទូទាត់ និងឥណទានអតិបរមាដែលអាចមាននៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នក (សម្រាប់គណនីរ�ៀបចំជា
ឥណទានវិបារូបន៍ ឬប្រតិបត្តិការល�ើសស
 មតុល្យ)។

សំដៅដល់ថ្ងៃក្នុងសប្ដាហ៍ ដែលធនាគារ ABA ប�ើកប្រតិបត្តិការ ក្រៅពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ។

ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យម
 ិនមែនជាថ្ងៃធ្វើការឡ�ើយ ប�ើទោះបជា
ី សាខារបស់យ�ើងខ្ញុំមួយចំនួនប�ើកប
 ម្រើ

“ថ្ងៃធ្វើការ”

សេវាក៏ដោយ។

ថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ម៉ាស៊ីន ATM ត្រូវបានកំណត់ថា
 ជា
 ថ្ងៃក្នុងសប្ដាហ៍ដែលសាខាធនាគាររបស់ម៉ាស៊ីន

ATM ទាំងនោះ ប�ើកប
 ម្រើសេវា។ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យម
 ិនមែនជាថ្ងៃធ្វើការឡ�ើយ ប�ើទោះបីជាសាខា
របស់យ�ើងខ្ញុំមួយចំនួនប�ើកប
 ម្រើសេវាក៏ដោយ។

មានន័យថាជា កាតមានសិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតណា
 មួយ សម្រាប់គ
 ណនីរ បស់អ្នក ដែលចេញដោយធនាគារ
“កាត”

ABA ឬជាកាតដែលធនាគារ ABA អនុញ្ញាតឲ
 ្យអ
 ្នកប្រើប្រាស់ស
 ម្រាប់ភ្ជាបជា
់ មួយគណនីរ បស់អ្នក
បាន។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានលម្អិត សូមម�ើល “សេចក្សង្ខេ
ដី
បល
 ក្ខណស
 ម្បត្”តិ

“លេខកូដ”

“ឧបករណ៍”

ធនាគារអនឡាញ ឬព័ត៌មានប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវកា
 រជាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់
ទៅ/មករវាងគណនីនា
 នា ហ�ើយព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរក្សាទុកជា
 សម្ងាត់ មិនឲ
 ្យគេដឹង។

សំដៅដល់ម
 ធ្យោបាយដែលធនាគារផ្ដល់ជ
 ូនអ
 ្នកប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធ

អេឡិកត្រូនិក។

“ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិក”

សំដៅដល់ម
 ធ្យោបាយអេឡិកត្រូនិក (ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊ីន ATM ម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS និងម៉ាស៊ីនដែល

“ABA” ឬ “ធនាគារ”

សំដៅដល់ធ
 នាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់

“អ្នក” “របស់អ្នក”

សំដៅដល់ម្ចាសគ
់ ណនី ឬហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ

“យ�ើងខ្”ញុំ “របស់យ�ើងខ្ញុំ”

សំដៅដល់ធ
 នាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់

ឬ“ម៉ាស៊ីនអេឡិកត្រូនិក”

“អតិថិជន”

“OTC”

ទំព័រដេីម

មានន័យថាជា លេខសម្ងាត់ (PIN), លេខកូដច
 ូលប្រើសេវាធនាគារ អនឡាញ ABA, ពាក្យសម្ងាត់

ស្ថិតនៅតាមបញ្ជរសាខា) កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍ និងទូរស័ព្ទ

រាប់ប
 ញ្ចូលទា
 ំងម្ចាសគ
់ ណនី ABA និងម្ចាសគ
់ ណនីម
 ិនមែន ABA ដែលបានប្រើប្រាស់សេវារបស់

ធនាគារ ABA ម្ដងម្កាល។ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ទ
 ម្រង់វា
 យតម្លៃស
 ុក្រឹតភាពទិន្នន័យអតិថិជន

ខុសៗ
 គ្នា។

តាមបញ្ជរ
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“CiM”

ម៉ាស៊ីនដា
 ក់ប្រាក់

“CDM”

ម៉ាស៊ីនដា
 ក់ម
 ូលប្បទានបត្រ

និយមន័យត្រូវបានកំណត់ដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖


សរសេរ, ចុះហត្ថលេខា, អនុញ្ញាតល�ើមូលប្បទានបត្រ ឬការបញ្ជាទិញ ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ

សម្រាប់ការទូទាត់ ប�ើទោះបីជាការដកទឹកប្រាក់ព
 ីគណនីស
 ម្រាប់មូលប្បទានបត្រ និងការ

បញ្ជាទិញ ឬឧបករណ៍ណា
 មួយនោះ អាចបណ្ដាលឲ្យគ
 ណនីខា
 ងល�ើប្រើល�ើសស
 មតុល្យ ឬ
ឥណទានវិបារូបន៍ណាមួយក�ើនឡ�ើងក៏ដោយ។


ទូទាត់ប្រាក់, មូលប្បទានបត្រ, ក្រដាសប្រាក់, រូបិយណត្,តិ និងរាល់ឯកសារផ្សេងៗទ�ៀតទាំង

អស់ទៅក្នុងឥណទាននៃគណនីរ បស់អ្នក និងដ�ើម្បីចុះហ
 ត្ថលេខាតំណាងឲ្យរូបអ្នក និងតាង
នាមឲ្យអ្នក ឬតាងនាមមេធាវី, មូលប្បទានបត្រ, ឬឧបករណ៍ធា
 នាការទូទាត់ណាមួយ។


កាត់ប្រាក់ ឬចុះឥ
 ណពន្ធគណនីរ បស់អ្នកស
 ម្រាប់ការទូទាត់ណាមួយដែលមានហត្ថលេខា

របស់មេធាវី។


ទទួល, ដកទាំងអស់ ឬចំណែកណាមួយនូវ មូលបត្រ, វិក្កយបត្រ, គូប៉ុង ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្េស ងៗ

ទ�ៀតរបស់អ្នក រួមទា
 ំងប្រអប់ណា
 មួយ ឬច្រើន និងវត្ថុនៅក្នុងប្រអប់នោះផងដែរ។

“ប្រតិបត្តិការ”


ចរចា និងទទួលយ
 កបុរេប្រទានតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃ, ឥណទាន, ឥណទានវិបារូបន៍ ឬ

មធ្យោបាយផ្សេងៗទ�ៀត ដោយមាន ឬមិនមា
 នទ្រព្យធានា។


ដាក់បញ្ចាំ និងដាក់តម្កល់ប្រភេទផ្សេងៗនៃទ្រព្យធានាសម្រាប់ការទូទាត់សងបុរេប្រទាន

ទាំងនេះ។


ទទួលរ បាយការណ៍ និង/ឬលិខិតទ
 ំនាក់ទំនងប្រភេទណាមួយ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ នៃ

គណនីរ បស់អ្នក និងបញ្ជាក់អំពភា
ី ពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍និង/ឬលិខិតទ
 ំនាក់ទំនងទាំងនោះ
ដែលតាងនាមឲ្យធនាគារ។


ដាក់សំណ�ើ ទោះតាមរយៈអុីមែល, ទូរលេខ, ទូរស័ព្ទ, ទូរសារ និងមធ្យោបាយផ្សេងៗទ�ៀត និង/

ឬចុះក
 ិច្ចសន្យានៅក្នុងការទិញ, លក់, (រួមទាំងការលក់ទ្រព្យធា
 នា) ព្រមទាំងរាល់ប្រតិបត្តិការ

ផ្សេងៗទ�ៀតដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប្ដូររូបិយប័ណប
្ណ រទេស និង/ឬលោហៈ និង/ឬហ៊ុន, ភាគហ៊ុន,

សញ្ញាបណ្ណ, បណ្ណធានា ព្រមទាំងការជួញដូរទីផ្សារមូលបត្រផ្សេងៗទ�ៀតដ�ើម្បីទទួលបាន

ប្រាក់ចំណេញ ឬផ្សេងពីនេះ។

ទំព័រដេីម
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ព័ត៌មានអំពីគណនី

ទំព័រដេីម
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1. សេចក្ដីសង្ខេបលក្ខណសម្បត្តិ
សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃ

ចំណុចព
 ិសេស

សមស្របបំផុតប្រសិន
 ប�ើ

អ្នកត្រូវការ

ត�ើមានរូបិយប័ណអ
្ណ ្វីខ្លះ?

ត�ើមានថ្លៃសេវាប្រចាំខែដែរ
ឬទេ?

ត�ើខ្ញុំទទួលបានការប្រាក់
ដែរឬទេ?

ត�ើការទូទា
 ត់កា
 រប្រាក់

រយៈពេលប៉ុន្មានខែម្ដង?

ត�ើមានបរិក្ខារ

មូលប្បទានបត្រដែរឬទេ?

ត�ើប្រាក់អាចដកបានភ្លាមៗ
ដែរឬទេ?

ត�ើខ្ញុំអាចទូទាត់តាម

កាលកំណត់បានដែរឬទេ?

ត�ើខ្ញុំអាចស្នើស
 ុំឥណទាន
វិបារូបន៍បានដែរឬទេ?

ត�ើនរណាខ្លះអាចស្នើសុំ

ប�ើកគណនីដោយខ្លួនឯ
 ង?

ត�ើមានសេវាធនាគារតាម
ទូរស័ព្ទដៃដែរឬទេ?

ទំព័រដេីម

គណនីស
 ន្សំតាមទូរស័ព/្ទ
គណនីស
 ន្សំតាមបញ្ជរ

គណនីចរន្តតាមបញ្ជរ

ការវិនិយោគ

គណនីច
 រន្ត “PLUS” តាម

បញ្ញើកំណត់តាមបញ្ជរ/

បញ្ជរ

បញ្ញើកំណត់តាមទូរស័ព្ទ

ប្រតិបត្តិការ & សន្សំ

ប្រតិប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ

សន្សំ

ដុល្លារអាមេរិក & រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក & រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក & រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក & រ�ៀល

គ្មាន

គ្មាន

គ្មាន

គ្មាន

មាន

គ្មាន

គ្មាន

មាន

រ�ៀងរាល់ឆមាស

រ�ៀងរាល់ឆមាស

រ�ៀងរាល់ត្រីមាស

គ្មាន

មាន

មាន

គ្មាន

មាន

មាន

មាន

មាន

មាន

មាន

មាន

គ្មាន

គ្មាន

មាន1

គ្មាន

គ្មាន

អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី

អ្នកដែលមានអាយុចាប់

អ្នកដែលមានអាយុចាប់

និង18 សម្រាប់

កម្ពុជា) និង18 សម្រាប់

កម្ពុជា) និង 18 សម្រាប់

(ជនបរទេស)

(ជនបរទេស)

(ជនបរទេស)

(ជនបរទេស)

មាន

មាន

មាន

មាន

អ្នកដែលមានអាយុចាប់
ពី 15 សម្រាប់( ពលរដ្ឋ
2

កម្ពុជា) និង18 សម្រាប់

15 សម្រាប់( ពលរដ្ឋកម្ពុជា)

ទៅតាមរយៈពេល/
នៅពេលបិទ

ពី 15 សម្រាប់( ពលរដ្ឋ

ពី 15 សម្រាប់ (ពលរដ្ឋ
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សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃ

ចំណុចព
 ិសេស

ត�ើមានសេវាធនាគារ

អនឡាញសម្រាប់រូបវន្ត

គណនីស
 ន្សំតាមទូរស័ព/្ទ
គណនីស
 ន្សំតាមបញ្ជរ

គណនីចរន្តតាមបញ្ជរ

ការវិនិយោគ

គណនីច
 រន្ត “PLUS” តាម

បញ្ញើកំណត់តាមបញ្ជរ/

បញ្ជរ

បញ្ញើកំណត់តាមទូរស័ព្ទ

មាន

មាន

មាន

គ្មាន

មាន

មាន

មាន

គ្មាន

Visa, Mastercard,

Visa, Mastercard,

Visa, Mastercard,

UnionPay

UnionPay

UnionPay

ទទួលបានរបាយការណ៍ជា

តាមការស្នើសុំ

តាមការស្នើសុំ

តាមការស្នើសុំ

ធ្វើដូចម្ដេចទ�ើបខ
 ្ញុំអាចប�ើក

តាមអុីនធឺណិត, តាម

តាមអុីនធឺណិត, សេវា

តាមអុីនធឺណិត,

តាមសាខា

តាមសាខា

បុគ្គលឬ
 ទេ?

ត�ើចាំបាច់ត្រូវមានសមតុល្យ
បន្តអប្បបរមានៅសល់ដែរ
ឬទេ?

ត�ើមានកាតឥណពន្ធអ
 ្វីខ្លះ?

ត�ើធ្វើដូចម្ដេចទ�ើបខ
 ្ញុំអាច
ប្រចាំ?

គណនីបាន?

3

ទូរស័ព,្ទ តាមសាខា, និង
តាមការណាត់ជ
 ួបដ�ើម្បី
ប�ើកនៅកន្លែងអ្នកផ្ទាល់

ធនាគារតាមទូរស័ព,្ទ

តាមការស្នើសុំ

សេវាធនាគារតាមទូរស័ព,្ទ

ពុំមានការកំណត់ច
 ំនួន
ត�ើមានការកំណត់ច
 ំនួន

គណនីដែលខ្ញុំអាចមានដែរ

ឬទេ?

គណនីដែលអាចជ្រើស
រ�ើសឡ�ើយ ប៉ុន្តែគណនី

សន្សំតាមទូរស័ព្ទត្រូវបាន
កំណត់ត្រឹមចំនួន 3 ក្នុង

មួយរូបិយប័ណស
្ណ ម្រាប់អ្នក

ពុំមានការកំណត់ច
 ំនួន

ពុំមានការកំណត់ច
 ំនួន

រ�ើសឡ�ើយ ឲ្យតែអនុវត្ត

រ�ើសឡ�ើយ ឲ្យតែអនុវត្ត

គណនីដែលអាចជ្រើស
គណនីបានត្រឹមត្រូវ។

ប្រើប្រាស់ម្នាក់។

គ្មាន

គណនីដែលអាចជ្រើស
គណនីបានត្រឹមត្រូវ។

តាមអុីនធឺណិត,

សេវាធនាគារតាមទូរស័ព,្ទ
តាមសាខា

ពុំមានការកំណត់ច
 ំនួន

គណនីដែលអាចជ្រើស

រ�ើសឡ�ើយ។ អ្នកអា
 ចប�ើក
គណនីបញ្ញើមានកាល

កំណត់តាមទូរស័ព្ទតាម
ចំនួនដែលចង់ប�ើក។

	ត្រូវមានការអនុញ្ញាតឥណទាន

1

	អាចអនុវត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណស
្ណ ញ្ជាតិខ្មែរ (NID) តែប៉ុណ្ណោះ។

2

	ប័ណ្ណ UnionPay International (UPI) មិនមា
 នសម្រាប់គណនីជា
 រូបិយវត្ថុខ្មែរឡ�ើយ។

3

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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2. ការណែនាអ
ំ ំពរី បៀបបើកគណនី
2.1. រប�ៀបប�ើកគ
 ណនីរ បស់អ្នក
អ្នកអា
 ចស្នើសុំប�ើកគណនីភា
 គច្រើនតាមអនឡាញល�ើទម្រង់វ ិប Online Account Opening របស់ធនាគារ ABA, នៅតាមសាខា ឬនៅកន្លែងអ្នកផ
 ្ទាល់ដោយធ្វើការ
ណាត់ជួបជាមួយក្រុមការងារប�ើកគណនីដ
 ល់ទក
ី ន្លែង។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម សូមម�ើលតារាង “សេចក្សង្ខេ
ដី
បលក្ខណសម្បត្តិ”។ ដ�ើម្បីប�ើកគណនីថ្មី យ�ើងខ្ញុំត្រូវការ
ព័ត៌មានសំខាន់ៗម
 ួយចំនួនរ បស់អ្នក។ អ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវ៖


បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌស
 ិទកំ
្ធិ ណត់ ហ�ើយអា
 ចផ្ដល់ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ទៅតាមការស្នើសុំ។ សូមម�ើលតារាង “សេចក្សង្ខេ
ដី
បល
 ក្ខណសម្បត្”តិ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង


ផ្ដល់ឯ
 កសារ និងព័ត៌មានជាក់លាក់ម
 ួយចំនួនដ
 ល់ធ
 នាគារ ដែលរួមមានសេចក្លំ
ដី អិតដ
 ូចជា
 ឈ្មោះ, អាសយដ្ឋាន, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត, លេខទូរស័ព,្ទ

និងមុខរបររបស់អ្នកជា
 ដ�ើម។

យោងតាមច្បាប់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសដីពី
្ ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ធនាគារនានាត្រូវកំណត់

អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែល ប�ើកគណនីធនាគារ(រួមជាមួយនឹងហត្ថលេខី និងបុគ្គលទាំងអស់ដែលពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ គណនី)។ ប្រសិនប�ើអ្នកប�ើកគណនីជា
ល�ើកដ
 ប
ំ ង
ូ អ្នកត្រូវអ
 នុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នេះ។ អ្នកអាចបពេ
ំ ញតាមលកខ
្ខ ណ្ឌត
 ម្រូវ ដោយបពេ
ំ ញតារាងអតស
្ត ញ្ណ
ញា អតិថជ
ិ នរបស់ធ
 នាគារ ABA ដែលពាក់ពន
័ ្ធ

នឹងការផ្ដល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់ធនាគារ។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នក ឬហត្ថលេខីណា
 មួយនៃគណនីម
 ិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណស្របទៅតាមច្បាប់ពា
 ក់ព័ន្ធទេ នោះ
គណនីន
 ងត្
ឹ
វរូ ប
 ទ
ិ មន
ិ ឲ្យដ
 កប្រាក់ក្នុងរយៈពេលណាមួយ រហូតទាល់តែអតិថជ
ិ នបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ហ�ើយនៅដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយក្រោយមកទ�ៀត
ប្រសិនប�ើអនុញញាត
្ ដោយច្បាប់ យ�ើងខ្ញុំនឹងផ្ដាច់លែងផ្ដល់ផលិតផលនិងសេវាជូន។ ប្រសិនប�ើអ្នកជាអតិថិជនចាស់ អ្នកប្រហែលជាបានផ្ដល់អតស
្ត ញ្ញាណរួចហ�ើយ
ដូច្នេះ ប្រសិនប�ើធ
 នាគារមិនបានទាមទារទេ អ្នកព
 ុំចាំបាច់ផ្ដល់ជ
 ូនម
 ្ដងទ�ៀតឡ�ើយ។

2.2. ការប្ដូរមកប្រើប្រាស់ស េវាធនាគារ ABA
យ�ើងខ្ញុំអាចជួយអ
 ្នកក
 ្នុងការផ្ទេរការប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់អ្នកព
 ីគ្រឹះស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផ្សេង មកធនាគារ ABA បាន។ អ្នកអា
 ចធ្វើការផ្ទេរដោយដាក់ពាក្យស្នើ
សុំតាមអនឡាញតាមរយៈកម្មវិធី Online Account Opening នៅល�ើវ ិបសាយរបស់ធនាគារ ABA, ធ្វើការណាត់ជួបក្រុមការងារប�ើកគណនីដល់ទីកន្លែងដ�ើម្បីប�ើក

គណនីនៅកន្លែងអ្នកផ
 ្ទាល់,ឬអញ្ជើញមកប�ើកនៅតាមសាខាណាមួយរ បស់យ�ើងខ្ញុំ។

លក្ខខណ្ឌដ�ើម្បទ
ី ទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ព
 ីគណនី
សូមប
 ញ្ជាក់ថា អ្នកត្រូវផ្ដល់ឯ
 កសារជាភ័ស្តុតាងដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌក
 ្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណា
 មួយដ
 ូចខា
 ងក្រោម។

តម្លៃសេវាកាតឥណទានបន្ថែម
ថ្លៃស េវាចេញកាត និងតំហែទាំប្រចាំឆ្នាំនឹងត្រូវល�ើកលែង ប្រសិនប�ើអ្នករក្សាទុកប្រាក់តម្កល់ធានាយ៉ាងតិច $5,000 សម្រាប់ប្រភេទកាតឥណទានណាមួយ។ ប្រាក់

តម្កលធា
់ នានឹងត្រូវបង្កកទ
 ុកដា
 ច់ដោយឡែកពីសមតុល្យបន្តអប្បបរមាក្នុងគណនី ហ�ើយអាច នឹងត្រូវអនុវត្តលក្ខខណ្ឌកា
 ត់កង ប្រសិនប�ើអ
 ្នកព
 ុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ច
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាតឥណទាន។ ដ�ើម្បទ
ី ទួលបានកាតឥណទានបន្ថែម អ្នកត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖


មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដា
 ក់ពាក្យស្នើសុំកាតឥណទាន។



មានប្រាក់តម្កលធា
់ នាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនី។



ពុំធ្លាបមា
់ នប្រវត្តិមិនល្អពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប្រើប្រាស់សេវាឥណទាន។

2.3. ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាព
ប្រសិនប�ើអក
្ន ពបា
ំុ នបពេ
ំ ញតាមលកខ
្ខ ណ្ឌ ប�ើកគណនីដ
 ច
ូ មា
 នចែងនៅក្នុងផ្នែក “ត�ើនរណាខ្លះអាចប�ើកគ
 ណនី?” នៃតារាង “សេចក្សង្ខេ
ដី
បលក្ខណសម្បត្តិ” ទេ យ�ើងខ្ញុំ

អាចផ្ទេរគ
 ណនីរ បស់អ
 ក
្ន ទៅជាប្រភេទគណនីផ្សេងទ�ៀតនៃធនាគាររបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមន
ិ ទាន់គ្រប់អា
 យុតាមលក្ខខណ្ឌក
 ណ
ំ ត់ អ្នកត្រូវមា
 នអាណាព្យាបាល
ម្នាក់ដ�ើមប្ ប�
ី ើកគណនីរួមគ្នាជាមួយអ្នក។ ទោះបីអ្នកជាភាគីនៃគណនីរួមក
 ្ដី ប៉ន្តែ
ុ សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកត្រូវបានកម្រិតដោយសារអ្នកជាបុគ្គលសថិត
្ ក្នុងបន្ទុក

នៅឡ�ើយ។ យ�ើងខ្ញុំនឹងបន្តការដាក់កំហិតប្រភេទគណនីអនីតិជននេះរហូតទាល់តែ ធនាគារទទួលបានការជូនដំណឹងអំពកា
ី រផ្លាស់ប្ដូរទៅល�ើស្ថានភាពគណនីដោយ

មានឯកសារជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណីម្ចាស់គណនីទទួលមរណភាព ធនាគារនឹងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌរ ួម និងរ�ៀងៗខ្លួន
ទាំងនៅល�ើទ្រព្យសកម្មដែលនៅសល់ និងបំណុលរ បស់ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមនេះ (“អ្នកនៅរស់រាន”) ទៅតាមករណីនីមួយៗ។

ធនាគារអាចសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ផ្ដល់ផលិតផល និងសេវាកម្មមួយចំនួន ដោយសារតែការប្រែប្រួលស្ថានភាពណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ស្ថានភាពទីផ្សារ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ផ្នែកផ្លូវច្បាប់)។ យ�ើងខ្ញុំនឹងជូនដំណង
ឹ ដល់អ្នកយ៉ាងតិច30 ថ្ងៃ មុនពេលធ្វើការប្ដូរគណនី និង/ឬផលិតផល និងសេវាដែលអ្នកបានជាវ ទៅជាផលិតផល ឬសេវាថ្មី

មួយដែលយ�ើងខ្ញុំត្រូវការប្ដូរ។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនយល់ព្រមនឹងការប្ដូរទៅជាគណនី និង/ឬ ផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងទ�ៀតទេ អ្នកត្រូវជ
 ូនដំណឹងដល់ធនាគាររបស់

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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យ�ើងខ្ញុំឲ្យបាន 10 ថ្ងៃមុនពេលយ�ើងខ្ញុំធ្វើការបដូរ្ គណនីរបស់អ្នក ដោយប្រាប់អំពគោ
ី លបំណងនៃការបិទគណនីរបស់អ្នក និងប្រាប់ពីមធ្យោបាយដែលអ្នកត្រូវផ្ទេរឬ
ដកប្រាក់ចេញពីគណនីដែលត្រូវបិទនេះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនបានជូនដំណឹងដល់យ�ើងខ្ញុំទេនោះ យ�ើងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការបដូរ្ គណនី
របស់អ្នកទៅជាគ
 ណនីផ្សេងទ�ៀត។

2.4. លេខអត្តសញ្ញាណក
 ម្មសារព�ើពន្ធ
ច្បាប់សដីពី
្ អនុលោមភាពពន្ធចពោ
ំ ះគណនីបរទេស FATCA តម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ (FIs) រាយការណ៍អំពលេ
ី ខអត្តសញ្ញាណកម្មសារព�ើពន្ធ (TINs) បរទេស

សម្រាប់អតិថិជនជាជនជាតិអាមេរិក ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះ។ បុគ្គលដែលចាត់ទុកថាជាជនជាតិអាមេរិក ត្រូវមានចំណុច
ណាមួយនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម៖


ជនជាតិអា
 មេរិក (រាប់ទា
 ំងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរ)



អនិវាសនជនអាមេរិកសម្រាប់គោលបំណងពន្ធ



អ្នកកា
 ន់កាប់ប័ណ្ណ US Green Card



ដៃគូអាមេរិក



ក្រុមហ៊ុនអា
 មេរិក



អចលនទ្រព្យអា
 មេរិកក្រៅពីអចលនទ្រព្យនៅបរទេស



គណនី Trust ប្រសិនប�ើ (i) តុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអា
 ចធ្វើការត្រួតពិនិតយ្ បឋមល�ើការគ្រប់គ្រង Trust និង (ii) ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ ឬច្រើននា
 ក់ មាន

សិទ្ធិគ្រប់គ្រងល�កា
ើ រសម្រេចចិតសំ
្ត ខាន់ ល�ើ Trust នោះ។

អ្នកឯកភាពថាកា
 រផ្ដល់ព
 ័ត៌មានពិត, ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់គ
 ឺជាល
 ក្ខខណ្ឌត
 ម្រូវចា
 ំបាច់ច
 ំពោះធនាគារដ�ើម្បធ
ី នាគារអាចផ្ដល់រ បាយការណ៍គ្រប់គ្រាន់ និងពេញលេញ
ជូនស្ថាប័ន ឬអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ហ�ើយក្នុងបរិការណ៍ដែលលកខ
្ខ ណ្ឌទាំងនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នក នោះអ្នកយល់ព្រមជូនដំណង
ឹ ដល់ធនាគារក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ
នៅរ�ៀងរាល់ពេលដែលស្ថានភាពរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត អ្នកបានឯកភាពថា ការណ៍ដែលមិនបានផ្ដល់ លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារព�ើពន្ធ

(TIN) ដែលត្រឹមត្រូវ, ពេញលេញ, និងច្បាស់លាស់ នោះស្ថានភាពរបស់អ្នកន
 ឹងត្រូវចាត់ថ្នាក់ជា
 “ម្ចាស់គណនីម
 ិនប្រតិបត្តិតាម” ដោយផ្អែកតាមសភាពណាមួយក្នុង
ចំណោមខាងក្រោម៖


មិនបានផ្ដល់ព
ត
័ មា
៌ នទៅតាមការស្នើស
 ំុ ដែលពត
័ មា
៌ ននោះមានភាពចាបា
ំ ច់ក
 ្នុងការកណ
ំ ត់ថា
 ត�ើគ
 ណនីនោះគជា
ឺ គ
 ណនីស
 ហរដ្ឋអាមេរិក រួមទា
 ង
ំ លិខត
ិ ធានា

អះអាងផ្លូវការអំពីស្ថានភាពពន្ធរ បស់ខ្លួន។


មិនបានផ្ដល់ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខអត្តសញ្ញាណក
 ម្មសារព�ើពន្ធរ បស់ពលរដ្ឋអា
 មេរិក ឬម្ចាសន
់ ីតិបុគ្គល ឬអាជីវកម្មដែលជាកម្មសិទរបស់
្ធិ
ជនជាតិ

អាមេរិក។


មិនបានផ្ដល់ឯ
 កសារស្ដីពីការអនុគ្រោះពីច្បាប់ប
 រទេស ដែលការពារកុំឲ្យគ្រឹះស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុបរទេសធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលតម្រូវក្រោមច្បាប់
FATCA។

ម្ចាសគ
់ ណនីដែលមិនប្រតិបត្តិតាមនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅស្ថាប័នរ ដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ដែលនេះជាកា
 តព្វកិចម
្ច ួយរបស់ FATCA។

2.5. គណនីរ ួម, គណនី Trust, គណនីអ
 នីតិជន និងគណនីល
 ក្ខខណ្ឌព
 ិសេសផ្សេងៗ
អ្នកអា
 ចប�ើកគ
 ណនីរ ួម, គណនីអ
 នីតិជន, ឬគណនី Trust (ទម្រង់បែបផ្ដល់សិទ)្ធិ ។ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវដែលអនុវត្តចំពោះគណនីទា
 ំងនោះមានដូចខា
 ងក្រោម៖

2.5.1. គណនីរ ួម/គណនីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ
ប្រសិនប�ើមា
 នជម្រើសផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់គណនីរ បស់អ្នក អ្នកអា
 ចប�ើកគ
 ណនីរ ួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូរ បស់ខ្លួន, សមាជិកគ្រួសារ, ឬជាក្រុមបាន។ សមតុល្យឥ
 ណទាន
នៅក្នុងគណនីរួម/គណនីទទួលសិទ្ធិនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយម្ចាស់ គណនីទាំងអស់។ មានន័យថា ម្ចាស់ គណនីនីមួយៗសុទតែ
្ធ មានសិទ្ធិដកប្រាក់ដែលនៅ

សល់ក
 ្នុងគណនីនោះទាំងអស់។ ម្ចាស់គណនីទា
 ំងអស់ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាល�ើបញ្ញតគណនី
្តិ
ដែលបញ្ជាក់អំពរី ប�ៀបប្រតិបត្តិការគណនីរ ួមនេះជូនធ
 នាគារ។ សម្រាប់

គណនីរ ួមគ្នា វិធីសាស្ត្រផ្ដល់ស
 ិទអនុ
្ធិ ញ្ញាត (“បញ្ញតគណនី
្តិ
”) នៃប្រតិបត្ការ
តិ អាចរួមមានដូចខា
 ងក្រោម៖


ឯកតោភាគី – ដែលហត្ថលេខីអា
 ចប្រើប្រាស់បានតែម្នាក់ឯង ឬ



ពហុភាគី – ដែលហត្ថលេខីចា
 ប់ពព
ី ីរនាក់ឡ�ើងទៅ ត្រូវប្រើប្រាស់រ ួមគ្នា ឬ



X ណាមួយនៃ Z – ដែលយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមា
 នហត្ថលេខីចំនួន X នៃហត្ថលេខី Z សរុប ត្រូវតែប្រើប្រាស់រួមគ្នា។

ធនាគារយ�ើងខ្ញុំមិនអា
 ចទទួលបញ្ញត្តិគណនីទាំងឡាយណាដែលហួសពីលក្ខខណ្ឌនីមួយៗខាងល�ើបានឡ�ើយ ល�ើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីធនាគារល�ើនីតិវិធី

ទំព័រដេីម
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ដោយឡែក។
សម្រាប់គណនីទទួលសិទ្ធិ បញ្ញតតិគណនី
្
ត្រូវតែជាឯកតោភាគី ខណៈដែលហត្ថលេខីណាមួយត្រូវប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកពគ្នា
ី ។ យ�ើងខ្ញុំមិនអនុញញាត
្ ឲ្យមានបញ្ញតតិ្
គណនីក
 ្នុងទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ ព្រោះយ�ើងខ្ញុំចាត់ទុកគ
 ណនីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិនេះ ជាប្រភេទគណនីរ ួមសា
 មញ្ញ។

ម្ចាស់គណនីរ ួម អាចផ្លាស់ប្ដូរការរ�ៀបចំនេះបានគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាល�ើបញ្ញតគណនី
្តិ
ថ្មី ឬចុះហត្ថលេខាផ្លាស់ប្ដូរគណនីដែលមានស្រាប់។ ប៉ុន្តែ

ជាទូទៅ ធនាគារយ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងចាត់ទ
 ុកបញ្ញតគណនី
្តិ
ទា
 ំងអស់ដែលមានប្រតិបត្តិការជាគ
 ណនីរ ួមថាបានលុបចោល នៅពេលយ�ើងខ្ដឹ
ញុំ ងថាម្ចាសគ
់ ណនីទ
 ទួលមរណភាព
(និងលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់ម
 ួយចំនួនត្រូវបានបំពេញតាម) ឬក្ស័យធន។

ទន្ទឹមន
 ឹងនេះ ដោយមិនគ
 ិតអ
 ំពប
ី ញ្ញតគណនី
្តិ
ណា
 មួយ ភាគីន
 ីមួយៗនៃគណនីរ ួមអាចតម្រូវឲ្យយ�ើងខ្ញុំធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីស
 ម្រាប់តែហត្ថលេខីដែលបានបញ្ជាក់នៅ

ក្នុងបញ្ញតគណនី
្តិ
ច
 ុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់គណនីរ ួមដែលបានប�ើកគ
 ិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែកុម្ភៈ ឆ្នា2
ំ 016 ម្ចាស់គណនីរ ួមទាំងអស់ ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាល�ើបែបបទ
ស្នើសុំដ�ើម្បីលុបចោលបញ្ញតគណនី
្តិ
ដែលមានស្រាប់ទា
 ំងអស់ និង/ឬ បិទគ
 ណនីរ ួមនោះ។ ផ្ទុយមកវិញ ម្ចាស់គណនីរ ួម អាចស្នើឲ្យធនាគាររបស់យ�ើងខ្បិ
ញុំ ទគ
 ណនីរ ួម

នេះបាន ដោយអនុវត្តទៅតាមបញត
្ញ គណនី
តិ្
ដែលបានកណ
ំ ត់ល
 កខ
្ខ ណ្ឌជា
 ម
ន
ុ ដោយការរ�ៀបចំរ បស់មស
ចា្ គ
់ ណនីរ ម
ួ ទា
 ង
ំ អស់ស
 ម្រាប់គ
 ណនីរ ម
ួ ណា
 មួយដែលប�ើកចា
 ប់ពី
ថ្ងៃទី 01 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016 (ឧទាហរណ៍ បញ្ញត្តិគណនី X នៃ Z ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសជាអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ និងបិទគ
 ណនីសម្រាប់គណនីរួមណាមួយ។ ដូច្នេះចំនួន
X នៃហត្ថលេខារបស់ហត្ថលេខីអា
 ចស្នើសុំធនាគារឲ្យបិទគ
 ណនីរ ួម ដោយមិនចា
 ំបាច់ទាល់តែមានហត្ថលេខារបស់ហត្ថលេខីច
 ំនួន Z ឡ�ើយ)។

2.5.2. ទំនួលខ
 ុសត្រូវរបស់ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួម/គណនីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ
អ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវយល់ដ
 ឹងអំពទ
ី ំនួលខ
 ុសត្រូវរបស់ខ្លួនម
 ុនពេលប�ើកគ
 ណនីរ ួម។ អ្នកគ
 ួរយល់ដឹងនូវចំណុចម
 ួយចំនួនដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖


ទំនួលខុសត្រូវរ បស់ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមនៅល�ើគ
 ណនីគ
 ឺជាទ
 ំនួលខុសត្រូវរ ួម និងរ�ៀងៗខ្លួន ដូច្នេះប្រសិនប�ើម្ចាសគ
់ ណនីម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ដកសាច់ប្រាក់ចេញពី

គណនី (ប្រសិនប�ើបានអនុញ្ញាត) ម្ចាស់គណនីរ ួមរ�ៀងៗខ្លួនអា
 ចមានទំនួលខ
 ុសត្រូវទូទាត់ច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលបានដកទាំងអស់ ឬក្នុងចំណែកណាមួយ។


ទំនួលខុសត្រូវរួម និងរ�ៀងៗខ្លួនល�ើបំណុល អាចនឹងក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើក្រោយមកទ�ៀត អ្នក និងម្ចាសគ
់ ណនីផ្សេងទ�ៀតមិនយល់ស្របល�ើបំណុលនោះ។

ក្នុងករណីនេះ អ្នកគ
 ួរតែជូនដំណឹងដល់ធ
 នាគារជាបន្ទាន់ និងស្វែងរកអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ឯ
 ករាជ្យ។


ធនាគារអាចបន្តបង់ការប្រាក់រ បស់ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួម/គណនីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ ហ�ើយនៅក្នុងករណីមានជម្លោះពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនីរ បស់អ្នក មិនថា
 ល�ើកម្មសិទ្ធិ

មូលនិធក
ិ ្ដី ឬប្រតិបត្តិការគណនីក
 ្ដី ធនាគារអាចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការគណនីទា
 ំងស្រុង ឬដោយផ្នែកទៅតាមការស្នើស
 ុំរបស់ម្ចាសគ
់ ណនី ឬតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ

របស់ធនាគារ រហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជម្លោះនោះ។


នៅក្នុងករណីម្ចាសគ
់ ណនីរ ួម/ផ្ដល់ស
 ិទណាម្នាក់
្ធិ
ទ
 ទួលមរណភាព នោះធនាគារនឹងទូទាត់ប្រាក់ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ជ
 ូនម្ចាសគ
់ ណនីរ ួម/

គណនីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ (“អ្នកនៅរស់រាន”) ដែលជាឥណទានរបស់គណនីរ ួម/ផ្ដល់ស
 ិទ្ធិនោះ។


ប្រសិនប�ើម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមជូនដំណឹងដល់ធ
 នាគារដ�ើម្បីដកហត្ថលេខីចេញពីគ
 ណនីរ ួម ធនាគារនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការគណនីនោះ ប៉ុន្តែទំនួលខ
 ុសត្រូវរួម

និងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បំណុលនៅសល់ម
 ិនទា
 ន់ទូទាត់ នឹងបន្តមានរហូតទាល់តែមានការទូទាត់ច
 ូលគ
 ណនីរ ួមនោះវិញគ្រប់ច
 ំនួន។


ប្រសិនប�ើទ្រព្យរ ួមត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុធានាសម្រាប់កម្ចី អ្នកគ
 ួរស្វែងរកអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ឯ
 ករាជ្យអ
 ំពទ
ី ំនួលខ
 ុសត្រូវរបស់អ្នកច
 ំពោះបំណុលដែល

ក�ើតឡ�ើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត។


សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអនឡាញ អ្នកអា
 ចពិនិត្យម�ើលគ
 ណនីនា
 នាដែលអ្នកមានជាមួយម្ចាសគ
់ ណនីរ ួម ប្រសិនប�ើបញ្ញតគណនី
្តិ
ម
 ិនមែន

“ឯកតោភាគី”។ ផ្ទុយម
 កវិញ អ្នកមា
 នសិទចូ
្ធិ លប្រើប្រាស់ស េវាធនាគារតាមអនឡាញក្នុងកម្រិតដូចគ្នាប្រសិនប�ើអ
 ្នកបានជ្រើសរ�ើស បញ្ញតគណនី
្តិ

“ឯកតោភាគី”។



ធនាគារអាចទទួលយកមូលប្បទានបត្រនៅក្នុងគណនីរ ួម ដែលត្រូវបង់ជ
 ូនម្ចាសគ
់ ណនីម្នាក់ ឬម្ចាសគ
់ ណនីច្រើននាក់។
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនបានបញ្ជាក់ថា ចាំបាច់ត្រូវមានម្ចាសគ
់ ណនីទ
 ទួលស
 ិទពី
្ធិ រនាក់ ឬច្រើននាក់ទ�ើបអា
 ចប្រតិបត្តិការ គណនីរ ួមរ បស់អ្នកទេ នោះគណនីរ ួម

របស់អ្នកអា
 ចនឹងត្រូវបិទដោយម្ចាសគ
់ ណនីណា
 ម្នាក់ (ឬបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតដែលមានសិទ)្ធិ ដូច្នេះសូមប
 ញ្ជាក់ប្រាប់ធ
 នាគារឲ្យបានច្បាស់។ នៅក្នុងករណីនេះ
ធនាគារនឹងមិនទ
 ទួលខុសត្រូវច
 ំពោះម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមផ្សេងទ�ៀតល�ើផលវិបាកណាមួយដែលអាចក�ើតចេញពីកា
 របិទគ
 ណនីរ ួមនោះឡ�ើយ។



ធនាគារមានសិទតម្រូ
្ធិ វឲ្យម្ចាស់គណនីទា
 ំងអស់យ
 ល់ព្រមមុនពេលចាត់ចំណាត់ការបិទគ
 ណនីតាមការស្នើសុំរបស់ម្ចាសគ
់ ណនីណា
 ម្នាក់ ទោះបីជាម្ចាស់

គណនីរ ូបនោះមានសិទបញ្
្ធិ
ជាធនាគារក៏ដោយ។


ប្រសិនប�ើអ
 ្នកច
 ង់ផ
 ្លាស់ប្ដូរ/កែប្រែប្រតិបត្តិការគណនីរ ួមរបស់អ្នក ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមរូបនោះត្រូវអញ្ជើញមកកាន់ធនាគារដោយផ្ទាល់ដ�ើម្បច
ី ុះហត្ថលេខាល�ើ

បែបបទស្នើសុំ។


ធនាគារអាចត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដ�ើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងអនុវត្តតាមការណែនាំស្របតាមនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ ធនាគារមានសិទបញ្
្ធិ ឈប់

ប្រតិបត្តិការគណនីណា
 មួយដ�ើម្បប
ី ម្រើផលប្រយោជន៍រ ួមរបស់ម្ចាសគ
់ ណនីរ ួមទាំងអស់ ឬធនាគារមានសិទបញ្
្ធិ ឈប់ប្រតិបត្តិការគណនីនោះបណ្ដោះអាសន្ន
នៅពេលអនុវត្តតាមសំណ�ើរបស់ម្ចាសគ
់ ណនីណា
 ម្នាក់ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវល�ើកា
 រខូចខាត និងផលវិបាកផ្លូវច្បាប់ដែលអាចក�ើតចេញពីកា
 រការពារម្ចាស់
គណនីរ ួមផ្សេងទ�ៀតក្នុងចំណោមម្ចាសគ
់ ណនីទា
 ំងអស់។

ទំព័រដេីម
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2.5.3. គណនីអ
 នីតិជន
យ�ើងខ្ញុំអាចប�ើកគណនីរួមក
 ្នុងនាមឈ្មោះរបស់អ្នក និងអនីតជ
ិ នរបស់អ្នក (បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំសម្រាប់ជនបរទេស និង 15 ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតខ្មែ
ិ រ)។ គណនីដែលប�ើកសម្រាប់អនីតិជនត្រូវតែជាទម្រង់គណនីរួម ដែលឈ្មោះរបស់អ្នក (អាណាព្យាបាល) នឹងដាក់ជា
ម្ចាសគ
់ ណនីប
 ង្គោល។


អាណាព្យាបាលអាចដកខ្លួនចេញពីគ
 ណនីរ ួមនោះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ល�ើកលែងតែគណនីនោះមានហត្ថលេខីទោល ដែលក្នុងករណីនេះ

អាណាព្យាបាលមិនអា
 ចដកខ្លួនចេញពីគ
 ណនីនេះបានឡ�ើយ។


អាណាព្យាបាលត្រូវតែជាឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់ម្ចាសគ
់ ណនី ហ�ើយត្រូវមា
 នអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ។



អនីតិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ
 ្យចូលប្រើប្រាស់ស េវាធនាគារអនឡាញរបស់ធនាគារ ABA ឡ�ើយ។



អនីតិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ
 ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស
 ្វ័យសេវាធនាគារដូចជា
 មូលប្បទានបត្រ, កាតឥណពន្ធ, និងកាតឥណទានឡ�ើយ។

នៅពេលដែលអនីតិជនឈានដល់អា
 យុពេញវ័យ ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជា
 ធរមាន នោះអនីតិជន និងអាណាព្យាបាលអាចអញ្ជើញមកសាខាធនាគារដ�ើម្បី
ស្នើស
 ុំដកអាណាព្យាបាលចេញ ហ�ើយប្ដូរដាក់ឈ្មោះខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់គណនីបង្គោលវិញម្ដង។ ចំណែកសិទ្ធិជាម្ចាស់គណនីទោល និងម្ចាស់គណនីបង្គោលត្រូវបាន
អនុវត្តទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនេះ។

2.6. គណនីដៃគូ
តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាល�ើសិទ្ធិក្នុងបញ្ញត្តិគណនី ស្ដីអំពីកំណត់បង្ហាញអំពីបុគ្គលណាមួយដែលមានសមត្ថកិច្ចអនុម័តនិងបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលបាន
ធ្វឡើ �ើងតាមសណ�
ំ
ើរបស់បុគ្គលមានសិទ្ធិនោះ មានន័យថាភាគីដៃគូរួមន
 ិងចំនួនណា
 មួយនៃដៃគូត្រូវទទួលខុសត្រូវល�ើរាល់បំណុលទាង
ំ ឡាយណាដែលក�ើតឡ�ើង
ចំពោះគណនីដៃគូ។

រាល់កា
 រផស
លា្ ប
់ រដូ្ ប
គ
ុ ល
្គ មា
 នសទ
ិ ្ធិនៃគណនីដៃគូចា
 បា
ំ ច់ត្វរូ ជ
ន
ូ ដំណង
ឹ ដល់ធ
 នាគារជាលា
 យលកណ
្ខ អ
៍ ក្សរ។ ប្រសិនប�ើម
ន
ិ បានជន
ូ ដ
ណ
ំ ងទេ
ឹ
ធនាគារនង
ឹ មិនទ
 ទួលស្គាល់
ការផ្លាសប
់ ្ដូរនៅក្នុងការបង្កើតភា
 ពជាដៃគូ ឬភាពខ្វះខាតសមត្ថកិចជា
្ច ក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលទ
 ទួលស
 ិទ្ធិឡ�ើយ។

ដៃគូដែលលាលែងពីភាពជាដៃគូនេះ នៅតែត្រូវប
 ន្តទទួលខុសត្រូវច
 ំពោះធនាគារសម្រាប់រាល់ប
 ណ
ំ ល
ុ ដែលក�ើតឡ�ើងក្រោមភាពជាដៃគូនៅល�ើគ
 ណនីណា
 មួយដ
 ដែល
បន្ទាបព
់ ីការលាលែងរបស់បុគ្គលនោះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងរហូតទាល់តែធនាគារទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរអំពកា
ី រលាឈប់របស់ដៃគូនោះ។

ទំនល
ួ ខស
ុ ត្រូវរ បស់ដៃគូ ឬកម្មសទ
ិ របស់
្ធិ
ដៃគូចពោ
ំ ះធនាគារល�ើគ
 ណនីណាមួយ មិនត្រូវល
 ប
ុ ចោលដោយផ្អែកល�ើកា
 រលាលែង, ក្ស័យធន, ឬមរណភាពរបស់ដៃគូឡ�ើយ
ល�ើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីធនាគារ។

2.7. គណនីអា
 ណត្តិគាហក
តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាល�ើឯកសារដែលមានសិទ្ធិល�ើគ
 ណនី មានន័យថាអ្នកផ្ដល់ស
 ិទឲ្
្ធិ យបុគ្គលដែលមានឈ្មោះល�ើឯ
 កសារនេះ ក៏ដ
 ូចជា
 អាណត្តិគាហក/ប្រតិបត្តិ

ករ/អ្នកគ្រប់គ្រង ដែលដ�ើរតួក
 ្នុងសមត្ថកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង និងដំណ�ើរការគណនីដោយយោងតាមការសំណ�ើដែលមានចុះហត្ថលេខា។

2.8. ការទទួលរ
 ៉ាបរ់ ងរបស់អ្នក
អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះធនាគារសម្រាប់បំណុលទាង
ំ អស់ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនីរបស់អ្នក ហ�ើយត្រូវសងបំណុលដែលអាចក�ើតចេញពីគណនីរបស់អ្នកដល់
ធនាគារផងដែរ លុះត្រាតែបំណុលនោះក�ើតឡ�ើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ធនាគារ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧ
 បករណ៍ស
 យ
្វ័ សេវារបស់ធ
 នាគារ (ដូចជា
 ម៉ស
ា ន
ី៊ ATM ម៉ស
ា ន
ី៊ ដា
 ក់ប្រាក់ និងឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ល។) អ្នកត្រូវបានភ្ប
ជា កា
់ តព្វកច
ិ ន្ច ៅក្រោម

គោលការណ៍ណ ែនាំដ�ម
ើ ប្ បី ្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ទា
 ង
ំ អស់នេះប្រកបដោយសវុ ត្ភា
ថិ ពក្នុងការទទា
ូ ត់កា
 របញ្ទិ
ជា ញ និងប្រតិបត្កា
តិ រ នានា។ ការប្រើប្រាស់ឧ
 បករណ៍ទា
 ងនេ
ំ
ះ
មិនបានត្រឹមត្រូវដោយចេតនា និង/ឬដោយអចេតនាដែលរួមបញ្ចូលដោយមិនក
 ំណត់ត្រឹម ការធ្វើឲ្យខ
 ូចខាតដល់ស
 ំណុំផ្នែករឹង (hardware) និងផ្នែកទ
 ន់ (software)

របស់ឧ
 បករណ៍ ហ�ើយប
 ង្កផលបះ៉ ពាល់ជា
 អ
 វិជមា
្ជ នធ្វឲ
ើ យ្ ឧ
 បករណ៍ម
ន
ិ អា
 ចដណ�
ំ
រើ ការត្រឹមត្រូវនោះ អ្នកត្រូវស
 ងការខច
ូ ខាតដល់ធ
 នាគារ បន្ថែមពល�
ី ផ
ើ លវិបាកផ្លូវច្បាប់

ដូចមានចែងនៅក្នុងចបា
្ ប់ជាធរមាន។ ដ�ើមប្ ផ្ដ
ី ល់សេវាជន
ូ អ
 តិថជ
ិ នប្រកបដោយគណ
ុ ភាពខស
្ព ់ ធនាគារយ�ើងខ្ញុំត្វរូ ធ្វឲ
ើ យ្ ឧ
 បករណ៍ទាងនោ
ំ
ះដណ�
ំ
រើ ការជាប្រក្រតីដោយ
មិនមា
 នបញ្ហាណាមួយដែលប៉ះពាល់ដ
 ល់គ
 ុណភាពសេវារបស់យ�ើងខ្ញុំឡ�ើយ។

3. ការប្រើប្រាស់គណនីរ បស់អ្នក
មានមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអ្នកអា
 ចចូលប្រើប្រាស់គ
 ណនី ដ�ើម្បីដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងដកប្រាក់។ ប៉ុន្តែជម្រើសទាំងអស់ដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកនេះមិនស
 ុទ្ធតែ
មាននៅល�ើគណនីរបស់អ្នកឡ�ើយ។ សូមម�ើលតារាងនៅក្នុងផ្នែក “សេចក្ដីសង្ខេបលក្ខណសម្បត្តិ” សម្រាប់ព
 ័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីលក្ខណសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុង

គណនីរបស់អ្នក។ គណនីរបស់អ្នកក
 ៏អនុញញាត
្ ឲយ្ មានការផ្ទេរឬកា
 ត់ប្រាក់ចូលដោយផទាល
្ ់ផងដែរ ដែលមានន័យថា អ្នកអា
 ចរ�ៀបចំកំណត់ឲ្យមានការផ្ទេរប្រាក់ចូល
គណនីរ បស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
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3.1. សេវាធនាគារអនឡាញសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល
សេវាទាំងនេះរួមមាន៖


កម្មវិធសី េវាធនាគារ ABA Mobile (“ABA Mobile”)



សេវាធនាគាររូបវន្តបុគ្គលតាមអុីនធឺណិត (“ធនាគារអនឡាញសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល”)



ម៉ាស៊ីន ATM



ម៉ាស៊ីនដា
 ក់ប្រាក់

ជាមួយនឹងសេវាទាំងនោះ និងដោយអាស្រ័យល�ើលក្ខណៈនៃគណនីរ បស់អ្នក អ្នកអា
 ច៖


ម�ើលគណនីរ បស់អ្នកទា
 ំងអស់នៅល�ើអេក្រង់តែមួយ



ផ្ទេរប្រាក់ទៅមករវាងគណនីពេញលក្ខណៈផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នក



ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី ABA ផ្សេងទ�ៀត



ផ្ទេរប្រាក់រ វាងគណនី និង កាបូបឌ
 ីជីថល (wallet) នៅគ្រឹះស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទ�ៀតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជា
 មួយធនាគារ ABA



បង់វ ិក្កយបត្រ



ប�ើកគណីបន្ថែមទ�ៀត (សូមម�ើលផ្នែក “សេចក្សង្ខេ
ដី
បល
 ក្ខណសម្បត្”តិ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតប
 ន្ថែម) ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile តែប៉ុណ្ណោះ



ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីន ATM (ឧទាហរណ៍ សេវា E-Cash នៅល�ើក
 ម្មវិធី ABA Mobile)



ប�ើកកាតនិម្មិត



បិទកា
 ត



កម្រិតដែនកំណត់ល�ើកាត



ប�ើកដំណ�ើរការកាត



កំណត់កា
 រទូទាត់ស
 ្វ័យប្រវត្តិតាមកាលវិភាគ (មានតែសម្រាប់សេវាធនាគារអនឡាញសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលប
 ៉ុណ្ណោះ)



ទូទាត់តាមកូដ QR ដោយប្រើមុខងារ ABA Pay នៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile



ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ



ដកប្រាក់



ពិនិត្យម�ើលអ
 ត្រាប្ដូរប្រាក់នៅធនាគារ



ស្វែងរកកន្លែងមានសេវា ABA Pay (អាជីវករដែលទទួលកា
 រទូទាត់តាមកូដ QR និងផ្ដល់កា
 របញ្ចុះតម្លៃស
 ម្រាប់ការទិញទំនិញនៅទីនោះ)



ស្វែងរកកន្លែងមានម៉ាស៊ីន ATM, សាខា, និងបណ្ដាញម៉ាស៊ីនដា
 ក់ប្រាក់របស់ធនាគារ ABA ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតរ បស់អ្នក

(ឧទាហរណ៍ រូបថតរបស់អ្នក)


ផ្លាសប
់ ្ដូរលេខសម្ងាត់ (PIN) សម្រាប់កា
 តរបស់អ្នក



ផ្ដល់មតិរ បស់អ្នកដ
 ល់ធ
 នាគារ

3.1.1. កម្មវិធី ABA Mobile
ជាមួយនឹងកមវ្ម ិធី ABA Mobile អ្នកអា
 ចប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យ៉ាងងាយស្រួលស្របតាមលកណ
្ខ សម្បត្តិដូចមា
 នបញ្ជាក់នៅក្នុង

ផ្នែក 3.1។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវានេះដោយខ្លួនឯងតាមគណនីរបស់អ្នក ឬលេខកាតដែលធនាគារបានផ្ដល់ជូន។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានតែគណនីរួមដែលបានភ្ជាប់

ទៅនឹងប្រូហ្វាលរបស់អ្នក អ្នកម
 ិនអា
 ចប្រើប្រាស់គណនីរ ួមរបស់អ្នកដ�ើម្បីប�ើកឲ
 ្យដំណ�ើរការកម្មវិធី ABA Mobile នេះដោយខ្លួនឯងបានឡ�ើយ ទោះបីជាគណនីនោះ

មានបញ្ញត្តិគណនីណា
 មួយក
 ៏ដោយ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកប�ើកឲ
 ្យដំណ�ើរការកម្មវិធី ABA Mobile របស់អ
 ្នកដោយប្រើគណនីទោល នោះគណនីរ ួមដែលភ្ជាប់ទៅនឹង

ប្រូហ្វាលរបស់អ
 ្នក នឹងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile របស់អ្នក។ ការចូលប្រើប្រាស់គណនីរ ួម នោះគឺផ្អែកល�ើបញ្ញត្តិគណនីរ ួម (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើបញ្ញត្តិ
គណនីគ
 ឺ “ឯកតោភាគី” អ្នកអា
 ចពិនិត្យម�ើល និងអាចកាត់ទឹកប្រាក់ ឬធ្វឥ
ើ ណពន្ធព
 ីគណនីរ ួមនោះ បញ្ញតគណនី
្តិ
ផ្សេងពីនេះ បានត្រឹម “ពិនិត្យម�ើលប
 ៉ុណ្ណោះ”)។
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សម្រាប់កា
 រប�ើកឲ្យដំណ�ើរការកម្មវិធី ABA Mobile អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានប្រើពេលចុះបញ្ជីនៅធ
 នាគារនៅពេលប�ើកគណនី។ ប្រសិនប�ើ ធនាគារ

ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ
 ្នកត្រូវបានបិទមិនឲ្យដំណ�ើរការ ឬត្រូវបានប្រតិបត្ករ
តិ ទូរគមនាគមន៍ ផ្ទេរឬលក់ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយអ្នកមិនបានជូនដំណឹង
ដល់ធ
 នាគារទេ នោះធនាគារនងធ្
ឹ
ប
ើវ ចប
្ចុ ប្ ន្នភាពកណ
ំ ត់ត្រានៅក្នុងប្រព័នទ
្ធ ន
ិ ន
្ន យ
័ រ បស់ខ
ន
លួ្ ដោយសយ
្វ័ ប្រវត្តិ ដោយអនុលោមតាមចបា
្ ប់ជា
 ធ
 រមានដែលកណ
ំ ត់ឲ
 យ្ ធ
 នាគារ
រកសា
្ បចប
្ចុ ្បន្នភាពទិន្នន័យអតិថិជន។ ដោយជាផ្នែកមួយនៃកិចគា
្ច ំពារសេវារបស់ខ្លួន ធនាគារអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដ�ើមប្ ប្ី រាកដថាអ្នកម
 ិនមា
 នលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នក

ថ្មីអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេឡ�ើយ។ អ្នកយល់ព្រមបង់សំណងជូនធនាគារចំពោះការខាតបង់គ្រប់ប្រភេទដែលអាចក�ើតឡ�ើងដោយការលុបលេខទូរស័ព្ទចេញពី
ប្រូហ្វាលរបស់អ្នកនៅធនាគារ ដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារតែអ្នកម
 ិនបានជូនដំណឹងដល់ធ
 នាគារទាន់ពេលវេលា។

ធនាគារប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាដ�ើម្បីធានាសុវត្ថិភាពពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ប្រើមួយល�ើក (OTP) ដែលធនាគារបានផ្ដល់ជូនអ្នកដ�ើម្បីប�ើកដណ�
ំ
ើរការកម្មវិធី

ABA Mobile របស់អ្នក។ អ្នកមានកាតព្វកិចរ្ច ក្សា OTP ជាការសម្ងាត់ និងមិនត្រូវបង្ហាញ OTP និង/ឬ ព័ត៌មានបញ្ជាក់ការចូល (access credentials) កម្មវិធី ABA
Mobile ដល់ប
 ុគ្គលណា
 ម្នាក់ឡ�ើយ រាប់ប
 ញ្ចូលទា
 ំងបុគ្គលិកធ
 នាគារ ABA ផងដែរ។

3.1.2. សេវាធនាគារអនឡាញសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល
តាមរយៈសេវាកម្មនេះ អ្នកអា
 ចចូលប្រើប្រាស់ប្រាក់រ បស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល និងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ស្របតាមលក្ខណៈដូចមា
 នបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែក 3.1។
អ្នកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងច្បាស់លាស់អំពីអាសយដ្ឋានអមែ
ុី ល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដ�ើម្បី ទទួលបានពាក្យសម្ងាត់ OTP នៅពេលដែលអ្នក

ចូលប្រើប្រាស់សេវា។ អ្នក ត្រូវប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយធនាគារក្នុងពេលប�ើកគណនី។ ប្រសិនប�ើ ធនាគារដង
ឹ ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

ត្រូវបានបទ
ិ ម
 ន
ិ ឲ
 យ្ ដ
 ណ�
ំ
រើ ការ ឬត្រូវបានប្រតិបត្ករ
តិ ទរូ គមនាគមន៍ ផ្ទេរឬ
 ល
 ក់ទៅឲយ្ អ
 ក
្ន ប្រើប្រាស់ផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយអ
 ក
្ន ម
 ន
ិ បានជន
ូ ដំណង
ឹ ដល់ធ
 នាគារទេ នោះធនាគារ

នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរ បស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ជា
 ធ
 រមានដែលកំណត់ឲ
 ្យធនាគាររក្សាបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ

អតិថិជន។ ដោយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចគាំពារសេវារបស់ខ្លួន ធនាគារអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាតដ�
់ ើមប្ ប្ី រាកដថាអ្នកម
 ិនមា
 នលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកថ្មីអះអាងថាជាកម្មសិទរបស់
្ធិ

គេឡ�ើយ។ អ្នកយល់ព្រមបង់ស
 ំណងជូនធនាគារចំពោះការខាតបង់គ្រប់ប្រភេទដែលអាចក�ើតឡ�ើងដោយការលុបលេខទូរស័ព្ទចេញពីប្រូហ្វាលរបស់អ្នកនៅធនាគារ

ដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារតែអ្នកម
 ិនបានជូនដំណឹងដល់ធ
 នាគារទាន់ពេលវេលា។

នៅពេលអក
្ន ប្រើប្រាស់អ
 មែ
ីុ លសម្រាប់ជា
 ម
 ធ្យោបាយទទួលពា
 ក្យស
 ម្ត
ងា ់ OTP អ្នកត្រូវធា
 នាថា អ្នកម
 ន
ិ ធ្វឲ
ើ យ្ ប្រតិបត្កា
តិ រអមែ
ីុ លមានបញ្ហា មិនត្រូវប្រើប្រាស់អា
 សយដ្ន
ឋា 
អុីមែលរួមគ្នា និង/ឬ មិនត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់ដ
 ល់ប
 ុគ្គលណា
 ម្នាក់ឡ�ើយ រួមទា
 ំងបុគ្គលិក ABA ផងដែរ។

3.2. ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ
3.2.1. អ្នកចូលរួមប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ នឹងកំណត់ន
 ីតិវិធី និងដែនកំណត់ ស្របតាមច្បាប់ជា
 ធរមាន ដ�ើម្បីកំណត់ និងផ្ទៀងផ្ទាតព
់ ័ត៌មានលម្អិតប្រតិបត្តិការ និងអ្នកច
 ូលរួមប្រតិបត្តិការ។ អ្នកច
 ូលរួម
ប្រតិបត្តិការ អាចជាម្ចាស់គណនី, បុគ្គលទទួលសិទ្ធិ (ឧទាហរណ៍ ភ្នាក់ងារទទួលសិទ្ធិ), ឬម្ចាស់គណនីមិនមែន ABA។ អ្នកចូលរួម ក្រៅពីម្ចាស់គណនី ABA ត្រូវតែ
ផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយច្បាប់ ដ�ើម្បីអាចឲ្យធនាគារពិនិតយ្ និងពិចារណាល�ើសណ�
ំ
ើដែលនឹងត្រូវដំណ�ើរការ តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល។
ក្នុងករណីមិនបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាលកខ
្ខ ណ្ឌសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវទេ នោះអាចនឹងនាំឲ្យមានការបដិសេធ
ការធ្វើប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងត្រូវពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវិញអំពទ
ី ំនាក់ទំនងស្របតាមខ និងលក្ខខណ្ឌរ បស់ធនាគារ និងច្បាប់ជា
 ធរមាន។

តាមបញ្ញតតម្រូ
តិ្
វនៃច្បាប់ជា
 ធ
 រមាន រាល់អ
ក
្ន ដា
 ក់ប្រាក់ក
 ្នុងគណនីអ
 តិថជ
ិ នរបស់ធ
 នាគារទាង
ំ អស់ ត្រូវតែបង្ញ
ហា ន
 វូ ព
ត
័ មា
៌ នចាបា
ំ ច់នា
 នាដែលកណ
ំ ត់ដោយនត
ី វិ ធ
ិ ជា
ី ក់លាក់

របស់ធ
 នាគារក្នុងការអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌអ
 ប្បប
 រមានៃចបា
្ ប់នោះ។ ធនាគារអាចកណ
ំ ត់ម
 ធ្យោបាយផ្សេងៗ គ្នាដ�ើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់អ
 ត្តសញ្ណ
ញា អ
ក
្ន ដា
 ក់ប្រាក់ រួមប
 ញ្ល
ចូ 

ប៉ុន្តែមិនក
 ំណត់ត្រឹមតែ តាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile និងកាត។ ក្នុងករណីអ្នកដា
 ក់ប្រាក់មិនមែនជាអ្នកកា
 ន់កាត ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី ABA Mobile នោះទេ អ្នកដា
 ក់
ប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ឲ
 ្យធ្វើការស្នើសុំប្រើសេវាទាំងនេះដ�ើម្បអា
ី ចបន្តប្រើប្រាស់ស េវាដាក់ប្រាក់តាមរយៈបណ្តាញឌ
 ីជីថលរបស់ធនាគារ។

3.2.2. ម៉ាស៊ីន ATM (ម៉ាស៊ីនដ
 កប្រាក់ស
 ្វ័យប្រវត្)តិ
ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអ្នកអាចដកពម
ី ៉ាស៊ីន ATM គឺអាស្រ័យល�ើប្រភេទកាតដែលអ្នកបានជ្រើសរ�ើស ពោលគអា
ឺ ចចាប់ពច
ី ំនួន 1,000 ដុល្លារឡ�ើងទៅក្នុងមួយ

ថ្ងៃ (អំឡុង 24ម�៉ោង)។ ធនាគារ ABA សូមរ ក្សាសិទ្ធិកែប្រែ/ផ្លាសប
់ ្ដូរការកំណត់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីន ATM និងម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS ដោយពុំចាំបាច់
ជូនដំណឹងជាមុនឡ�ើយ។ អ្នកន
 ឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពកា
ី រកែប្រែ តាមរយៈមធ្យោបាយជូនដំណឹងផ្សេងៗ។

ប្រសិនប�ើអ
 ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM នៅមុនពេលចប់ម�៉ោងធ្វើការ (EOD) របស់ធនាគារ ប្រតិបត្តិការនោះ អាចនឹងត្រូវដំណ�ើរការនៅថ្ងៃនោះ ឬនៅថ្ងៃ

ធ្វើការបន្ទាប់ មិនថា
 សា
 ខាធនាគារប�ើកដ
 ំណ�ើរការឬអត់ឡ�ើយ។ ជាធម្មតា ធនាគារ អនុវត្តការងារនៅពេលចប់ម�៉ោងធ្វើការ (EOD) រហូតដ
 ល់យ
 ប់ជ្រៅ។

អ្នកអា
 ចនឹងត្រូវបង់ត
 ម្លៃសេវាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកជា
 មួយនឹងម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS ឬម៉ាស៊ីន ATM ដែលមិនមែនជារ បស់ធនាគារ ABA។ តម្លៃសេវានេះ
មានរ�ៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងកូនស�ៀវភៅណែនាំអំពី “ថ្លៃសេវា” ខ និងលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់រ បស់ផលិតផល/សេវា និង/ឬវិបសាយរបស់ធនាគារ។

អ្នកចា
 បា
ំ ច់ត្វរូ មា
 នកាតមយ
ួ ដែលអាចភ្ប
ជា ទ់ ៅនង
ឹ គណនីរ បស់អ
 ក
្ន ដ�ើមប្ បី ្រើប្រាស់ម
 ខ
ុ ងារ ATM។ អ្នកក
 អា
៏ ចប្រើប្រាស់ស េវា E-Cash ដ�ើមប្ ដ
ី កប្រាក់ព
គ
ី ណនីរ បស់អ
 ក
្ន 
បានផងដែរ។ អ្នកអា
 ចដាក់ប្រាក់ចូលគណនីដោយប្រើប្រាស់លេខគណនី ឬលេខកាត 16 ខ្ទង់។ ធនាគារ ផ្ដល់ជ
 ូនម៉ាស៊ីន ATM ចំនួនព
 ីរប្រភេទ (1) ម៉ាស៊ីន ATM
សម្រាប់ដកប្រាក់ និង (2) ម៉ាស៊ីន ATM ទ្វេមុខ ដែលអ្នកអា
 ចដាក់ និង/ឬដកប្រាក់។

ទំព័រដេីម
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ប្រតិបត្តិការដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់៖

ម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ ABA

ម៉ាស៊ីន ATM ដែលមានបិទ
ឡូហ្គោ “Easy Cash”



ដកប្រាក់ដោយមិនអ
 ស់ថ្លៃស េវា



ដកប្រាក់ដោយមិនចា
 ំបាច់ប្រើកាត ពោលគឺប្រើប្រាស់សេវា E-Cash



ដាក់ប្រាក់ (តាមទីតាំង ATM ជាក់លាក់ណា
 មួយ)



ពិនិត្យម�ើលស
 មតុល្យគ
 ណនី និងរបាយការណ៍សមតុល្យស
 ង្ខេប



ប្ដូរលេខសម្ងាត់ (PIN) (ប្រសិនប�ើអ
 ្នកដឹងអំពីលេខសម្ងាត់ (PIN) ចាស់រ បស់អ្នក)



ប�ើកដំណ�ើរការកាតឥណពន្ធ និងឥណទាន



ស្នើសុំរបាយការណ៍សង្ខេប



ដកប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់កាត ABA ដោយគិតថ្លៃស េវាទាប



ដករបាយការណ៍សមតុល្យដោយគិតថ្លៃស េវាទាប



ស្នើសុំរបាយការណ៍សង្ខេប



ចូលប្រើប្រាស់សមតុល្យគណនី និង/ឬដកប្រាក់ (តាមរយៈកាត Master/Cirrus®, កាត Visa, បណ្ដាញ

ម៉ាស៊ីន ATM UPI
ម៉ស
ា ន
ី៊ ATM មិនមែនធនាគារ ABA



សូមជម្រាបថា ការកំណត់ច
 ំនួនសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវដ
 ក អាចនឹងត្រូវអ
 នុវត្តនៅតាមម៉ាស៊ីន ATM មិនមែន

ធនាគារ ABA។ វិធានការរឹតត្បិតផ្សេងៗ អាចនឹងត្រូវអនុវត្តផងដែរ។


ម៉ាស៊ីន ATM មិនមែនរបស់ធនាគារ ABA អាចត្រូវគិតថ្លៃស េវាប្រតិបត្តិការ ATM ពីម្ចាស់ម៉ាស៊ីន ATM -

សូមម�ើលផ្នែក “ការស្វែងយល់អំពត
ី ម្លៃសេវាកម្ម” សម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែម។

3.2.3. វិធានអំពកា
ី រដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM និងសេវាដាក់ប្រាក់របស់ ABA
ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ ABA នោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ន
 ឹងត្រូវដាក់ប
 ញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នក ប៉ុន្តែការធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ ក៏
ត្រូវឆ
 ្លងកាត់កា
 រផ្ទៀងផ្ត
ទា ព
់ ធ
ី នាគារផងដែរ។ ចំនន
ួ ទ
ក
ឹ ប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ស
 ព
ុ លភាពដោយម៉ស
ា ន
ី៊ ATM/ធនាគារ រួចមា
 នការព្រមព្រៀងពីអ
ក
្ន ដា
 ក់ប្រាក់ (ប្រសិនប�ើ
ចាំបាច់) គឺជាចំនួនដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នក។ នៅពេលធ្វើការដាក់ប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ ABA នៅតាមសាខា៖



ការដាក់ប្រាក់តាមបញ្ជរត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនោះ
ការដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM ត្រូវមានសុពលភាពនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាបរ់ បស់សា
 ខាធនាគារ។ ប្រសិនប�ើមា
 នភាពខុសគ្នារវាងចំនួនដែលបានដាក់ និងចំនួន

ទឹកប្រាក់ដែលបានព្រីននៅល�ើវិក្កយបត្រ ឬចំនួនដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ATM យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងជូនដំណឹងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន អំពច
ី ំនួន

ជាក់ស្ដែងដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី។


ធនាគារអាចនឹងកំណត់ច
 ំនួនអ
 តិបរមាប្រចាំថ្ងៃខុសៗគ្នា សម្រាប់កា
 រដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM និង សេវាដាក់ប្រាក់។ សូមព
 ិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយ

អ្នកប្រឹក្សា និងភ្នាក់ងារដ�ើម្បទ
ី ទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

សូមជម្រាបថា ការដាក់ប្រាក់ អាចចណា
ំ
យពេលយរូ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ប្រសិនប�ើមស
៉ា ន
៊ី ATM របស់ ABA មិនស្ថិតនៅជាមួយសាខា។ ប្រសិនប�ើអ
 ក
្ន ធ្វកា
ើ រដាក់ប្រាក់

តាមរយៈសេវាដាក់ប្រាក់ របស់ធនាគារ ABA ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់នេះ ត្រូវឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយធនាគារ។ បន្ទាប់មក នោះចំនួនដែលប្រតិបត្តិការតាម

រយៈម៉ាស៊ីនដា
 ក់ប្រាក់/ធនាគារ ហ�ើយបានយល់ព្រមដោយអ្នកដា
 ក់ប្រាក់ គឺជាច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ នៅពេលធ្វើការដាក់ប្រាក់
តាមរយៈសេវាដាក់ប្រាក់ ប្រាក់នោះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីនៅថ្ងៃដែល បន្ទាបព
់ ឆ
ី ្លងកាត់កា
 រផ្ទៀងផ្ទាត់។

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

14

3.2.4. ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងគណនីធ
 នាគារ តាមរយៈសេវាដាក់ប្រាក់
ធនាគារ ABA ផ្ដល់ជ
 ូនសេវាដាក់ប្រាក់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា (ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារ) ដល់អតិថិជន ដូចជា
 ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈសាខា

ធនាគារ និងការដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន។ ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រទាងនេ
ំ
ះ ធនាគារ ក៏បានពង្រីកវិសាលភាពសេវាដាក់ប្រាក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតភាពជាដៃគូទ្វេភាគី
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ឈានមុខគេជាច្រើនផ្សេងទ�ៀតផងដែរ ដែលនងផ្ដ
ឹ ល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទ�ៀតជូនដល់អតិថិជន។ ការដាក់បញ្ចូល

ប្រាក់ក្នុងគណនីតាមរយៈសេវានេះ គឺត្រូវបង់ថ្លៃស េវាកម្ម និងត្រូវឆ្លងកាត់កា
 រត្រួតពិនិត្យដោយធនាគារស្របតាមច្បាប់ជា
 ធរមានផងដែរ។ ធនាគារអាចនឹងបដិសេធ
ប្រតិបត្តិការណាមួយស្របតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ពា
 ក់ព័ន្ធ និង/ឬនៅពេលធនាគារ មានមូលហេតុសមស្របដែលអាចជ�ឿថា ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមិន
ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្រូហ្វាលរបស់ម្ចាសគ
់ ណនី។

3.2.5. វិធានអំពីការដាក់មូលប្បទានបត្រតាមម៉ាស៊ីនដាក់មូលប្បទានបត្ររបស់ ABA
ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់មូលប្បទានបត្រ នៅតាមម៉ាស៊ីនដាក់មូលប្បទានបត្ររបស់ ABA (ហៅកាត់ថា "CDM") អ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយសន្លឹកម្តងៗ ទៅក្នុង
ឧបករណ៍សម្រាប់ទទួល និងត្រួតព
 ិនិត្យនៃម៉ាស៊ីន CDM ។ ម៉ាស៊ីន CDM នឹងចេញបង្កាន់ដៃ ឬវិក្កយបត្រដាក់មូលប្បទានបត្រដោយផ្តល់ព
 ័តមា
៌ នលំអិតដ
 ូចជា
 ថ្ងៃខែ

និងម�៉ោងប្រតិបតិ្តការ, លេខគណនី និងឈ្មោះអ្នកទទួលផល, ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ប្រតិបតិ្តការដែលនឹងត្រូវទូទាត់ (ដែលវាយបញ្ចូលដោយអ្នកដា
 ក់ប្រាក់) និងលេខយោង

ប្រតិបត្តិការ។ ដោយហេតុថា
 មូលប្បទានបត្រ គឺជា
 ឧបករណ៍ច
 រចាសម្រាប់ការទូទាត់ក្រោមច្បាប់ជា
 ធរមាន ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការណាដែលនឹងត្រូវទូទាត់ ត្រូវតែ

សមមាត្រជាមួយន
 ឹងចំនួនទ
 ឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលបានសរសេរនៅល�ើមូលប្បទានបត្រ ចំនួននេះនឹងត្រូវបានជម្រះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់របស់ខ្លួន។ ធនាគារមិនច
 ុះ

ទៅក្នុងតល
ុ យ្ ភាពនៃរបាយការណ៍ហរិញវត្
្ញ របស់
ថុ
គ
 ណនីអ
ក
្ន ទ
 ទួលឡ�ើយ រហូតទា
 ល់តែការជម្រះមល
ូ បប្ ទានបត្រត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវតាមរយៈនត
ី វិ ធ
ិ ី
ធនាគារ។ នៅពេលមានភាពខស
ុ គ្នានៃចន
ំ ន
ួ ទ
ក
ឹ ប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងពាក្យ និងចំនន
ួ ទ
ក
ឹ ប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងតលេ
ួ ខនៅល�ើម
ល
ូ ប្បទានបត្រដែលត្រូវបានដាក់ប
 ញល
ចូ្ 
តាមម៉ស
ា ន
ី៊ CDM អ្នកដា
 ក់ប្រាក់ត្វរូ យ
 កចន
ំ ន
ួ ទ
ក
ឹ ប្រាក់អ
 បប្ បរមាតច
ិ បំផត
ុ ស
 ម្រាប់វា
 យបញ្ល
ចូ ក
 ្នុងអេក្រង់មស
ា៉ ន
ី៊ CDM ចំនន
ួ ទ
ក
ឹ ប្រាក់ប្រតិបត្កា
តិ រដែលនងត្
ឹ
វរូ ទ
 ទា
ូ ត់។

នៅពេលអ្នកដា
 ក់មូល ប្បទានបត្ររបស់ធនាគារ ABA ឬមូល ប្បទានបត្ររបស់ធនាគារផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីធនាគារ ABA ទៅក្នុងគណនីអតិថិជនធនាគារនោះ មូល ប្បទានបត្រ
ទាំងនេះនឹងត្រូវឆ
 ្លងកាត់កា
 រត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡ�ើងវិញដោយធនាគារ។ នៅពេលមូលប្បទានបត្ររបស់ធ
 នាគារ ABA ត្រូវបានដាក់ច
 ូលគណនីម
 ុនពេលកំណត់
សម្រាប់ការទូទាត់ និងជម្រះនៃសេវានេះ ទឹកប្រាក់ន
 ឹងត្រូវជម្រះចូលក
 ្នុងគណនីនៅថ្ងៃអាជីវកម្មតែមួយ។ ប�ើមិនដ
 ូច្នោះទេ វានឹងត្រូវបានជម្រះក្នុងថ្ងៃធ្វកា
ើ រខាងមុខ។

សម្រាប់កា
 រដាក់មូលប្បទានបត្រធនាគារដទៃ វានឹងត្រូវបានជម្រះដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែក 3.2.11.1 នៃឯកសារនេះ។

ធនាគារអាចបដិសេធការជម្រះការដាក់មូលប្បទានបត្រជាមួយនងហេ
ឹ
តុផលជាក់លាក់មួយចំនួន រួមបញ្ចូលបន្តែ
៉ុ មិនក
 ំណត់ត្រឹមតែ ការវាយបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវនៃ

ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការណាដែលនឹងត្រូវទូទាត់, បញ្សំ
ហា ណ�ើប្រតិបត្តិការ, សមតុល្យគណនីមិនគ្រប់គ្រាន់, និងហេតុផលផ្សេងៗទ�ៀត។ អ្នកទ
 ទួលផលពីការជម្រះ
មូលប្បទានបត្រនឹងត្រូវបានជូនដ
 ំណឹង។

3.2.6. សាខា
បុគ្គលិកតាមសាខាធនាគារមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បព
ី ិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនអំពីផលិតផល និងសេវា និងជម្រាបជូនអតិថិជនអំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់
សេវាកម្មនានា ដែលអតិថិជនមិនទា
 ន់ស្គាល់។ បុគ្គលិកតាមសាខាអាច៖


ជួយអតិថិជនក្នុងការដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ និងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី ABA



ជួយអតិថិជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស ឬក្រៅប្រទេស



ជួយអតិថិជនក្នុងការទិញមូលប្បទានបត្រ បូករ ួមទាំងមូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារិកផងដែរ



ធ្វកា
ើ រណាត់ជប
ួ ជាមួយអក
្ន ជំនាញ ឧទាហរណ៍ មន្ត្រីឥណទានខ្នាតតូច បុគល
្គ ក
ិ ឥណទានសហគ្រាសធន
ុ តច
ូ និងមធយ្ ម, បុគល
្គ ក
ិ ឬប្រធានផ្ក
នែ ទ
 នា
ំ ក់ទន
ំ ង



ឆ្លើយសំណួរទូទៅមួយចំនួនដែលអ្នកច
 ង់ដ
 ឹងពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនី



ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនពាក់ព័នន
្ធ ឹងការមិនពេញចិតចំ
្ត ពោះបុគ្គលិកធ
 នាគារ

ធនាគារអាចកំណត់ចំនួនខុសៗគ្នាសម្រាប់កម្រិតក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ និងកំណត់ប្រចាំថ្ងៃទៅតាមប្រភេទសាខាខុសៗគ្នា។ អ្នកគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្ដល់
ប្រឹក្សា, ទាក់ទងមកភ្នាក់ងារ, និង/ឬចូលទៅកាន់វិបសាយរបស់ធនាគារដ�ើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែម។
ធនាគារក៏មានផ្ដល់មា
 នម�៉ោងបម្រើសេវាបីប្រភេទដូចខា
 ងក្រោមផងដែរ៖
(i) ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម�៉ោង 8 ព្រឹក – 4 រស�ៀល,
(ii) ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម�៉ោង 8 ព្រឹក – 4 រស�ៀល និងថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម�៉ោង 8 ព្រឹក – 11 ព្រឹក,
(iii) ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម�៉ោង 8 ព្រឹក – 8 យប់
ការផ្ដល់ស េវាធនាគារចំនួនប
 ីវេននេះ គឺជាកា
 រឆ្លើយត
 បទៅនឹងតម្រូវប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ABA។
ដោយសារតែម�៉ោងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារខុសៗគ្នា ទ�ើបប្រភេទសេវាជាក់លាក់ម
 ួយចំនួនអា
 ចនឹងមិនមា
 នផ្ដល់ជ
 ូនឡ�ើយ (ឧទាហរណ៍ ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី) សម្រាប់

ប្រតិបត្តិការថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។ ធនាគារអាចនឹងបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ
 ្លួននៅគ្រប់សា
 ខាទាំងអស់ ដោយមិនគិតអំពីម�៉ោងប្រតិបត្តិការឡ�ើយស្របទៅតាមច្បាប់ជា
 
ធរមាន និង/ឬកាលៈទេសៈចាំបាច់។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ធនាគារនឹងធ្វើការជូនដំណឹងទៅតាមករណីចាំបាច់នីមួយៗ។

ទំព័រដេីម
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3.2.7. សេវាធនាគារ ABA អនឡាញសម្រាប់រ ូបវន្តបុគ្គល
ធនាគារសូមណ ែនាំឲ
 ្យអតិថិជនពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់អ
 ំពខ
ី និងលក្ខខណ្ឌទ
 ូទៅសម្រាប់សេវាធនាគារ ABA អនឡាញ រួមជាមួយនឹងខ និងលក្ខខណ្ឌទ
 ូទៅ។
ដោយផ្អែកល�ើលក្ខណៈគណនីដែលអ្នកមាន អ្នកអា
 ចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអនឡាញដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមម�ើលផ្នែក 3.1 អំពល
ី ក្ខណៈ និងវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់
សេវានេះ។

3.2.8. ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS
ចំនួនទឹកប្រាក់អ
 តិបរមាដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានតាមម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទិញ គឺអា
 ស្រ័យល�ើប្រភេទកាតដែលអ្នកបានជ្រើសរ�ើស ពោលគអា
ឺ ច
ចាប់ពច
ី ំនួន 1,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ (24 ម�៉ោង) ឡ�ើងទៅ។ ធនាគារ ABA សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែ/កែតម្រូវកា
 រកំណត់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់

POS។ អ្នកន
 ឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពកា
ី រកែប្រែ តាមរយៈមធ្យោបាយជូនដំណឹងផ្សេងៗ។

ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលអ្នកអា
 ចដកបានតាមរយៈម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS អាចនឹងត្រូវកំណត់ទៅតាមឆន្ទានុសិទរបស់
្ធិ
ពាណិជ្ជករដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS នោះ។
ការបង្ហាញរូបសញ្ថា
ញា មានសេវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬឡូហ្គោកាត Visa, Mastercard, UPI អន្តរជាតិ នៅក្នុងបរិវេណ គឺម
 ិនអា
 ច
ចាត់ទុកជាការធានារបស់ធនាគារ ឬពាណិជ្ជករដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក
 ្នុងបរិវេណនោះ ថាអ្នកអា
 ចទិញទំនិញ និងសេវាដែលមាននៅក្នុងបរិវេណនោះដោយប្រើប្រាស់

កាតរបស់អ្នកឡ�ើយ។

ប្រសិនប�ើគ
 ណនីរ បស់អ្នកមានកាត អ្នកអា
 ចអនុវត្តចំណុចខា
 ងក្រោមនេះជាមួយនឹងមានម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS



ធ្វើការទិញដោយមិនចា
 ំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងលក់រាយ ឬសាខាតូចៗជាច្រើនកន្លែង
ដកសាច់ប្រាក់ព
 ីគណនីស
 ន្សំ ឬប្រភេទគណនីផ្សេងៗ ដែលមានភ្ជាបជា
់ មួយនឹងកាតនោះ (ល�ើកលែងតែប្រាក់ប
 ញ្ញើមានកាលកំណត់)

ពីកន្លែងលក់រាយ ឬសាខាតូចៗនោះ


ទទួលបានវិក្កយបត្រសម្រាប់ការទិញរបស់អ្នក



ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលអាចដំណ�ើរការ ដ�ើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារតាមទូរស័ព្ទ ឬកម្មវិធកា
ី បូបប្រាក់ច
 ល័ត

ធ្វើប្រតិបត្ការម៉
តិ
ាស៊ីនទូទាត់ POS សំដៅដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS
ដូចជា
 ការប្រតិបត្តិការតាមលេខកូដ QR ជាដ�ើម។

3.2.9. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក
 ្នុងប្រទេស
ធនាគារផ្ដល់ជូនទម្រង់ខុសៗគ្នានៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស ដូចជាការផ្ទេរឆ្លងគ្រឹះស្ថាន សេវាទូទាត់រហ័ស សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងកាបូបឌីជីថល (wallet)

(តាមរយៈកិចព្រ
្ច មព្រៀងទ្វេភាគី) និងសេវាផ្សេងៗ ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្ទេរទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡ�ើង

ក្នុងគោលបំណងនេះ គឺត្រូវបង់តម្លៃសេវាកម្មក្នុងចំនួនជាក់លាក់មួយ ដែលធនាគារត្រូវត្រួតពិនិត្យម�ើលស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។ ធនាគារអាចនង
ឹ បដិសេធការ

ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដ
 ំណង
ឹ ជាមុនដល់អ្នកទទួលការទូទាត់ប្រាក់ ស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន និង/ឬ នៅពេលធនាគារមាន

មូលហេតុច
 ្បាស់លាស់ដែលអាចបញ្ក
ជា ថា
់ ប្រតិបត្តិការនេះ មានព័ត៌មានមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្រូហវាល
្ របស់មចាស
្ គ
់ ណនី។ ប្រសិនប�ើធ
 នាគារសម្រេចបដិសេធការផ្ទេរ

ប្រាក់ក្នុងស្រុក នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនោះ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់អ
 ្នកផ្ញអ
ើ ំពកា
ី របដិសេធនោះ ល�ើកលែងតែមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យធនាគារ

អនុលោមតាមវិធានការជាក់លាក់ណា
 មួយ។

ធនាគារអាចនឹងកម្រិតចំនួនក
 ំណត់ម
 ួយល�ើក និងប្រចាំថ្ងៃខុសៗគ្នា ទៅតាមប្រភេទខុសៗគ្នានៃសេវាប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ក
 ្នុងស្រុក។ អ្នកស្វែងរកការកំណត់នេះនៅ

តាមមធ្យោបាយ ដែលអ្នកបានធ្វើប្រតិបត្តិការ និង/ឬដោយពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សា ឬភ្នាក់ងារផ្ដល់ព
 ័ត៌មាន។

3.2.10. ផ្ទេរក្រៅប្រទេស
ធនាគារ ផ្ដល់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស ដូចជា SWIFT, DBP, EC Remit និងសេវាផ្សេងទ�ៀត។ សេវាផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស គឺអាចប្រើប្រាស់បាន

តាមរយៈមធ្យោបាយសេវាធនាគារអនឡាញ និងបញ្ជរតាមសាខា។ សេវាផ្ទេរក្រៅប្រទេសមួយចំនួនអា
 ចនឹងមិនមា
 ននៅតាមបញ្ជរសាខាធនាគារឡ�ើយ ល�ើកលែងតែ
អតិថិជនគឺជាម្ចាសគ
់ ណនី ABA។

ធនាគារ អាចនឹងណែនាំអំពកា
ី រកំណត់ក
 ម្រិតប្រតិបត្តិការមួយល�ើក ឬប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយ ដ�ើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យពាក់ព័នន
្ធ ឹង

ប្រតិបត្តិការនេះ។ ដ�ើម្បីធ្ឲ
វើ ្យប្រតិបត្តិការកាន់តែមានភាពរលូនជាងនេះ អ្នកត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងការផ្ទេរនៅក្នុងលក្ខណៈមួយពេញលេញ ត្រឹមត្រូវ

និងសុក្រឹត្យភាព។ ធនាគារ អាចនឹងបដិសេធការធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដ
 ល់អ
 ្នកទ
 ទួលប្រាក់ ដោយស្របទៅ
តាមចបា
្ ប់ជា
 ធ
 រមាន និង/ឬ នៅពេលធនាគារមានមល
ូ ហេតុច
 បា
្ ស់លាស់ដែលជ�ឿថា ការប្រតិបត្កា
តិ រនេះ មានពត
័ មា
៌ នមន
ិ ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្ហ
រូ ល
វា្ រ បស់មស
ចា្ គ
់ ណនី។

ប្រសិនប�ើធ
 នាគារសម្រេចបដិសេធការផ្ទេរក្រៅប្រទេស នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ នោះធនាគារ នឹងជូនដំណឹងដល់អ
 ្នកផ្ញអ
ើ ំពកា
ី របដិសេធនោះ ល�ើកលែងតែមាន
ការតម្រូវផ្សេងពីធនាគារឲ្យអ
 នុលោមតាមវិធានការជាក់លាក់ណា
 មួយ។

ទំព័រដេីម
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3.2.11. មូលប្បទានបត្រ
មូលប្បទានបត្រផ្ដល់ភា
 ពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់វ ិក្កយបត្រ ឬទទួលប្រាក់។ ការដកប្រាក់ អាចប្រតិបត្តិការបាន លុះត្រាតែគណនីរបស់អ្នកទទួលត្រូវបានអនុញ្ញាត

ឲ្យភ្ជាប់ជាមួយមូលប្បទានបត្រ។

3.2.11.1. ការដាក់មូលប្បទានបត្រ
មូលប្បទានបត្រ ប្រាក់បញ្ញើអេឡិកត្រូនិក ឬឯកសារផ្សេងៗទ�ៀត ដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ត្រូវបានទទួល “សម្រាប់ការប្រមូល
ប្រាក់” តែប៉ណ្
ុ
ណោះ ល�ើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងផ្សេងពីនេះពធ
ី នាគារ។ ចំណុចនេះមានន័យថា ប្រាក់បញ្ញើត្រូវបាន “ជម្រះបញ្ជី” សម្រាប់ការទូទាត់។ អ្នកមិនអាច
ដកប្រាក់នោះបានឡ�ើយ រហូតទា
 ល់តែទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានទូទាត់អស់។ ជាទូទៅ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវចំណាយពេលចំនួន 2 (ពីរ) ថ្ងៃធ្វើការ ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួន
អាចចំណាយពេលរហូតទៅដល់ 5 (ប្រាំ) ថ្ងៃធ្វើការឯណោះ។ ប្រសិនប�ើមានមូលហេតុណាមួយដែលធនាគារមិនអា
 ចទូទាត់ប្រាក់បញ្ញើទាង
ំ អស់ ឬក្នុងចំនួនណា
 

មួយ (ប្រាក់បញ្ញម
ើ ិនត្រូវបានទូទាត់អ
 ស់) ដោយធនាគារទូទាត់ ករណីនេះគឺបណ្ដាលម
 កពីចំណុចម
 ួយចំនួន ឬទាំងស្រុង ដែលបានដាក់តម្កលរ់ ួចហ�ើយនោះ ត្រូវបាន
បដិសេធ។ គណនីរ បស់អ្នក នឹងត្រូវដកចេញទៅតាមចំនួននៃប្រតិបត្ការដែលបាន
តិ
បដិសេធ។
មានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអ្នកអា
 ចដាក់ប្រាក់បញ្ញើតាមមូលប្បទានបត្របាន៖


អញ្ជើញទៅកាន់សាខា ABA



ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដា
 ក់ប្រាក់បញ្ញើមូលប្បទានបត្រឌីជីថល ABA (ប្រសិនប�ើមា
 ន)។

3.2.11.2. ការសរសេរមូលប្បទានបត្រ
ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែគណនីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្របណ្
៉ុ
ណោះ សូមម�ើលតារាង “សេចក្ដីសង្ខេប
លក្ខណសម្បត្តិ” សម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគណនីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ។ ព័ត៌មានបន្ថែម អំពម
ី ូលប្បទានបត្រមាននៅក្នុងផ្នែក “ការប្រើប្រាស់
មូលប្បទានបត្រ” នៃ ខ និងលក្ខខណ្ឌទ
 ូទៅ។

មូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារ អាចនឹងរកជាវបាននៅតាមសាខាធនាគារ ឬបញ្ជាទិញតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ សេវាធនាគារអនឡាញ)។ ពេលទៅ

ដល់សាខាធនាគារ អ្នកអាចទិញមូលប្បទានបត្រធនាគារ តាមរយៈប្រាក់ឥណពន្ធនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ថ្លៃសេវាទិញមូលប្បទានបត្រធនាគារ តាមរយៈសេវា
ធនាគារអនឡាញ នឹងត្រូវកាត់ចេញពីគ
 ណនីទៅតាមតម្លៃមូលប្បទានបត្រដែលបានទិញ។

នៅពេលបំពេញមូលប្បទានបត្រ សូមប្រើប្រាស់ប៊ិកហ
 ្វឺត ឬប៊ិកក
 ្បាលមូល។ សូមសរសេរមូលប្បទានបត្រឲ្យបានញឹកញាប់ ដ�ើម្បីឲ្យអក្សរ និងតួរលេខមិនអា
 ចកែប្រែ

ឬបន្ថែមបាន។ អ្នកអាចសរសេរមូលប្បទានបត្រ ដោយបពេ
ំ ញចន្លោះចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យបានពេញលេញ ឬដោយការគូសបន្ទាតដ�
់ ើម្បីបពេ
ំ ញកន្លែងទនេ
ំ រនោះ។ សូមកុំ
ភ្លេចដាក់កា
 លបរិច្ឆេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅល�ើម
 ូលប្បទានបត្រនោះ។ សូមកុស
ំ រសេរ ឬចុះហត្ថលេខាទុកនៅល�ើម
 ូលប្បទានបត្រនោះ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកមិនទាន់ស
 ម្រេចចិត្ត
ចេញមូលប្បទានបត្រជាសាច់ប្រាក់ទេ។

3.2.12. ឥណទានវិបារូបន៍ម
 ិនបានរ�ៀបចំ
ប្រសិនប�ើគ
 ណនីរ បស់អ
 ក
្ន ត្រូវបានដកល�ើសឥ
 ណទាន ឬអក
្ន ប្រើប្រាស់ល�ស
ើ កម្រិតខ្ចីដែលបានព្រមព្រៀង (ក្នុងករណីមា
 នការអនុញត
ញា្ ពធ
ី នាគារ) ធនាគារអាចគត
ិ ថ្លៃ

ការប្រាក់ល�ច
ើ ំនួនដែលដកល�ើសព
 ីចំនួនគណនី ឬចំនួនក
 ំណត់ល�ើអត្រាដកឥណទានរបស់ធនាគារនោះ បូករ ួមទាំងប្រាក់ពិន័យផងដែរ។ ល�ើសពីនេះ ធនាគារនឹង
គិតថ្លៃច
 ំពោះការដកប្រាក់ល�ើសឥ
 ណទានដែលមិនបានរ�ៀបចំ។

ការសម្រេចចិត្តទទួលយកប្រតិបត្តិការណាមួយ ដែលមានមូលនិធិទូទាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ ឬនៅពេលល�ើសពកា
ី រកំណត់ខ្ចីដែលបានព្រមព្រៀង ជាបណ្ដោះអាសន្ន ឬ

អចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវបានធ្វឡើ �ើងទាំងស្រុងតាមឆន្ទានស
ុ ទ
ិ ្ធិតែមយ
ួ គត់របស់ធនាគារ។ គណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើ មិនអាចដកល�ើសបានឡ�ើយ លុះត្រាតែអ្នកមានការព្រមព្រៀង
គ្នាជាមុនជា
 ម
 ួយធនាគារ ដូចជា
 តាមរយៈឥណទានវិបារូបន៍។
អ្នកម
 ិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ ឬទូទាត់ប្រាក់ ដែល៖


ធ្វឲ
ើ ្យគណនីរ បស់អ្នកក្លាយទៅជាសមតុល្យអវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ (ឬក្លាយទៅជាសមតុល្យអវិជ្ជមាន/ឥណពន្ធច្រើនជាងនេះ) នៅពេលមិនមានការព្រមព្រៀង

ឥណទានវិបារូបន៍ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទេ។


អ្នកន
 ឹងត្រូវបង់ថ្លៃស េវាដែលធ្វឲ
ើ ្យគណនីរ បស់អ្នកក្លាយទៅជាសមតុល្យអ
 វិជ្ជមាន/ឥណពន្ធ (ឬតម្លៃសេវា និង/ឬថ្លៃកា
 រប្រាក់ ដែលធ្វើឲ្យគណនីរ បស់អ្នក

ក្លាយជាសមតុល្យអ
 វិជ្ជមាន/ឥណពន្ធធ
 ្ងន់ធ្ងរជា
 ងនេះ) នៅពេលមិនមា
 នការព្រមព្រៀងឥណទានវិបារូបន៍ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡ�ើង


ការដកល�ើសឥ
 ណទាន (ឬការដកល�ើសឥ
 ណទានច្រើន) ដែនកំណត់ឥ
 ណទានវិបារូបន៍ដែលបានព្រមព្រៀងនៅពេលមិនមា
 នការព្រមព្រៀងឥណទាន

វិបារូបន៍ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡ�ើង


ការដកមូលនិធម
ិ ិនទា
 ន់បានជម្រះបញ្ជី។ នៅពេលដែលធនាគារ មិនមា
 នកាតព្វកិចអ
្ច នុវត្តការងារនេះ នៅក្នុងឱកាសជាក់លាក់ណា
 មួយ ធនាគារអាចនឹង

អនុញ្ញាតឲ
 ្យអ្នក ដកល�ើសឥ
 ណទានពីក្នុងគណនីរ បស់អ្នក ដូចកា
 ររ�ៀបរាប់ខា
 ងល�ើ។ ឧទាហរណ៍ អាចអនុញ្ញាតឲ
 ្យធ្វើឡ�ើងតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ ឬ

ការទូទាត់ប្រតិបត្តិការ ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដូចជា
 កាតឥណពន្ធជា
 Mastercard ឬ Visa ឬ UnionPay International (“UPI”) ការទូទាត់តាម

កាលកំណត់ ការដកដោយផ្ទាល់ ឬការដក ឬការទូទាត់តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ឬមធ្យោបាយប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិកផ្សេងៗ។

ទំព័រដេីម
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3.2.13. ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជារ ូបិយប័ណប
្ណ រទេស
ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ទទួ
ញុំ លបានទឹកប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងៗជារូបិយប័ណប
្ណ រទេស សម្រាប់កា
 រដាក់ប្រាក់បញ្ញើទៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នក (រួមទាំងការផ្ទេរប្រាក់តាមលេខកូដ ឬការ

សរសេរមូលប្បទានបត្ររូបិយប័ណប
្ណ រទេស) យ�ើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្ដូរទឹកប្រាក់រ ូបិយប័ណប
្ណ រទេសនោះទៅជាដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់តាមសាខា ទៅ
តាមអត្រាប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗ។ សូមអ
 ញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគាររបស់យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បទ
ី ទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពអ
ី ត្រាប្ដូរប្រាក់ដែលធនាគារផ្ដល់ជ
 ូន។

3.2.14. ការដាក់ប្រាក់ចូលក
 ្នុងគណនីរ បស់អ្នកស
 ម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់
ធនាគារនឹងមិនទ
 ទួលប្រាក់បញ្ញើចូលក
 ្នុងគណនីរ បស់អ្នកទេ ក្នុងករណីប្រាក់នោះត្រូវបានរក្សាទុក ឬប្រើប្រាស់ស
 ម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណា
 មួយ (ឧទាហរណ៍

ការប្រមូលថវិកាព
 ីកម្មវិធវី ិនិយោគចំណូលខ
 ្ពស់ដែលអ្នកបានវិនិយោគ) ទោះបីជាស េចក្ពណ៌
ដី
នាគណនីរ បស់អ្នកប
 ញ្ជាក់ពីគោលបំណងជាក់លាក់នោះក៏ដោយ ពោល
គឺអនុញញាត
្ បានលុះត្រាតែ អ្នកបានជូនដំណឹងច្បាស់លាស់ថា ប្រាក់បញ្ញើគឺសម្រាប់គណនីរបស់បុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយអ្នកអាចប�ើកគណនី Trust (trust account)
ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់កា
 រដាក់ប្រាក់ប
 ញ្ញនោ
ើ ះ។ ប្រសិនប�ើព
 មា
ំុ នបញ្ក
ជា ន់ ៅក្នុងខចែងនេះទេ នោះការដាក់ប្រាក់ទា
 ង
ំ អស់ដែលត្រូវបានដាក់ច
ល
ូ ក
 ្នុងគណនីរ បស់អ
ក
្ន
នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងតាមទម្លាបអា
់ ជីវកម្មធម្មតា។

3.2.15. ការដាក់ប្រាក់ចូលគ
 ណនីរ បស់អ្នកដែលជាកំហុសរ បស់ធនាគារ ABA
ធនាគារ នឹងបង្វិលទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នកដោយសារតែបញ្ហាកំហុស។

3.2.16. ការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ដ�ើម្បីធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកអា
 ចអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ ABA ណាមួយ ឬប�ើកដ
 ំណ�ើរការសេវាធនាគារអនឡាញដោយខ្លួនឯង។
ប្រសិនប�ើស
 ណ�
ំ
ដែ
ើ លអក
្ន ផ្ដល់ជ
ន
ូ ធ
 នាគារ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការទទា
ូ ត់ប្រាក់ដោយសយ
្វ័ ប្រវត្តិត្វរូ បានធ្វឡើ �ើងក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម នោះធនាគារ នឹងទទួលយកសណ�
ំ
នោ
ើ ះ

ដោយមិនទទួលខុសត្រូវ និងធានារ៉ាប់រងល�ើកា
 របដិសេធ ឬពុំបានធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬទូទាត់យ
 ឺតយ៉ាវ ឬការពុំបានអនុវត្តតាមសំណ�ើនោះឡ�ើយ។
ធនាគារនឹងយកចិតទ
្ត ុកដាក់ និងប្រើប្រាស់ជំនាញអស់ពី លទ្ធភាពដ�ើមប្ ីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវសណ�
ំ
ើរបស់អតិថិជនជូនដល់ធនាគារពាក់ព័នន
្ធ ឹងការទូទាត់

ស្វ័យប្រវត្តិ។ ធនាគារពឹងផ្អែកល�ើព
 ័ត៌មានទូទាត់ស
 ្វ័យប្រវត្តិប្រកបដោយសុក្រឹត្យភាពដែលអ្នកបានផ្ដល់ជ
 ូន និងមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡ�ើយ។ អ្នកត្រូវ
ជូនដំណឹងធនាគារភ្លាមៗអំពព
ី ័ត៌មាននៃការទូទាត់ស
 ្វ័យប្រវត្តិដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារ ដែលមិនមា
 នភាពត្រឹមត្រូវ។

សមត្ថកិចក
្ច ្នុងការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវមានការរ�ៀបចំនៅពេលនេះ ឬបន្ទាបព
់ មា
ី នការព្រមព្រៀងពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនីរ បស់អ្នក ដែលធ្វើឡ�ើងរវាងអ្នក និងធនាគារ

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬនៅពេលអនាគត។ ធនាគារអាចធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមលំដាប់លំដោយណាមួយដែលធនាគារគិតថាសមស្រប។ ការទូទាត់នងត្
ឹ
រូវ
កាត់កងទៅតាមថវិកាដែលមាន ហ�ើយត្រូវទទួលយក, បដិសេធ, ឬផ្ទេរត្រលប់វ ិញ ប្រសិនប�ើថវិកាមា
 នចំនួនម
 ិនគ្រប់គ្រាន់។

ប្រសិនប�ើកា
 លបរិច្ទ
ឆេ ស
 ម្រាប់កា
 រទទា
ូ ត់ដោយសយ
្វ័ ប្រវត្តិត្វរូ ច
 ថំ ្ងៃមិនធ្វកា
ើ រ នោះយ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងទូទាត់នៅថ្ងៃធ្វកា
ើ របន្ប
ទា ់ ល�ើកលែងតែអ្នកស ្នើស
 ឲ
ំុ យ្ ខា
 ងធនាគារដណ�
ំ
រើ ការ
ការទូទាត់នោះភ្លាមៗ មុនថ្ងៃមិនធ្វើការនោះតែម្ដង។

សមត្ថកិចក
្ច ្នុងការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នឹងនៅតែមានសុពលភាពជាធរមាន រហូតទាល់តែធនាគារបានបញ្ឈប់ ឬអ្នកធ្វើការទូទាត់ ឬអ្នកប្រាប់ឲ
 ្យធនាគារបញ្ឈប់ ឬ

ក្នុងករណីអ្នកទ
 ទួលមរណភាព ឬពេលដែលធនាគារទទួលដ
 ំណឹងអំពម
ី រណភាព និងការក្ស័យធនរបស់អ្នក។

ធនាគារមន
ិ ពា
 ក់ពន
័ ក
្ធ ្នុងជម្លោះរវាងអ្នក និងបុគល
្គ ណា
 ម្នាក់ទ�ៀត ដែលក�ើតចេញពីកា
 រទទា
ូ ត់ដោយសយ
្វ័ ប្រវត្តិឡ�យ
ើ ។ សំណ�ស
ើ កា
ំុ រទទា
ូ ត់ទា
 ង
ំ ឡាយណាដែលមន
ិ បាន

ធ្វើឡ�ើងល�ើទម្រង់បទដ្ឋានរបស់ធនាគារ នឹងត្រូវកំណត់ថា
 បានរួមបញ្ចូល ខ ដែលមានចែងនៅក្នុងទម្រង់បទដ្ឋានរបស់ធនាគារផងដែរ។ ប្រសិនប�ើមា
 នអសង្គតិភាព
ណាមួយរ វាងទម្រង់ទា
 ំងនេះ នោះ ខ ដែលមាននៅក្នុងទម្រង់ប
 ទដ្ឋានរ បស់ធនាគារនឹងមានសុពលភាពលុបល�ើ។

3.2.17. គណនីអ
 សកម្ម
ប្រសិនប�ើគណនីរបស់អ្នកម
 ិនមា
 នប្រតិបត្តិការរយៈពេលចាប់ពី 12 (ដប់ពីរ) ខែឡ�ើងទៅគិតចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការ (មិនរាប់បញ្ចូលការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ )
នោះគណនីរ បស់អ្នកន
 ឹងត្រូវចាត់ទុកថា
 ជាគណនីអ
 សកម្ម ហ�ើយធ
 នាគារនឹងចាត់វិធានការដូចត
 ទៅ៖


មិនអ
 នុញ្ញាតឲ
 ្យធ្វើឥណទាន ឬដកប្រាក់ ចេញពីគ
 ណនីឡ�ើយល�ើកលែងតែស្ថានភាពរបស់គណនីនេះ ត្រូវបានប្ដូរពី “អសកម្ម” មកជា “សកម្ម”។ ម្ចាស់

គណនីន
 ឹងទទួលបានការជូនដំណឹងពីបុគ្គលិក អំពកា
ី រប្ដូរស្ថានភាពនោះ។


ការគិតថ្លៃស េវាប្រចាំឆ្នាំ។ ថ្លៃម
 ិនប្រតិបត្តិការ មានរ�ៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងកូនស�ៀវភៅណែនាំ “តម្លៃស េវា” ដែលបញ្ជាក់អំពខ
ី និងលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់រ បស់

ផលិតផល/សេវា និង/ឬវិបសាយរបស់ធនាគារ។


បិទគ
 ណនីរ បស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនមា
 នទឹកប្រាក់ក
 ្នុងសមតុល្យគ
 ណនី ឬប្រសិនប�ើធ
 នាគារជ�ឿថា

គណនីរ បស់អ្នកទ
 ំនងក្លាយទៅជាឥណទានវិបារូបន៍មិនមា
 នការគ្រប់គ្រង ដោយសារតែថ្លៃសេវាទូទាត់ជា
 ប្រចាំផ្សេងៗ។

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

18

មុនពេលចះុ ឈ្ះមោ ប�ើកគ
 ណនី និងសេវារបស់ធ
 នាគារ ABA អ្នកត្រូវបានជន
ូ ដំណង
ឹ ថា គណនីរ បស់អ
ក
្ន ត្រូវតែមានដំណ�រើ កា
 រប្រើប្រាស់ស្របតាមគោលបណ
ំ ងដែលបាន

ប្រកាស និងមានលកណ
្ខ ៈគ្រប់គ្រាន់។ គណនីមន
ិ មានប្រតិបត្កា
តិ រ នឹងត្វរូ ចា
 ត់ទក
ុ ថា
 ជាគ
 ណនី “អសកម”្ម ហ�ើយត្រូវគ
 ត
ិ តម្លៃសេវាផ្េស ង ហ�ើយវធា
ិ នការគ្រប់គ្រងក៏ត្វរូ 

បានកំណត់ដោយធនាគារផងដែរ (ឧទាហរណ៍ ការកំណត់ប្រភេទនៃការរឹតត្បិតខ
 ុសៗគ្នាល�ើការប្រើប្រាស់គណនី, មធ្យោបាយ ឬឧបករណ៍, ប្រតិបត្តិការ, មូលនិធិ និង/
ឬការបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនង)។ ដូច្នេះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា អ្នកត្រូវមានកាតព្វកិចក
្ច ្នុងការធ្វឲ
ើ ្យគណនី “សកម្ម” ដោយមិនចា
 ំបាច់ត្រូវការជូនដំណឹងសម្រាប់
ការកែប្រែដែលអាចក�ើតមាន ដែលត្រូវបានកំណត់ថា
 ជាគណនី “អសកម្ម”។ ធនាគារអាចជ្រើសរ�ើសមធ្យោបាយផ្សេងៗ ស្របតាមខ និងលក្ខខណ្ឌរ បស់ធ
 នាគារ ដ�ើម្បី
ជូនដំណង
ឹ ដល់អ្នក ដែលជាសេវាបពេ
ំ ញបន្ថែម ដ�ើម្បីជូនដំណង
ឹ ជាមុនអំពីលទ្ធភាពក្នុងការគិតថ្លៃសេវាដែលនងត្
ឹ
រូវអនុវត្តនៅពេលគណនីត្រូវបានកំណត់ថា “មិន

ប្រើប្រាស់”។ អ្នកន
 ឹងទទួលបានការជូនដំណឹង និងការណែនាំឲ្យប�ើកដំណ�ើរការគណនីរ បស់អ្នកវ ិញ មុនពេលអនុវត្តការកែប្រែ និងការចាត់វិធានការរឹតត្បិតផ្សេងៗ។

3.2.18. ប្រាក់មិនបានដកពីគណនីអ
 សកម្ម
ប្រសិនប�ើអ្នកម
 ិនបានដាក់ ឬដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកក
 ្នុងរយៈពេល 10 (ដប់) ឆ្នាំ ធនាគារនឹងបិទគណនីរបស់អ្នក ហ�ើយធ្វើការផ្ទេរចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលមានក្នុង

គណនីរបស់អ្នក ទៅកាន់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬទភ្នា
ី ក់ងាររដ្ឋាភិបាល ស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន ដោយមិនមានការជូនដំណឹងផ្នែករដ្ឋបាលបន្ថែមឡ�ើយ។ ដោយសារ

តែជាផ្នែកមួយនៃសេវាបំពេញបន្ថែម និងសេវាគាំពារអតិថិជន ធនាគារអាចនឹងជូនដំណឹងអ្នក មុនពេលបិទគណនីអសកម្មរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអាចមានកាលៈទេសៈមួយ
ចំនួនដែលធនាគារ អាចនឹងមិនជ
 ូនដំណឹង (ដូចជា
 នៅពេលដែលកំណត់ត្រាអាសយដ្ឋានរ បស់អ្នក ឬលេខទំនាក់ទំនងហួសកាលបរិច្ឆេទក
 ំណត់) ។ អ្នកអា
 ចអញ្ជើញ
មកកាន់សាខារបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពម
ី ធ្យោបាយបង្វិលប្រាក់ដែលមិនបានដកនោះមកវិញ ប៉ុន្តែការស្នើបង្វិលប្រាក់ព
 ីភ្នាក់ងារដែលបានកំណត់នោះ គឺត្រូវ
ចំណាយពេលវេលាយូរ។

3.2.19. ការព្យួរ បិទ ឬដាក់គណនីប
 ញ្ចូលគ្នា
អ្នកអា
 ចស្នើសុំឲ្យធនាគារបិទគណនីរបស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ ធនាគារ នឹងតម្រូវឲ្យអ្នកបង្ហាញវត្តមានផ្ទាល់ដ�ើម្បសី ្នើសុំបិទគណនីនោះ។ អ្នកអា
 ចបិទ
គណនីរ បស់ខ្លួន បានតែនៅតាមសាខាដែលអ្នកប�ើកគណនីនោះប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ធនាគារ អាចនឹងអនុវត្តឆន្ទានុសិទខុ
្ធិ សៗគ្នា ដ�ើម្បអ
ី នុញ្ញាតឲ
 ្យបិទគ
 ណនីឆ
 ្លងសាខា

ធនាគារដោយផ្អែកល�ើប្រភេទគណនីដែលអ្នកប�ើក និងសំណ�ើដកប្រាក់នៅពេលបិទគ
 ណនី។

ប្រសិនប�ើធ
 នាគារគិតថា
 គណនីរ បស់អ្នក មិនបានប្រើប្រាស់ស្របតាមលក្ខណៈទេ គណនីនោះនឹងត្រូវព្យួរ ឬបិទ។ ធនាគារនឹងមិនធា
 នារ៉ាប់រងល�ើកា
 រខាតបង់ ដែល

បណ្ដាលម
 កពីការព្យួរ ឬបិទគ
 ណនីនោះទេ។ ល�ើកលែងតែក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនអា
 ចអនុវត្តបាន ធនាគារ នឹងបិទគ
 ណនីរ បស់អ្នក នៅបន្ទាបព
់ ីទទួលបានការជូន

ដំណឹងសមស្របណាមួយ ដែលកំណត់ល
 ម្អិតអ
 ំពគ
ី ណនីដែលត្រូវបិទ។

នៅគ្រប់ពេលវេលាទាង
ំ អស់ ដោយពចា
ុំ បា
ំ ច់ជូនដំណង
ឹ ជាមុន ធនាគារអាចប្រើប្រាស់សមតុល្យឥណទានក្នុងគណនីរបស់អ្នកទាង
ំ អស់ ឬដោយផ្នែក ជារូបិយប័ណ្ណ

ណាមួយក
 បា
៏ ន ដ�ើមប្ ទ
ី ទា
ូ ត់ប្រាក់ជពា
ំ ក់នានាដែលអក
្ន ជ
 ពា
ំ ក់ធនាគារ។ ប្រសិនប�ើច
 ន
ំ ន
ួ ទ
 ក
ឹ ប្រាក់មយ
ួ ដល់កណ
ំ ត់ ឬមន
ិ បានគណនាដោយយថាភាពណាមួយ ធនាគារ

អាចនឹងកាត់ទុកនូវការទូទាត់ស
 មតុល្យឥណទានទាំងឡាយ ដែលរងចាំដល់កា
 លកំណត់ ឬការគណនា និងអាចបណ្ដាលឲ្យមា
 នអកម្មអតិបរមាដែលអាចក្លាយជាការ
កាន់កាប់គ្រប់ពេលវេលា។ កថាខណ្ឌនេះ ត្រូវអនុវត្តដោយមិនប
 ៉ះពាល់ស
 ិទ្ធិ និងបន្ថែមពីល�ើសិទកាត់
្ធិ កង, គណនីច្រើនរួមគ្នា, ប្រាតិភោគ ឬសិទ្ធិផ្សេងៗទ�ៀតដែលជា
សិទរបស់
្ធិ
ធនាគារដោយយោងទៅតាមច្បាប់ ឬសមត្ថកិច្ចផ្សេងក្រៅពីនេះ។

ធនាគារអាចព្យួរប្រតិបត្តិការ ឬបិទគ
 ណនី ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ប្រសិនប�ើ (ហ�ើយចំណុចទា
 ំងនេះមិនទា
 ន់មានលក្ខខណៈពេញលេញនោះទេ)៖


អ្នកប្រើប្រាស់គ
 ណនីដោយពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់



ធនាគារអនុលោមតាមដីការបស់តុលាការ



អ្នកបានប្រព្រឹត្តអំព�ើល្មើសច្បាប់



អ្នកបានរំលោភលក្ខខណ្ឌរ បស់ធនាគារ



អ្នកបានប្រព្រឹត្តអំព�ើដែលរំលោភបំពានល�ើប
 ុគ្គលិកធ
 នាគារ



ធនាគារទទួលបានការជូនដំណឹងអំពភា
ី គីទីបីដែលធ្វើការទាមទារពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនីរ បស់អ្នក។ ធនាគារនឹងមិនទ
 ទួលខុសត្រូវច
 ំពោះការខូចខាតដែល

បណ្តាលម
 កពីការព្យួរគណនីនេះឡ�ើយ។

3.2.20. ការបិទគ
 ណនី
ត�ើនរណាមានសិទបិ
្ធិ ទគ
 ណនី?
អ្នក ឬបុគ្គលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតផ្សេងទ�ៀត អាចបិទគណនីរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ដោយគ្រាន់តែស្នើសុំទៅកាន់ធនាគារស្របទៅតាមការណែនាំសំខាន់ៗ។
នៅក្នុងកាលៈទេសៈកម្រ ធនាគារអាចអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីបិទ ឬបដិសេធការទទួលយកការដាក់ប្រាក់ ឬបដិសេធសំណ�ើដកប្រាក់ ដោយសារតែការមិន
បំពេញតាមគោលការណ៍ច
 ្បាប់ន
 ិងវិន័យឬក្រោមហេតុផលណាមួយដែលសមស្រប ដូចជា
 ៖

ទំព័រដេីម
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ប្រសិនប�ើគ
 ណនី ត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើងសម្រាប់កា
 រប្រើប្រាស់ក
 ្នុងស្រុក ឬជាលក្ខណៈបុគល
្គ ដោយអ្នក ក្នុងនាមជាអតិថិជនផ្ទាល់ បែរជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក
 ្នុង

គោលបំណងផ្សេង។


ប្រសិនប�ើអ
 ្នកកាន់កាប់គ
 ណនីដែលត្រូវបានកំណត់ឲ
 ្យប្រើដ�ើម្បជា
ី ប្រយោជន៍របស់អ្នក ក្នុងនាមជាម្ចាស់គណនី ដែលមិនទា
 ន់គ្រប់អា
 យុ ពោលគឺអនីតិជន

ហ�ើយបែរជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងដែលមិនផ្ដល់ជា
 ប្រយោជន៍ដល់ម្ចាសគ
់ ណនីដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ។ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងជូនដំណឹង

ដល់អ
 ្នក (និង យ�ើងខ្អាច
ញុំ នឹងជូនដំណឹងដល់ហ
 ត្ថាលេខី) មុនពេលបិទគ
 ណនី។

3.2.21. ចំណុចត្រូវចងចាំនៅពេលបិទគ
 ណនី
នៅពេលបិទគ
 ណនី អ្នកត្រូវផ្ដល់ជ
 ូនធ
 នាគារនូវឯកសារដូចខា
 ងក្រោម៖


កាតដែលប្រើដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីនោះ (រួមបញ្ចូលទា
 ំងកាត ដែលបានចេញជូនប
 ន្ថែមដល់ម្ចាសម
់ ួយទ�ៀត);



មូលប្បទានបត្រដែលមិនប្រើ



ស�ៀវភៅធនាគារ

គណនីដែលអាចប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ អាចធ្វើការបិទបានលុះត្រាតែមូលប្បទានបត្រដែលមិនទាន់បានទូទាត់ ដែលបានសរសេរល�ើគណនីត្រូវបានបង្ហាញ និង/

ឬបទ
ិ តែបណ្
ុ៉
ះោណ ។ ធនាគារសម
ូ រ កសា
្ ស
 ទ
ិ ្ធិប្រគល់ម
ល
ូ បប្ ទានបត្រដែលយក
 មកប្រើស
 ម្រាប់ធ្កា
ើវ រទទា
ូ ត់នោះត្រលប់ទៅវញ
ិ បន្ប
ទា ព
់ គ
ី ណនីត្វរូ បានបទ
ិ ស្របតាមចបា
្ ប់
ជាធរមាន។

4. ការយល់ដឹងអំពកា
ី តឥណពន្ធ
4.1. ការអនុញ្ញាតឲ
 ្យប
 ុគ្គលណា
 ម្នាក់ប្រើប្រាស់គ
 ណនីរបស់អ
 ្នក
អ្នកអា
 ចផ្ដល់ស
 ទ
ិ ដាច់
្ធិ ដោយឡែកមយ
ួ ដ�ើមប្ អ
ី នុញត
ញា្ ឲ
 យ្ ប
គ
ុ ល
្គ ផ្េស ងទ�ៀតចល
ូ ប្រើប្រាស់គ
 ណនីរ បស់អ
ក
្ន តាមសេវាកាត ហ�ើយស
 ទ
ិ អនុ
្ធិ ញត
ញា្ នេះគកា
ឺ រផ្ដល់ស
 ទ
ិ ឲ
្ធិ យ្ ប
គ
ុ ល
្គ 

ផ្សេងទ�ៀតប្រតិបត្តិការគណនីតាមសាខា (ដូចដែលបានកំណត់ខា
 ងក្រោម)។ សូមម�ើលខ និងលក្ខខណ្ឌរ បស់កាតសម្រាប់ជា
 ព័ត៌មានបន្ថែមអំពកា
ី រអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គល
ផ្សេងប្រើប្រាស់គណនីតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់កា
 តដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ។
្ធិ សម្រាប់គ
 ណនីរ ួម ម្ស
ចា គ
់ ណនីរ ម
ួ នីមយ
ួ ៗ ត្រូវច
 ះុ ហត្ថលេខាល�ើឯ
 កសារផ្ដល់ស
 ិទ។
្ធិ ទម្រង់
ជូនដំណឹងអំពកា
ី រផ្ដល់ស
 ិទ្ធិនេះអាចរកបាននៅតាមសាខា និងវិបសាយសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

ម្ចាស់គណនីឬ
 ហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ អាចលុបចោលសិទ្ធិ ប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ពេលវេលា ដោយ

យោងតាមខ និងលក្ខខណ្ឌគ
 ណនី ល�ើកលែងតែមានហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិតែម្នាក់ ដែលកាន់កាប់
គណនីនោះគឺជាអនីតិជន។
ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវរ៉ាប់រងល�ើ៖
គ្រប់ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡ�ើង (រួមទាំងប្រតិបត្តិការធ្វើឡ�ើងដោយភាគីទីប)ី មុន



ពេលសិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតត្រូវបានលុបចោល ទោះបីជាទឹកប្រាក់ម
 ិនទា
 ន់ត្រូវបានកាត់ពគ
ី ណនី

ការរ៉ាប់រងក្រោយពេលលុប

ក៏ដោយ (រួមបញ្ចូលទា
 ំងតម្លៃសេវាកម្មពាក់ព័ន)្ធ

ការទូទាត់កាត់កងដែលត្រូវធ្វើនាពេលខាងមុខ រួមមា
 នការទូទាត់ប្រាក់, មូលបប្ ទានបត្រ,



ឥណពន្ធមា
 នការអនុញ្ញាត, ការទូទាត់តាមពេលកំណត់, ការទូទាត់វិក្កយបត្រ, លិខិតប
 ញ្ជា
ទិញ, វិក្កយបត្រប្ដូរប្រាក់, ឬកិច្ចសន្យាទ
 ូទាត់ ដែលហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិបានប្រតិបត្តិការ
មុនពេលលុបចោលសិទ្ធិអនុញ្ញាតនៃប្រភេទទូទាត់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ល�ើ
គណនីរ បស់អ្នកនា
 ពេលកន្លងមក។

ធនាគារអាចចេញកាតឥណពន្ធប
 ន្ថែមជូនប
 ុគល
្គ ដែលអ្នកបានតែងតាំង ប្រសិនប�ើបុគ្គលទា
 ំង

នោះគឺជានីតិជន (មានឯករាជ្យភាពតាមច្បាប់) និងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យស
 ិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតដោយ
ការអនុញ្ញាតពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងកាតឥណពន្ធ

ធនាគារ។

អ្នកអា
 ចនឹងទទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះធនាគារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាតឥណពន្ធដោយម្ចាសកា
់ តភាគី
ទីបី។

ទំព័រដេីម
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ហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទនី
្ធិ មួយៗ មិនអា
 ចបន្ថែម ឬលុបចោលភាគីទីបណា
ី ផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងគណនី
ដែលពួកគេប្រើប្រាស់បានឡ�ើយ។

ក្រៅពីសិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតរ បស់ហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិ ប្រសិនប�ើម្ចាសគ
់ ណនីមា
 នអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
ហត្ថលេខីទ
 ទួលស
 ិទ្ធិនោះ អាចអាចត្រឹមអនុវត្តដូចខាងក្រោម

ការចុះហ
 ត្ថលេខាមានសិទអនុ
្ធិ ញ្ញាត




កែប្រែព័ត៌មានលម្អិតរ បស់ម្ចាសគ
់ ណនី
ក្នុងករណីស
 មស្របមយ
ួ ច
ន
ំ ន
ួ ធនាគារអាចលប
ុ ចោលសទ
ិ អនុ
្ធិ ញត
ញា្ ក្នុងការប្រតិបត្រតិ បស់

បុគ្គលទ
 ទួលបានការអនុញ្ញាតដោយសារការមិនប
 ំពេញតាម ឬដោយហេតុផលណាម
 ួយ

សមស្រប ដូចជា
 ប្រសិនប�ើធ
 នាគារយល់ឃ�ើញថាការអនុញ្ញាតស
 ម្រាប់គណនីនោះ អាច

ធ្វើឲ្យអ្នក ឬធនាគារខាតបង់។

ប្រសិនប�ើធ
 នាគារទទួលបានការជូនដំណឹងអំពវី ិវាទពាក់ព័នន
្ធ ឹងការអនុញ្ញាត ម្ចាស់គណនី
វិវាទ

ណាមួយ ឬម្ចាស់គណនីទាំងអស់ ធនាគារអាចបដិសេធមិនឲ្យមានប្រតិបត្តិការល�ើគណនីនោះ

រហូតទាល់តែគូភាគីសាមី បានចុះហត្ថលេខាល�ើឯកសារកំណត់សិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតណា
 មួយដែល
ធនាគារតម្រូវ។

ប្រសិនប�ើអ
 ក
្ន ត្រូវការកាតបន្ថែមសម្រាប់អ
 ក
្ន ផ្សេងទ�ៀតប្រើប្រាស់ អ្នកអា
 ចដាក់បែបបទស្នើស
 ផ្លូ
ំុ វការទៅកាន់ធ
 នាគារឲយ្ ចេញកាតបន្ថែមទៅឲយ្ ប
 គ
ុ ល
្គ ដែលអក
្ន ក
 ណ
ំ ត់។
បុគ្គលនោះ ត្រូវតែទទួលបានការតែងតាំងជាបុគ្គលទ
 ទួលបានសិទបន្ថែម
្ធិ
ក្នុងការប្រើប្រាស់គណនីនេះ និងត្រូវតែមានលទ្ធភាពចុះហត្ថលេខាដោយខ្លួនឯង។

កាតបន្ថែមអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីចូលទៅកាន់គណនីរ បស់អ្នក និងត្រូវអ
 នុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះ។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់គណនី អ្នកត្រូវទទួលខ
 ុសត្រូវល�ើកា
 រ

ប្រើប្រាស់កាតបន្ថែមនោះ ដូចដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាតនោះផ្ទាល់ និងទទួលខុសត្រូវល�ើការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌដោយបុគ្គលទទួលសិទ្ធិនោះ។ ដ�ើម្បីលុបចោលសិទ្ធិ
អនុញ្ញាតនៃការប្រើប្រាស់កា
 តគណនីប
 ន្ថែមនោះ ក្រៅពីកា
 រជូនដំណឹងអំពកា
ី រលុបចោលនោះទៅកាន់ធ
 នាគារ អ្នកត្រូវស ្នើស
 ធ
ុំ នាគារឲ្យលុបចោលកាតបន្ថែមនោះ និង
ត្រូវប្រគល់កា
 តនោះមកឲ្យធនាគារវិញ។ កាតបន្ថែមនោះ នឹងត្រូវលុបចោល នៅពេលធនាគារទទួលបានកាតនោះ។

4.2. វិធានស្ដីពីកាតឥណពន្ធ
លក្ខខណ្ឌនេះ អនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់កា
 តឥណពន្ធរ បស់ធ
 នាគារ ដែលចេញជន
ូ ស
 ម្រាប់ប្រើប្រាស់គ
 ណនីរ បស់អ
ក
្ន ។ ពេលអក
្ន ប្រើប្រាស់កា
 តនេះ ដ�ើមប្ ធ្
ី ប្រ
ើវ តិបត្កា
តិ រ

អេឡិកត្រូនិក មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមភ្ជាបកា
់ តព្វកិចតា
្ច មលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ បន្ថែមពល�
ី ើ ខ និងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់នៅក្នុង ខ និងលក្ខខណ្ឌរបស់កាត។

4.3. ការប្រមូលកា
 តឥណពន្ធ
អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកនឹងមកទទួលកាតនេះ តាមការស្នើស
 ុំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅសាខា ដែលអ្នកស្នើស
 ុំ ឬសាខាផ្សេងដែលអ្នកបានយល់ព្រម ឬបានរ�ៀបចំឯ
 កសារនៅ

ពេលស្នើសុំកាត។ ក្នុងករណីអ្នកចង់ឲ្យធនាគារដឹកជញ្ជូនកា
 តនោះយកទៅឲ្យអ្នកតាមអាសយដ្ឋាន ឬកន្លែងណាមួយដែលអ្នកក
 ំណត់ អ្នកត្រូវយល់ព្រមថា ធនាគារ
អាចដឹកជញ្ជូនកាតនោះជូនអ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដែលធនាគារចាត់តាំង ហ�ើយអ្នកយល់ព្រមថា ធនាគារអាចបញ្ចេញព័ត៌មានជូនក្រុមហ៊ុនដឹក
ជញ្ជូនអ
 ំពកា
ី ររ�ៀបចំដឹកជ
 ញ្ជូននោះ។

អ្នកត្រូវរ៉ាប់រងល�ើខា
 តបង់ណា
 មួយដែលក�ើតឡ�ើងចំពោះធនាគារ ប្រសិនកា
 រខាត់បង់នោះបង្កឡ�ើងឬបណ្ដាលមកពីអ្នកអនុញ្ញាតឲ
 ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស េវាដឹកជញ្ជូន ធ្វើ

ការបញ្ជូនកា
 តនោះទៅឲ្យអ្នកដោយផ្ទាល់។

អ្នកក
 ៏ត្រូវព្រមព្រៀងផងដែរថា ក្នុងករណីដែលកាតត្រូវបានចេញជូន ហ�ើយប�ើមិនម
 កយកក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃគិតចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ឆេទចេញដោយធនាគារទេ ធនាគារ
មានសិទ្ធិលុបកាតនោះចោលដោយមិនសងថ្លៃសេវាចេញកាត ឬថ្លៃសេវាថែរក្សាកាតប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យអ្នកវិញឡ�ើយ ហ�ើយអ្នកត្រូវយល់ព្រមថា អ្នកនងត្
ឹ
រូវបង់ថ្លៃសេវា
ចេញកាតម្ដងទ�ៀត ប្រសិនប�ើអ
 ្នកច
 ង់ដា
 ក់បែបបទស្នើសុំចេញកាតឥណពន្ធជា
 ថ្មី។

4.4. ការប�ើកដ
 ំណ�ើរការកាតឥណពន្ធ
អ្នកដឹងថា កាតឥណពន្ធម
 ិនអាចប្រើប្រាស់បានឡ�ើង ប្រសិនប�ើកាតនោះមិនទាន់បានប�ើកដំណ�ើរការ។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវយល់ព្រមប�ើកដំណ�ើរការកាតនោះភ្លាម នៅតាម

ម៉ាស៊ីន ATM ឬកម្មវិធី ABA Mobile (រួមបញ្ចូលបណ្តាញឌ
 ីជីថលផ្សេងៗទ�ៀតដែលធនាគារនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់) របស់ធនាគារ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកាត

នោះជាក
 ម្មសិទ្ធិ និងត្រូវប្ដូរលេខសម្ងាត់ (PIN) ភ្លាមៗផងដែរ។

អ្នកដឹងថា ក្នុងអំឡុងពេលប�ើកដ
 ំណ�ើរការកាតតាមម៉ាស៊ីន ATM ឬកម្មវិធី ABA Mobile លេខសម្ងាត់ (PIN) នឹងត្រូវផ្ញើទៅអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ដែលបានចុះ

បញ្ជីជាមួយធ
 នាគារ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវព្រមព្រៀងធានាថា ទូរស័ពរបស់
្ទ
អ្នកមា
 នដំណ�ើរការល្អ ក្នុងអំឡុងពេលប�ើកដ
 ំណ�ើរការនោះ។

ទំព័រដេីម
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អ្នកដឹងថា លេខសម្ងាត់ (PIN) ដែលបានផ្ញើទៅអ្នក គឺម
 ិនចេះអស់ស
 ុពលភាពនោះទេ ហ�ើយជា
 លេខដូចៗគ្នា មិនថាអ្នកស្នើស
 ប
ុំ ៉ុន្មានដងនោះទេ ដូច្នេះ អ្នកទទួលស្គាល់

និងព្រមព្រៀងថា អ្នកន
 ឹងប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់ (PIN) ភ្លាមនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកាត។ ការមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំខាងល�ើ មានន័យថាអ្នកធា
 នាការពារ

ធនាគារពីការខាតបង់ដែលបណ្ដាលម
 កពីការមិនបានអនុវត្តរបស់ខ្លួន។

ធនាគារ អាចនឹងណែនាំអំពីបណ្ដាញអនឡាញផ្សេងៗសម្រាប់ការប�ើកដ
 ំណ�ើរការកាត។ អ្នកន
 ឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នា ដ�ើម្បីយល់ដឹង
អំពកា
ី រកែប្រែដែលមានប្រយោជន៍ស
 ម្រាប់អ្នក។

4.5. ការការពារកាតឥណពន្ធ និងលេខសម្ងាត់ (PIN)
នៅពេលអ្នកទទួលបានកាត អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខានៅផ្នែកខាងក្រោយកាត ដោយប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាដូចគ្នាទៅនង
ឹ ហត្ថលេខាដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ល�ើទម្រង់

បែបបទស្នើសុំប�ើកគ
 ណនី/ទម្រង់ហ
 ត្ថលេខាគំរូ។ អ្នកត្រូវរក្សាទុកកា
 តនោះនៅតាមខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ អ្នកអា
 ចជ្រើសរ�ើសលេខ
សម្ងាត់ (PIN) សម្រាប់កាតរបស់អ្នកនៅតាមម៉ាស៊ីន ATM ឬសាខាធនាគារ។ លេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ្នកអាចឲ្យអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកជាមួយ
ធនាគារ។ លេខសម្ងាត់ (PIN) ដែលអ្នកជ្រើសរ�ើស មិនត្រូវ៖


ងាយចំណាំ ឬជាការរួមបញ្ចូលគ្នានូវលំដាប់លេខនោះទេ (ដូចជា
 1100 ឬ 3456) ឬ



ផ្អែកល�ើទិន្នន័យដែលងាយនឹងទាយដឹង (ដូចជា
 ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត ឬផ្នែកនៃលេខទូរស័ព)្ទ



ជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវចងចាំលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានការលបា
ំ កក្នុងការចងចាំលេខសម្ងាត់ (PIN) សូមប្រឹក្សាជាមួយធ
 នាគារ

អំពកា
ី រជ្រើសរ�ើសលេខសម្ងាត់ (PIN) នោះ។
អ្នកម
 ិនត្រូវ៖


កត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN) នៅល�ើកា
 ត នៅកន្លែងណាមួយឡ�ើយ



សរសេរទុក ឬ



ប្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹង ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំងសមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ច ឬរួមទាំងបុគ្គលិកធ
 នាគារផងដែរ។



បញ្ចេញព័ត៌មាននេះដោយធ្វេសប្រហែស (ឧទាហរណ៍ ដោយមិនយ
 កចិត្តទុកដាក់រ ក្សាការពារលេខសម្ងាត់ដ�ើម្បក
ី ុំឲ្យអ្នកដ
 ទៃឃ�ើញលេខសម្ងាត់ (PIN)

ប្រសិនប�ើលេខសម្ងាត់ (PIN) ត្រូវបានបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតដឹង អ្នកត្រូវតែប្ដូរលេខសម្ងាត់នោះជាប
 ន្ទាន់។ សូមជ
 ូនដំណឹងទៅកាន់ធនាគារ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនច
 ង់ប្រើប្រាស់
មុខងារណាមួយដែលត្រូវការលេខសម្ងាត់ (PIN) ដ�ើម្បីប�ើកច
 ូល។

4.6. សុពលភាព និងកាលបរិច្ឆេទក
 ំណត់រ បស់កាត
ដ�ើម្បស
ី ុវត្ថិភាព នៅពេលទទួលបានកាត អ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាភ្លាម។ អ្នកត្រូវតែប្រាកដថាម្ចាស់កាតបន្ថែម (ម្ចាសកា
់ តបន្ថែម) បានអនុវត្តដូចគ្នានៅពេលទទួលកាត។

កាតនេះ ត្រូវប្រើប្រាស់នៅអំឡុងពេល “មានសុពលភាព” និង “កាលបរិច្ឆេទមា
 នសុពលភាព”។ នៅពេលកាតផុតស
 ុពលភាពត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានកម្ទេចកាតនោះ

ចោល ដោយការកាច់កាតនោះទៅជាបំណែកតូចៗ និងបោះចោលទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។

4.7. កម្រិតកំណត់ប្រតិបត្តិការរបស់កាត
ធនាគារអាចនង
ឹ កំណត់ចំនួនប្រចាំថ្ងៃខុសៗគ្នា ដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក ឲ្យកាន់តែមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង។ ការកំណត់កម្រិត

ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃអតិបរមាដែលស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ច
 ំនួន 1,000 ដុល្លារអា
 មេរិកនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះកាតរបស់អ្នក។ កាតឥណពន្ធប្រភេទផ្សេងទ�ៀត អាចមានការ
កំណត់ផ្សេងៗគ្នា។

សូមព
 ិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយបុគ្គលិកផ្នែកប្រឹក្សា,ផ្នែកគាំទ្រអតិថិជន និង/ឬចូលទៅកាន់វិបសាយរបស់ធនាគារសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតប
 ន្ថែម។ ក្នុងរយៈពេលណាមួយ

ធនាគារអាចនង
ឹ ពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើកម្រិតកំណត់នេះ ស្របទៅតាមខ និងលក្ខខណ្ឌរបស់ផលិតផលណាមួយ។ នៅពេលដែលយ�ើងខ្ញុំធ្វើការកែប្រែ ធនាគារនង
ឹ ជូន
ព័ត៌មាននោះទៅអ្នកតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដូចមា
 នកំណត់ក
 ្នុងខ និងលក្ខខណ្ឌនេះ។

ទំព័រដេីម
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4.8. សេវានានា
កាតឥណពន្ធរ បស់អ្នកអ
 នុញ្ញាតឲ
 ្យអ្នកច
 ូលទៅប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកន
 ូវគណនី ABA ដែលអ្នកបានកំណត់តាមរយៈ៖


កាត ABA និងម៉ាស៊ីន ATM របស់ធ
 នាគារមួយចំនួនទា
 ំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក



ម៉ាស៊ីន ATM មួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានឡូហ្គោ Visa, Mastercard ឬ UPI ហ�ើយឡូហ្គោទាំងនោះត្រូវគ្នានឹងឡូហ្គោនៅល�ើកា
 តរបស់អ្នក។



ទីកន្លែងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS;



អាជីវករពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិក ដែលបង្ហាញឡូហ្គោ Visa, Mastercard ឬ UPI ដែលឡូហ្គោទាំងនោះត្រូវគ្នានឹងរូបសញ្ញានៅល�ើកា
 តរបស់អ្នក។



អាជីវករមួយចំនួននៅបរទេស ដែលមានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ដែលមានឡូហ្គោ Visa, Mastercard ឬ UPI។

ធនាគារអាចនឹងបន្ថែម, រឹតត្បិត, ឬផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិកទា
 ំងនោះ។
ធនាគារមិនទ
 ទួលខុសត្រូវឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ៖


អាជីវករមិនទ
 ទួលយកកាតរបស់អ្នក ឬមិនអ
 នុញ្ញាតឲ
 ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS ដែលប្រតិបត្តិការដោយអាជីវកររូបនោះ



អាជីវករមិនអ
 នុញ្ញាតឲ
 ្យអ្នកដ
 កសាច់ប្រាក់ព
 ីម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS ឬ



អ្នកម
 ិនពេញចិតចំ
្ត ពោះទំនិញ ឬសេវាណាមួយ ដែលអ្នកបានជាវ ដោយប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក

ការចូលប្រើម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS ទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ត្រូវបានកំណត់ផ
 ្ដាច់មុខដោយអាជីវករដែលធ្វើប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS នោះ។ ធនាគារ

មិនអា
 ចបញ្ឈប់ប្រតិបត្កា
តិ រអេឡិកត្រូនក
ិ ដែលបានធ្វឡើ �ើងដោយប្រើប្រាស់កា
 តរបស់អ
ក
្ន ឡ�ើយ។ អ្នកម
ន
ិ អា
 ចលប
ុ ចោលប្រតិបត្កា
តិ រ ដែលបានធ្វឡើ �ើងដោយប្រើប្រាស់
កាតរបស់អ្នកឡ�ើយ។

ក្នុងកាលៈទេសៈមយ
ួ ច
 ន
ំ ន
ួ អាជីវករអាចផ្ដល់ឥ
 ណទានចល
ូ ទៅក្នុងគណនីច
 រន្ត, គណនីស
 ន្សំ, ឬគណនីឥ
 ណទានរបស់អ
 ក
្ន បាន ទៅតាមការសម្រេចចិតរបស់
្ត
អា
 ជីវករ។

4.9. កាតដែលបាត់ ឬត្រូវគេលួច ឬលេខសម្ងាត់ (PIN) ដែលត្រូវគេដឹង
ប្រសិនប�ើកា
 តរបស់អ
 ្នកបានបាត់ ឬត្រូវបានគេលួច ឬលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នកត្រូវគេដឹង អ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកធនាគារភ្លាមៗដោយ៖


បិទដ
 ំណ�ើរការកាតរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញ (កម្មវិធី ABA Mobile ឬសេវាធនាគារអនឡាញសម្រាប់បុគ្គល)



ទូរស័ព្ទទៅកា
 ន់សេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ (+855) 23 225 333 (24 ម�៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍) ឬ



ទាក់ទងមកកាន់សាខាណាមួយរ បស់ធនាគារ

ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសយកការជូនដំណង
ឹ មកធនាគារដោយបិទដណ�
ំ
ើរការកាតរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញ សូមទូរស័ព្ទដោយផទាល
្ ់មកសាខារបស់

ធនាគារ ដែលស្ថិតនៅជិតអ
 ្នកប
 ំផុត ដ�ើម្បីបញ្ជាក់អំពកា
ី របាត់ ឬការបែកធ្លាយលេខសម្ងាត់ (PIN)។ អ្នកក
 ៏ត្រូវបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលម្អិតផងដែរអំពព
ី ័ត៌មាន

នៃការបាត់ ឬលេខសម្ងាត់ (PIN) ត្រូវបានគេដឹងនោះ ហ�ើយផ្ញើមកកាន់ធនាគារក្នុងរយៈពេល 5 (ប្រាំ) ថ្ងៃ ដោយអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារដែលស្ថិតនៅជិតអ
 ្នក
បំផុត ដ�ើម្បីបំពេញពាក្យស្នើសុំ។ សម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព ធនាគារមិនអាចចេញកាតថ្មីជំនួសឲ្យកាតដែលបានបាត់, ត្រូវបានលួច, ឬខូច បានឡ�ើយខណៈដែល
អ្នកស
 ្ថិតនៅបរទេស។

4.10. ការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកនៅបរទេស
ការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា គឺអាស្រ័យល�ើលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងការប្ដូរប្រាក់របស់ប្រព័នទ
្ធ ូទាត់សម្រាប់ការទិញនានា មិនថា សេវាគយកម្ពុជា
អនុញ្ញាតឲ
 ្យនាយ
ំ កទំនិញដែលបានទិញ ចូលក
 ្នុងប្រទេសដែរ ឬយ៉ាងណានោះទេ។

ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់នៃប្រតិបត្ការល�ើ
តិ
កា
 ត ដែលធ្វើឡ�ើងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាន
 ឹងត្រូវប្ដូរទៅជាដុល្លារអាមេរិក ក្នុងតម្លៃសមមូល។ ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការល�ើកា
 តនឹង

ត្រូវបានដកចេញពីគណនីសន្សំ, គណនីចរន្ត, ឬគណនីកា
 តឥណទានរបស់អ្នក ក្រោយពេលដែលចំនួនទ
 ឹកប្រាក់នោះត្រូវបានដូរទៅជាដុល្លារអាមេរិក ក្នុងតម្លៃសម
មូល។ ថ្លៃប
 ្ដូររូបិយប័ណ្ណ នឹងត្រូវបានទូទាត់ និងបូកប
 ន្ថែមទៅល�ើប
 ន្ទុកនៃប្រតិបត្ការ
តិ របស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ATM មួយចន
ំ ួននៅបរទេសដែលមានបង្ហាញឡូហ្គោ Visa, Mastercard ឬ UPI អាចមានការគត
ិ តម្លៃសេវាបន្ថែមនៅពេលដែលអក
្ន ប្រើប្រាស់។
អ្នកនឹងត្រូវបង់តម្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់កា
 រប្រើប្រាស់កា
 តរបស់អ្នកនៅបរទេស។ តម្លៃសេវា និងបន្ទុកទាំងនេះ មានលម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “តម្លៃសេវា” ដែលមាន
នៅតាមសាខារបស់ធនាគារ ឬនៅល�ើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារ។

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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4.11. ការរ៉ាប់រងរបស់អ្នកនៅពេលប្រើប្រាស់កា
 ត
អ្នកន
 ឹងរួចផុតព
 ីការរ៉ាប់រងចំពោះការខាតបង់ដែលបង្កឡ�ើងដោយ៖



ការក្លែងបន្លំ ឬការធ្វេសប្រហែសពីបុគ្គលិកធ
 នាគារ ឬភាគីដែលពាក់ព័នក
្ធ ្នុងការផ្ដល់ស េវាធនាគារអេឡិកត្រូនិក
កំហុសដែលក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន, កាត, ឬប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ លុះត្រាតែកំហុសនោះត្រូវបានជូនដំណឹងរួចហ�ើយតាមរយៈសារ ឬសេចក្តីជូនដំណឹង

ដែលមានបង្ហាញនៅល�ើអេក្រង់


ប្រតិបត្តិការដែលគ្មានកា
 រអនុញ្ញាត ដែលក�ើតឡ�ើងមុនពេលដែលអ្នកទ
 ទួលបានកាត ដែលក្នុងករណីនេះ ប្រសិនប�ើមា
 នជម្លោះ ធនាគារនឹងមិនធ្វើការ

វិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកតែទៅល�ើភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថា អ្នកបានទទួលបានកាតនោះឡ�ើយ


ប្រតិបត្តិការដែលគ្មានកា
 រអនុញ្ញាតផ្សេងទ�ៀត ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា
 អ្នកម
 ិនបានរួមចំណែកធ្វឲ
ើ ្យមានការខាតបង់។

អ្នកត្រូវរ
ប
ា៉ រ់ ងល�ើកា
 រខាតបង់ទា
 ង
ំ ឡាយណាដែលអក
្ន បានធ្វកា
ើ រក្លែងបន្លំ ទោះជាប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯង ឬរម
ួ គ្នាជាមួយអ
ក
្ន ដ
 ទៃក៏ដោយ។ អ្នកអា
 ចនងត្
ឹ
វរូ រ
ប
ា៉ រ់ ងល�ើរាល់កា
 រខាតបង់

ទាំងឡាយណាដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារការប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ប្រសិនប�ើមា
 នចណំ ែកក្នុងការនាំហេតុឬបង្កឲ
 ្យមា
 នការខាតបង់នោះ។ ឧទាហរណ៍៖


ការជ្រើសរ�ើសលេខសម្ងាត់ (PIN) មិនស
 មស្រប



មិនបានរក្សាការពារកាតរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ



សរសេរលេខសម្ងាត់ (PIN) ទុកនៅកន្លែងណាមួយ



ប្រាប់លេខសម្ងាត់ (PIN) ដល់អ
 ្នកដ
 ទៃ



ផ្ដល់ព
 ័ត៌មានកាត និង/ឬលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នក (រួមទាំងមុខងារសុវត្ថិភាពផ្សេងទ�ៀត) សម្រាប់ការទូទាត់ម
 ួយល�ើក និង/ឬ ការទូទាត់ដ
 ដែលៗ

សម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលមានលក់នៅល�ើវ ិបសាយដែលគ្មានស
 ុវត្ថិភាព


ចុះឈ្មោះឬទិញដោយអចេតនាចំពោះសេវាកម្មទូទាត់ជា
 ប្រចាំ ដូចជា
 iTunes, Netflix, Facebook, Google Play ជាដ�ើម។



មិនបានចាត់វិធានការសមស្របដ�ើម្បីការពារកុំឲ្យលេចធ្លាយ នៅពេលបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ (PIN)



យឺតយ៉ាវក្នុងការជូនដំណឹងមកធនាគារអំពកា
ី របាត់ ឬការលួច ឬបែកធ្លាយលេចសម្ងាត់ (PIN) ដល់អ
 ្នកដ
 ទៃ។

ប្រសិនប�ើអ្នកបានរាយការណ៍ភ្លាមៗអំពកា
ី របាត់ ឬការលួច ឬបែកធ្លាយលេចសម្ងាត់ (PIN) ដល់អ្នកដទៃ នោះអ្នកន
 ឹងរួចផុតព
 ីការរ៉ាប់រងចំពោះការបាត់បង់ដែល

ក�ើតឡ�ើងបន្ទាបព
់ ីការជូនដំណឹងត្រូវបានធ្វរើ ួច ល�ើកលែងតែអ្នកបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ ឬការធ្វេសប្រហែស។ ធនាគារនឹងមិនពា
 ក់ព័នក
្ធ ្នុងជម្លោះរវាងអ្នក និងបុគ្គល

ដទៃដែលអ្នកទ
 ូទាត់ជ
 ូន ឬព្យាយាមទូទាត់ទៅឲ្យ តាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញឡ�ើយ។

ប្រសិនប�ើធនាគារព្យាយាមតាមលក្ខណៈណាមួយក្នុងការអនុវត្ត ឬការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ឬដោះស្រាយជម្លោះពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនី នោះអតិថិជនត្រូវទូទាត់បន្ទុក, តម្លៃ
សេវា, និងតម្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់ម
 កឲ្យធនាគារ ហ�ើយធនាគារមានសិទក្នុង
្ធិ ការកាត់ថ្លៃចំណាយទាំងនោះចេញពីគ
 ណនីរ បស់អតិថិជនទៅតាមនោះដែរ។

5. របាយការណ៍របស់អ្នក
5.1. ត�ើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនប�ើអ
 ្នកច
 ង់ជ
 ំទាស់ន
 ឹងប្រតិបត្តិការកាតឥណពន្ធ?
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកត្រូវការជំទាស់ន
 ឹងប្រតិបត្តិការណាមួយនៅល�ើកា
 តឥណពន្ធរបស់អ្នក អ្នកអា
 ចធ្វើការជំទាស់បានតាមរយៈការរាយការណ៍ជា
 លាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យបាន
ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយមិនឲ
 ្យល�ើសព
 ី 30 (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ដែលមានកត់ត្រានៅល�ើប្រតិបត្តិការនោះ។ សូមកត់
សម្គាល់ថា ការកណ
ំ ត់ពេលវេលានេះ មិនអ
 នុវត្តចំពោះប្រតិបត្កា
តិ រដែលបានធ្វឡើ �ើងដោយប្រើប្រាស់កា
 ត និងលេខសម្ត
ងា ់ (PIN) ឡ�ើយ។ ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ វិធានសដី្

ពីការប្រើប្រាស់កាត អនុញត
្ញា ឲ្យយ�ើងខ្ដក
ញុំ ទក
ឹ ប្រាក់ប្រតិបត្តិការត្រលប់ពគ
ី ណនីអា
 ជីវករដែលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការទញ
ិ ដ
 រូ ជា
 មួយនោះមកជូនអក
្ន វញ
ិ ។ ប្រតិបត្តិការនេះ
ត្រូវបានគេហៅថាប
 ង្វិលប្រាក់ត្រលប់។ ប្រសិនប�ើអា
 ចអនុវត្តបាន យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងប្រើប្រាស់ស
 ទ
ិ បង្វិលប្រាក់
្ធិ
ត្រលប់ សម្រាប់ប្រតិបត្កា
តិ រនៅល�ើគ
 ណនីរ បស់អ
ក
្ន ក្នុងករណី៖


អ្នកបានសុំឲ្យអនុវត្តចំណុចនេះ



អ្នកផ្ដល់ព
 ័ត៌មាន និងឯកសារដែលយ�ើងខ្ញុំត្រូវការ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការបង្វិលប្រាក់ត្រលប់ ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ឆេទក
 ត់ត្រា

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការនោះ។

លទ្ធភាពក្នុងការជំទាស់ប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានបាត់បង់ ប្រសិនប�ើព
 ុំមានការរាយការណ៍មកយ�ើងខ្ក្នុង
ញុំ រយៈពេលកំណត់ទេនោះ។ រយៈកាលសម្រាប់ការជំទាស់ល�ើ
ប្រតិបត្តិការនេះមិនអា
 ចអនុវត្តបានឡ�ើយប្រសិនប�ើម
 ុខងារ សុវត្ថិភាព 3D (សុវត្ថិភាព 3D) ត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ទំព័រដេីម
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5.2. ការបញ្ជាក់អំពីប្រតិបត្តិការ
នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កា
 តធនាគារ ABA (កាត ATM, កាត Visa, កាត UPI, និង/ឬ កាត Mastercard ដែលចេញដោយធនាគារ ABA) នៅតាមម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់

POS និង/ឬតាមកម្មវិធពា
ី ណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិកណា
 មួយ កំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការនោះនឹងត្រូវបានព្រីនចេញ។ កំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការនឹងបង្ហាញអំពព
ី ័ត៌មានលម្អិត

ស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ចំនន
ួ ទ
 ឹកប្រាក់ កាលបរិច្ឆេទ។ល។)។ សូមរកសា
្ កំណត់ត្រាទាងនេ
ំ
ះទុក ហ�ើយផ្ៀទ ងផ្ទាតជា
់ មួយនឹងរបាយការណ៍/ស�ៀវភៅ
ធនាគារនៃគណនីរ បស់អ្នក។

5.3. របាយការណ៍
អ្នកគ
 ួររក្សាទុករាល់សន្លឹក, វិក្កយបត្រ, និងកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក។ អ្នកអា
 ចប្រើឯកសារទាំងនេះដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
ប្រតិបត្តិការនៅល�ើគ
 ណនីរ បស់អ្នកបាន។

ប្រសិនប�ើពុំមានប្រតិបត្តិការកត់ត្រានៅល�ើគណនីរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលរបាយការណ៍ទេនោះ នោះរបាយការណ៍របស់អ្នកន
 ង
ឹ ពនយា
្ ររហូតដល់វដ្ដរបាយការណ៍

បន្ទាប់។ ទោះបីជាយ៉ាងណា របាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបានបញ្ចេញយ៉ាងហោចរ�ៀងរាល់ 6 ខែម្ដង ប�ើទោះបីជា ពុមា
ំ នប្រតិបត្តិការកត់ត្រានៅល�ើគណនីក
 ្នុងអំឡុងពេល
នេះក្តី។ ចូរច
 ំណាថា
ំ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកមានឥណទានវិបារូបន៍ល�ើគណនីរ បស់អ្នក ហ�ើយសមតុល្យគណនីស
 ្ថិតក្រោមកម្រិតសូន្យ អ្នកន
 ឹងទទួលបានរបាយការណ៍ដដែល

ប�ើទោះបីជាព
 មា
ំុ នប្រតិបត្កា
តិ រនៅល�ើគ
 ណនីរ បស់អ
ក
្ន ក
 ្នុងអំឡុងពេលធ្វរើ បាយការណ៍នេះក។
ដី្ អ្នកអា
 ចកណ
ំ ត់ឲ
 យ្ រ បាយការណ៍រ បស់អ
ក
្ន ចេញឲយ្ បានញក
ឹ ញាប់ជា
 ងមុន

តាមរយៈការទាក់ទងទៅកាន់សាខាធនាគារផ្ទាល់ និង/ឬទាញយករបាយការណ៍នោះពីសេវាកម្មធនាគារអនឡាញរបស់ធនាគារ ABA។ យ�ើងខ្ញុំអាចនឹងឈប់ធ្វើការ
បញ្ជូនរ បាយការណ៍ធ
 នាគារទៅអ្នក ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្មិ
ញុំ នអា
 ចកំណត់ទ
 ីតាំងរបស់អ្នកបាន ក្រោយពេលប្រើប្រាស់អស់ម
 ធ្យោបាយសមស្រប។

យ�ើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនអ
 ្នកន
 ូវរបាយការណ៍គណនីឲ្យបានញឹកញាប់ ស្របតាមការស្នើសតា
ុំ មរយៈសេវាធនាគារអនឡាញរបស់ ABA។ អ្នកអា
 ចទាញយក និងចូលទៅ
ម�ើលរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានគណនីរ ហូតដល់ទៅ 12 ខែចុងក្រោយ។

5.4. របាយការណ៍អេឡិកត្រូនិក
ក្រៅពីរ បាយការណ៍ជា
 ក្រដាស តាមរយៈអុីមែល ឬអាសយដ្ឋានប្រអប់ស
 ំបុត្រ, របាយការណ៍អេឡិកត្រូនិកន
 ិងព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀតនៃគណនីប
 ញ្ញើមួយ ឬច្រើន

អាចនឹងត្រូវផ្ដល់ជ
 ូនតាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញ ABA ដោយមានផ្ញើអមជាមួយនូវអុីមែលដ�ើម្បីជូនដំណឹងពីវត្តមាននៃរបាយការណ៍នោះ។ អ្នកអា
 ចយល់ព្រម ឬ
ព្រមព្រៀងតាមរបាយការណ៍អេឡិកត្រូនិកនោះ ឬយ�ើងខ្អាច
ញុំ នឹងជូនដំណឹងបន្ថែមដល់អ្នក ថារបាយការណ៍នោះនឹងរ�ៀបចំឲ្យអ្នកជាលក្ខណៈអេឡិកត្រូនិក ជំនួសឲ
 ្យ
របាយការណ៍ដែលផ្ញើតាមរយៈសំបុត្រ។ ដ�ើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍អេឡិកត្រូនិក អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ស េវាធនាគារអនឡាញរបស់ ABA (ឧទាហរណ៍ សេវា
ធនាគារអនឡាញសម្រាប់ប
 ុគ្គល ឬកម្មវិធសី េវាធនាគារ ABA Mobile) ហ�ើយផ្ដល់ ជូនអាសយដ្ឋានអុីមែលដែលមានសុពលភាព។ អ្នកអាចសម្រេចមិនជ្រើសរ�ើសយក
របាយការណ៍អេឡិកត្រូនិកបានគ្រប់ពេលតាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញរបស់ ABA ឬតាមបញ្ជរក្នុងសាខារបស់ធនាគារ។

សូមម�ើល ខ និងលក្ខខណ្ឌទ
 ូទៅសពី
្ដី ស េវាធនាគារអនឡាញ ABA សម្រាប់ជា
 ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។ មានពេលខ្លះ យ�ើងខ្ក៏
ញុំ អា
 ចផ្ញរើ បាយការណ៍ជា
 ក្រដាសជូនអ្នកផងដែរ។

5.5. ចំណុចត្រូវចងចាំអំពរី បាយការណ៍
ចូរចងចាំថា
 ជាទូទៅរបាយការណ៍ គឺជាផ្នែកម
 ួយដ៏សំខាន់នៃសេវាធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យ�ើងខ្ញុំសូមណ ែនាំថា៖


រាល់ទ
 ិន្នន័យទា
 ំងអស់នៅល�ើរ បាយការណ៍គួរមានការពិនិត្យឲ
 ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន ហ�ើយត្រូវរាយការណ៍ម
 កធនាគារភ្លាមៗ ប្រសិនប�ើមា
 នប្រតិបត្តិការដែល

គ្មានការអនុញ្ញាតក�ើតមា
 នឡ�ើង ឬទំនងជាអាចក�ើតឡ�ើង


រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ន
 ឹងបង្ហាញល�ើរ បាយការណ៍គណនី ប៉ុន្តែ សេចក្បរិ
តី យាយរបស់របាយការណ៍ នឹងមិនមា
 នបញ្ជាក់អំពអ
ី ្នកផ្ដួចផ្ដើមប្រតិបត្តិការ

ឡ�ើយ។


អ្នកគ
 ួររក្សាទុកក
 ំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ ឬចំនួនក
 ំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាតជា
់ មួយនឹងទិន្នន័យដែលមាននៅល�ើរបាយការណ៍គណនីរ បស់អ្នក



របាយការណ៍ទា
 ំងនោះមិនអា
 ចផ្ញើទៅឲ្យសាខាធនាគាររក្សាទុកបានឡ�ើយ លុះត្រាតែមានករណីល�ើកលែង



របាយការណ៍នេះនឹងអាចជួយដល់កា
 រតវ៉ទាមទារផ្ស
ា
េងៗដែលអ្នកអា
 ចធ្វើឡ�ើងទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការធ្វើឡ�ើងដោយមិនមា
 នការអនុញ្ញាត រួមមា
 នដូចជា
 

ការក្លែងបន្លំ និងចំណុចម
 ិនស
 មស្របផ្សេងៗទ�ៀត ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើមា
 នការពិនិត្យនៅល�ើរ បាយការណ៍របស់អ្នកឃ�ើញថា ខាងធនាគារបានធ្វើការ

ទូទាត់ប្រាក់ ប៉ុន្តែអ្នកម
 ិនបានអនុញ្ញាត ឬប្រសិនប�ើមា
 នចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ណា
 មួយត្រូវបានកាត់ចេញពីគ
 ណនីរ បស់អ្នកដោយគ្មានកា
 រអនុញ្ញាតព
 ីអ្នក។

5.6. ការផ្ទៀងផ្ទាតរ់ បាយការណ៍
អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាតរ់ បាយការណ៍ធនាគារគ្រប់គណនីទាំងអស់របស់អ្នកភ្លាមៗ នៅពេលដែលអ្នកបានទទួល និងបានចូលទៅម�ើលរបាយការណ៍ទាំងនោះ ដ�ើម្បធា
ី នាថា
ទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រានៅល�ើរបាយការណ៍នោះមានភាពត្រឹមត្រូវ។

ទំព័រដេីម
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អ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយ�ើងខ្ជា
ញុំ លាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងរយៈពេល 60 (ហុកសិប) ថ្ងៃទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការណាមួយ ដែលអ្នកសង្ស័យ និង/ឬ ចាប់ពីពេលដែល
ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នៃគណនីធនាគាររបស់អ្នក ប្រសិនប�ើមា
 នកំហុសឆ្គងជាក់ស្ដែងណាមួយក�ើតឡ�ើង ឬមានប្រតិបត្តិការដែលអ្នកម
 ិនបាន

អនុញ្ញាត ឃ�ើញមា
 ននៅល�ើរបាយការណ៍នោះ។

ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនជ
 ូនដំណឹងដល់យ�ើងខ្ញុំទេ ផ្អែកតាមច្បាប់ជា
 ធរមាន៖


អ្នកន
 ឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា
 បានយល់ស្របថា សមតុល្យនៃគណនី និងរាល់ប្រតិបត្តិការដែលកត់ត្រាទាំងអស់នៅល�ើរ បាយការណ៍ធនាគារនេះ គឺមា
 នភាព

ស្របច្បាប់ និងត្រឹមត្រូវ។


យ�ើងខ្ញុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការការពារខ្លួនព
 ីសកម្មភាពតវ៉ទាមទារ
ា
ណាមួយរ បស់អ្នក។ សកម្មភាពទាំងនោះរួមមា
 នទាំងបណ្ដឹងអំពកា
ី ររំលោភល�ើ

កិច្ចសន្យា, ការធ្វេសប្រហែស, កំហុសឆ្គងក្នុងការកាត់ទឹកប្រាក់, កំហុសផ្សេងទ�ៀត, ដំណោះស្រាយសមធម៌ ឬសកម្មភាពផ្សេងៗទ�ៀតដែលធ្វើឡ�ើងក្នុង

គោលបំណងចោទប្រកាន់យ�ើងខ្ទាក់
ញុំ ទងនឹងគណនីរ បស់អ្នក ឬប្រតិបត្តិការដែលបានកត់ត្រានៅល�ើរបាយការណ៍ធនាគារ។

5.7. ភាពមិនស
 មស្រប, កំហុស, ចមល
្ង ់, ការតវ៉ា
សូមទា
 ក់ទងទៅកាន់សា
 ខាធនាគារ ABA ដែលសត
ថិ្ នៅជត
ិ អ
ក
្ន ប
ផ
ំ ត
ុ , ផ្ក
នែ ប
 ម្រើសេវាអតិថជ
ិ ន (ល�ើកទឹកចិតឲ
្ត យ្ ប្រើមធ្យោបាយនេះ), ឬប្រធានផ្ក
នែ ទ
 នា
ំ ក់ទន
ំ ង ពាក់ពន
័ ្ធ

នឹងគណនីរ បស់អ្នក ឲ្យបានភ្លាមៗប្រសិនប�ើ៖


អ្នកគ
 ិតថា
 មានភាពមិនស
 មស្រប/កំហុសឆ្គងនៅល�ើរ បាយការណ៍របស់អ្នក



មានការបាត់ប្រាក់ដោយសារតែម៉ាស៊ីន ATM ឬកាតដំណ�ើរការមិនត្រឹមត្រូវ



អ្នកមានសំណួរណាមួយ ឬការតវ៉ាផ្សេងៗ។

អ្នកត្រូវផ្ដល់ជ
 ូនធ
 នាគារនូវ៖


ឈ្មោះរបស់អ្នក



លេខគណនីរ បស់អ្នក



លេខបួនខ
 ្ទង់ខា
 ងដ�ើម និងខាងចុងនៅល�ើកា
 តរបស់អ្នក (ប្រសិនចា
 ំបាច់)



លេខកូដស
 ម្ងាតស
់ ម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមទូរស័ព្ទ (ប្រសិនប�ើចា
 ំបាច់)



រាល់ពត
័ មា
៌ នលម្ត
អិ ផ្សេងទ�ៀតដែលអក
្ន អាចផ្ដល់ជន
ូ ទាក់ទងនឹងកំហស
ុ ឆ្គង ឬដណ�
ំ
រើ ការមន
ិ ត្រឹមត្រូវ ដែលអក
្ន សង្ស័យ ឬលក្ខណៈនៃចម
 ល
្ង ់ រាប់បញ្ល
ចូ ទាង
ំ

ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការនេះផងដែរ។

ធនាគារនឹងខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ព
 ីលទ្ធភាព ដ�ើម្បីឆ្លើយតប/ដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់, ការតវ៉ា, ឬបណ្ដឹងរបស់អ្នកឲ
 ្យបានឆាប់រហ័ស និងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌។ ប្រសិនប�ើ
ធនាគាររកឃ�ើញថា កំហុសឆ្គងពិតជាក�ើតឡ�ើងមែន នោះខ្លួនន
 ឹងកែតម្រូវក
 ំហុសឆ្គងនោះភ្លាមៗ (ទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន) ព្រមទាំងសងរាល់កា
 រប្រាក់ ឬថ្លៃ
សេវាផ្សេងៗ ដែលបានក�ើតឡ�ើងដោយសារតែកំហុសឆ្គងនោះ។ ធនាគារនឹងកែសម្រួលក
 ំហុសឆ្គងនានា ដែលបានកត់ច
 ូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នក។

អ្នកទទួលស្គាល់ និងឯកភាពថា អាចមានកាលៈទេសៈខ្លះ ការមិនពេញចិត្ត ឬការប្ដឹងផ្ដល់អា
 ចក�ើតមា
 នរវាងគូភាគី (អ្នក និងយ�ើងខ្ញុំ) ដែលធម្មតាក�ើតមា
 នឡ�ើងក្នុង

វិសយ
័ បម្រើសេវាទទូ ៅ។ អ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយនឹងធនាគារ ហ�ើយគោរពតាមនត
ី វិ ធ
ិ រី បស់ធ
 នាគារ និងគោលការណ៍ច
 បា
្ ប់ដែលមានជាធ
 រមានសម្រាប់កា
 រ

ដោះស្រាយដោយមិនធ្វឲ
ើ ្យមានការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីម្ខាងទ�ៀតឡ�ើយ។ ធនាគារបានបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយបណ្ដឹង ហ�ើយជាកា
 រប្រស�ើរ

នោះ អ្នកគ
 ួរពិភាក្សាជា
 មួយនឹងអង្គភាពនេះ នៅពេលដែលអ្នកម
 ិនពេញចិតជាមួ
្ត យនឹងដំណោះស្រាយដំបូង។

ប្រសិនប�ើអ
 ្នកនៅតែជ�ឿថាចម្ងល់, ការតវ៉ា, ឬបណ្ដឹងរបស់អ្នកម
 ិនទា
 ន់បានដោះស្រាយសមស្រប ក្រោយពេលដែលធនាគារបិទករណីទៅហ�ើយនោះ អ្នកអា
 ចស្វែងរក
ជំនួយពទ
ី ីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដ�ើម្បព
ី ិនិត្យ និងប�ើកការសេុីបអង្កេតដ�ើម្បវី ិនិច្ឆយករណីរបស់អ
 ្នកឡ�ើងវិញ។ ធនាគារនឹងប្រើប្រាស់ភ័ស្តុតាង និងវត្ថុតាងចាំបាច់ ដែល

បានចងក្រងឡ�ើងអំឡុងពេលដំណ�ើរការស្វែងរកការពិត និងអំឡុងពេលបង្ហាញដំណោះស្រាយកាលពីមុន ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ករណីដែលបានប�ើកស េុីបឡ�ើងវិញ ស្រប

តាមច្បាប់ជា
 ធ
 រមាន។

ទំព័រដេីម
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6. ការបញ្ឈប់ការទូទាត់
ប្រសិនប�ើចា
 ំបាច់ មូលប្បទានបត្រដែលអ្នក
 បានសរសេរ ក៏អា
 ចលុបចោល ឬបញ្ឈប់បានផងដែរ។ អ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់ធ
 នាគារឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅ

បាន អំពីបំណងរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ឈប់មូលប្បទានបត្រនោះ។ ធនាគារនង
ឹ សុឲ
ំ ្យអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីមូលប្បទានបត្រ, បុគ្គលដែលបានទទួល, ចំនួន
ទឹកប្រាក់ និងកាលបរិច្ឆេទ, និងមូលហេតុនៃការលុបចោល។

ស្រដ�ៀងគ្នានេះ ប្រសិនប�ើស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេលួច ឬបាត់ អ្នកត្រូវជូនដំណឹងនេះដល់ធនាគារឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន អំពី

គោលបំណងរបស់អ្នកក
 ្នុងការបញ្ឈប់មូលប្បទានបត្រដែលនៅសល់នោះ។ ធនាគារនង
ឹ តម្រូវឲ្យអ្នកប្រាប់អំពច
ី ំនួនម
 ូលបប្ ទានបត្រដែលត្រូវបានគេលួច ឬបាត់ និង
លេខមាលាមូលប្បទានបត្រដែលនៅសល់។

អ្នកអា
 ចនឹងតម្រូវឲ្យអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារផ្ទាល់ ដ�ើមប្ ប
ី ំពេញ និងចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់បែបបទ “សំណ�ើបញ្ឈប់ការទូទាត់”។ ប្រសិនប�ើ

មូលប្បទានបត្រត្រូវបានបង្ញ
ហា ស
 ម្រាប់កា
 រទទា
ូ ត់រច
ួ ទៅហ�ើយនោះ ធនាគារនង
ឹ ខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអ
 ស់ពល
ី ទ្ធភាពដ�ើមប្ ធា
ី នាថា នឹងមិនមា
 នការទទា
ូ ត់ល�ម
ើ ល
ូ ប្បទានបត្រ

របស់អ្នកឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ធនាគារនឹងមិនទទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះការទូទាត់ល�ម
ើ ូលប្បទានបត្រណា ដែលមិនបានបញ្ឈប់នោះឡ�ើយ។ តម្លៃស េវាលុបចោល
ឬការបញ្ឈប់មូលប្បទានបត្រ នឹងត្រូវទូទាត់ផងដែរ។ ថ្លៃសេវានេះ មានរ�ៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “តម្លៃសេវាកម្ម” ខ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផលិតផល/សេវា
ណាមួយ និង/ឬនៅល�ើគេហទំព័ររ បស់យ�ើងខ្ញុំ។

ផ្នែកនេះរ�ៀបរាប់អំពវី ិធីសាស្ត្របញ្ឈប់ប្រភេទនៃការទូទាត់ម
 ួយចំនួនចេញពីគ
 ណនីរ បស់អ្នក។

បញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកច
 ង់ប
 ញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ អ្នកអា
 ចធ្វើបាន

ប្រសិនប�ើអ
 ្នកជ
 ូនដំណឹងមកដល់យ�ើងខ្ញុំ មុនពេលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើ

ឡ�ើង។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា
 ព័ត៌មានលម្អិតអ
 ំពម
ី ូលប្បទានបត្រ ដែលអ្នកចា
 ំបាច់
ត្រូវមាន ដ�ើម្បប
ី ញ្ឈប់ការទូទាត់៖


ព័ត៌មានអំពគ
ី ណនី

លាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយមានចុះហ
 ត្ថលេខាមកសាខារបស់ធនាគារ។



លេខមូលប្បទានបត្រ

ការពា្ឈប់មូលប្បទានបត្រគឺត្រូវគិតថ្លៃសេវា ប៉ុន្តែការគិតត
 ម្លៃសេវានេះ



ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់នៃមូលប្បទានបត្រ



ឈ្មោះអ្នកទទួល (បុគ្គលដែលអ្នកស
 រសេរឈ្មោះដ�ើម្បីប�ើក

អ្នកគ
 ួរទាក់ទងមកផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលព
 ័ត៌មានរបស់យ�ើងខ្ញុំ ឬដាក់សំណ�ើជា

នឹងមិនត្រូវអនុវត្តឡ�ើយ ប្រសិនប�ើស �ៀវភៅមូលប្បទានបត្ររបស់អ្នកបាន
បាត់, ត្រូវបានគេលួច, ឬបំផ្លាញ ឬប្រសិនប�ើស �ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ

មូលប្បទានបត្រ)

លែងត្រូវការទ�ៀត ហ�ើយម
 ូលប្បទានបត្រមិនទា
 ន់ចុះហ
 ត្ថលេខា។



កាលបរិច្ឆេទល�ើមូលប្បទានបត្រ



បញ្ជាក់ប្រភេទជា មូលប្បទានបត្រឆូត ឬមូលប្បទានបត្រចំហ

បញ្ឈប់ការទូទាត់តាមកាលវិភាគ ឬការផ្ទេរប្រាក់ជាប្រចាំ
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកបានផ្ដល់ស
 ិទឲ្
្ធិ យយ�ើងខ្ញុំធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្ជា
តិ

ប្រចាំ ឬធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ជាប្រចាំចេញពីគណនីរ បស់អ្នក ហ�ើយអ
 ្នកច
 ង់

បញ្ឈប់កា
 រទូទាត់ ឬការផ្ទេរទាំងនោះ អ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវតែជូនដំណឹងដល់

បញ្ឈប់ការទូទាត់៖


ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ទ
 ូទាត់

កំណត់នៃការទូទាត់ ឬការផ្ទេរនោះ។



ពេលទូទាត់

ប្រសិនប�ើអ្នកប
 ង្កើតកា
 រទូទាត់ស្វ័យប្រវត្ជាប្រចាំ
តិ
នៅក្នុងសេវាធនាគារ



អ្នកទទួលកា
 រទូទាត់

តាមអនឡាញផងដែរ។



គណនីដែលជាធម្មតាប្រើសម្រាប់ទូទាត់

យ�ើងខ្ញុំ យ៉ាងហោចណាស់ម
 ួយថ្ងៃមុន ដែលជាថ្ងៃធ្វើការ មុនកា
 លបរិច្ឆេទ

អនឡាញរបស់យ�ើងខ្ញុំ អ្នកអា
 ចបញ្ឈប់ការទូទាត់នោះវិញដោយខ្លួនឯ
 ង

ទំព័រដេីម

ខាងក្រោមនេះ គឺជា
 ព័ត៌មានលម្អិត ដែលអ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវមាន ដ�ើម្បី
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បញ្ឈប់ការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយផ្ទាល់ ឬការទូទាត់ជា
 ប្រចាំ
អ្នកអា
 ចផ្ដល់ស
 ិទ្ធិអនុញ្ញាតដ
 ល់ភា
 គីទីបី ដ�ើម្បឲ
ី ្យគេធ្វើការកាត់ទឹកប្រាក់ចេញពីគណនីរ បស់អ្នកស
 ម្រាប់ការទូទាត់ល�ើសេវានានា (ឧទាហរណ៍
បុព្វលាភរ៉ាប់រងអាយុជីវិត ឬថ្លៃទ
 ឹកភ្លើង)។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប
 ញ្ឈប់ការទូទាត់បែបនេះ អ្នកអា
 ចធ្វើបានតាមវិធីចំនួនព
 ីរដូចខាងក្រោម៖

1. ទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំដ�ើម្បីស្នើសុំការលុបចោល។ សូមក
 ត់ច
 ំណាថា
ំ

2. ទាក់ទងទៅកាន់ភា
 គីដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតប្រតិប
 ត្តិការដោយ

ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាបម
់ ក យ�ើងខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ភាគីដែលទទួលស
 ិទ្ធិ

លេខកាត និងកាលបរិច្ឆេទផុតក
 ំណត់ទៅឲ្យអា
 ជីវករ អ្នកន
 ឹងត្រូវទាក់ទង

សំណ�ើសុំនេះ អាចធ្វើទៅបានសម្រាប់តែការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយផ្ទាល់

ជំនួសអ
 ្នក ដ�ើម្បសី ្នើសុំការលុបចោលនោះ។ យ�ើងខ្ញុំនឹងអនុវត្ត តាមភ្លាមៗ
នូវរាល់៖


សំណ�ដែ
ើ លអក
្ន ស ្នើឡ�ើងដ�ម
ើ ប្ ឲ
ី យ្ ល
 ប
ុ ចោលនវូ ស
 ណ�
ំ
កា
ើ ត់ប្រាក់

ដោយផ្ទាល់ ចំពោះសេវាធនាគារដែលយ�ើងខ្ញុំផ្ដល់ជូន


ការតវ៉ាដែលអ្នកធ្វើឡ�ើងដោយអះអាងថា ការកាត់ប្រាក់ដោយ

ផ្ទាល់នោះ ពុមា
ំ នការអនុញ្ញាត ឬពុំមានភាពប្រក្រតី

នៅពេលដែលអ្នកទា
 ក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បសី ្នើសុំលុបចោលការទូទាត់

យ�ើងខ្ញុំអាចអនុវត្តសំណ�ើនេះតាងនាមឲ្យអ្នក ហ�ើយប
 ញ្ជូនស
 ំណ�ើនេះបន្ត
ទៅឲ្យភាគីដែលទទួលកា
 រអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការ។ បន្ទាប់មក យ�ើងខ្ញុំនឹង

ដាក់ពាក្យថា “បញ្ឈប់” នៅល�ើគណនីរ បស់អ្នក ដែលនឹងទប់ស្កាតម
់ ិនឲ
 ្យ
ភាគីទទួលកា
 រប្រតិបត្តិការពីមុន ធ្វកា
ើ រកាត់ប្រាក់បាន សម្រាប់រ យៈពេល

ខ្លួនឯ
 ង ដ�ើម្បសី ្នើសុំឲ្យមានការលុបចោល។ ប្រសិនប�ើអ្នកបានផ្ដល់
ពួកគេដ�ើម្បសី ្នើស
 ុំការលុបចោល។

សូមក
 ត់ច
 ំណាថា
ំ ករណីនេះគឺខុសព
 ីការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយផ្ទាល់

ធនាគារ ABA មិនអា
 ចលុបចោលការទូទាត់ជាប្រចាំ (ដែលត្រូវបានគេ
ស្គាល់ផងដែរថាជា
 ការទូទាត់ប
 ន្តបន្ទាប់តាមកាត) ជំនួសឲ
 ្យអ
 ្នកបាន

ឡ�ើយ។ អាជីវករមានសិទស្នើ
្ធិ ស
 ុំឲ្យធនាគារ ABA កាត់ទឹកប្រាក់ចេញពី

គណនីរ បស់អ្នក ហ�ើយធ
 នាគារ ABA មានកាតព្វកិចក
្ច ្នុងការអនុវត្តតាម
សំណ�ើនេះ លុះត្រាតែអ្នកល
 ុបចោលការអនុញ្ញាតនេះ។

ប្រសិនប�ើអា
 ជីវករមិនអ
 នុលោមតាមសំណ�រើ បស់អ្នកក
 ្នុងការលុបចោល

ការអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការនេះទេនោះ អ្នកត្រូវផ្ដល់ម
 កឲ្យធ
 នាគារ ABA នូវ
សារឆ្លងឆ្លើយជា
 ម
 ួយនឹងអាជីវករមួយច្បាប់ ដ�ើម្បីផ្ដល់ល
 ទ្ធភាពឲ្យធនាគារ
ABA អាចជំទាស់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការនានាដែលតាងនាមឲ្យរូបអ
 ្នកបាន។

ប្រាំឆ្នាំទៅមុខ។ អ្នកអា
 ចស្នើសុំឲ្យលុបចោលពាក្យ “បញ្ឈប់” នេះបានគ្រប់
ពេលទាំងអស់។ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងលុបចោលសេវានេះ ដោយពុំមានការស្នើសុំ
ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឡ�ើយ។

7. ការប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ
7.1. សន្លឹកម
 ូលប្បទានបត្រ, ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ, និងប័ណដា
្ណ ក់ប្រាក់
សនក
្លឹ ម
ល
ូ ប្បទានបត្រនៅក្នុងស�ៀវភៅមល
ូ បប្ ទានបត្រ ដែលផ្ដល់ជ
ន
ូ អ
ក
្ន មានលេខគណនីរ បស់អ
ក
្ន នៅល�ើស
 នក
្លឹ ន
ម
ី យ
ួ ៗ។ សនក
្លឹ ម
ល
ូ ប្បទានបត្រនេះ អាចប្រើប្រាស់

បានសម្រាប់ការដកប្រាក់ព
 គ
ី ណនីនោះតែបុណ្
៉
ណោះ។ ស�ៀវភៅមល
ូ ប្បទានបត្ររបស់អក
្ន គរួ ត្រូវរ ក្សាទុកឲ្យមា
 នសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ រាល់កា
 របាត់សន្លឹក

មូលប្បទានបត្រណាមួយ ឬសន្លឹកដែលមានការអនុញ្ញាត អ្នកគួររាយការណ៍ជ
 ូនធនាគារឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។ ប័ណដា
្ណ ក់ប្រាក់ ដែលមានលេខគណនី គឺ
ប្រើសម្រាប់តែការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីនោះប៉ុណ្ណោះ។

ប័ណដា
្ណ ក់ប្រាក់ និងសន្លឹកមូលប្បទានបត្រនៅតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារដដែល ទោះបីក្រោយពេលអ្នកទទួលបានឯកសារទាំងនោះក្ដី ហ�ើយឯកសារទាំងនោះ

ត្រូវប្រគល់ជ
 ូនទៅឲ្យធនាគារវិញតាមការស្នើសុំ។

ធនាគារអាចកំណត់ច
 ំនួនសេវាធនាគារ ឬឧបករណ៍ដែលមានភ្ជាបជា
់ មួយគ
 ណនី (ឧទាហរណ៍ ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ) ដ�ើម្បីឆ្លើយត
 បទៅនឹងសំណ�រើ បស់អតិថិជន
សម្រាប់ឧ
 បករណ៍ដែលមានភ្ជាបជា
់ មួយគ
 ណនីបែបនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារដោយផ្អែកល�ើទម្រង់ហានិភ័យរបស់អតិថិជននីមួយៗ។
ដែនកណ
ំ ត់ខ
ស
ុ ៗគ្នា ត្រូវបានបង្ត
ើក ឡ�ើងដ�ម
ើ ប្ គ្រ
ី ប់គ្រងហានិភយ
័ រ បស់ធ
 នាគារ និងស្តង់ដា
 រនៃការការពារសាធារណជនដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងវស
ិ យ
័ ធ
 នាគារយ៉ាងល។
្អ

7.2. ការទទួលម
 ូលប្បទានបត្រ
ធនាគារអាចបញ្ជូនមូលប្បទានបត្រ ឬឯកសារផ្សេងទ�ៀតទៅកាន់ទ
 ីតាំងផ្សេងៗដ�ើម្បីឲ្យអតិថិជនទទួល ឬការធ្វើប្រតិបត្តិការ ស្របតាមការអនុវត្តទូទៅរបស់ធនាគារ។

ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវល�ើកា
 រខាតបង់ ឬការខូចខាតនៅក្នុងការបញ្ជូនម
 ូលប្បទានបត្រនេះឡ�ើយល
 ុះត្រាតែការខាតបង់ ឬការខូចខាតនោះបណ្ដាលមកពកា
ី រ

ធ្វេសប្រហែសរបស់ធ
 នាគារ។

7.3. ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើចូលទៅក្នុងគណនីធ
 នាគារ ABA ដែលធ្វើឡ�ើងនៅធនាគារផ្សេងក្រៅពី ABA
ប្រាក់បញ្ញើទទួលបានក្នុងទម្រង់នា
 នានៅធនាគារផ្សេង ដូចជា
 មូលប្បទានបត្រជាដ�ើម ត្រូវចាត់ចែងទៅតាមមូលដ្ឋាន “សម្រាប់កា
 រប្រមូលទ
 ូទាត់”។

ទំព័រដេីម
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7.4. ការដាក់មូលប្បទានបត្ររបស់ភាគីទប
ី ី
ជាធម្មតា មូលប្បទានបត្រអាចត្រូវបានដាក់ច
 ូលទៅក្នុងគណនីរ បស់រ ូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលមួយប
 ៉ុណ្ណោះ (តទៅនេះ ហៅថា “បុគ្គល”) ដែលមានឈ្មោះជាអ
 ត្ថាគាហក
ល�ើម
ល
ូ បប្ ទានបត្រ (អ្នកប�ើកប្រាក់) ។ ប្រសិនប�ើអ
ក
្ន ក
ព
ំ ង
ុ ដាក់ម
ល
ូ ប្បទានបត្រចល
ូ ទៅក្នុងគណនីរ បស់អ
ក
្ន ក្នុងករណីដែលអក
្ន ម
ន
ិ មែនជាប
គ
ុ ល
្គ (ពោលគអ
ឺ ក
្ន ជា “ភាគី
ទីបី”) សូមប្រាកដថាអត្ថាគាហក បានផ្ទេរភាពជាម្ចាស់មកឲ្យអ្នកតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាល�ើខ្នងមូលប្បទានបត្រ ទៅតាមលក្ខណៈដូចខា
 ងក្រោម៖
សូមទ
 ូទាត់ជ
 ូន (ឈ្មោះគណនីរ បស់អ្នក)
ហត្ថលេខា (ហត្ថលេខារបស់អត្ថាគាហក)
ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត នៅពេលដែលអ្នកដា
 ក់មូលប្បទានបត្រ យ�ើងខ្ញុំនឹងសួរអ្នកថា
 ត�ើអ្នកទទួលបានមូលប្បទានបត្រតាមវិធីណា។ ការសួរបែបនេះ គឺដ�ើម្បីបញ្ជាក់ពី

ភាពជាម្ស
ចា ល�
់ ើមល
ូ បប្ ទានបត្រ ហ�ើយច�ៀសវាងបញ្ហាដែលអាចនងក�
ឹ
ត
ើ មា
 នចពោ
ំ ះមល
ូ បប្ ទានបត្រដែលបាត់ ឬលច
ួ ផងដែរ។ ប្រសិនប�ើម
 ល
ូ បប្ ទានបត្រមន
ិ មានការ

ចុះហត្ថលេខាឲ្យបានត្រឹមត្រូវម
 ុននឹងប្រគល់ម
 កឲ្យអ
 ្នក ឬប្រសិនប�ើម
 ិនមានសេចក្ពន្
តី យល់គ
 ួរជា
 ទីពេញចិតណាមួ
្ត
យអ
 ំពម
ី ូលហេតុដែលអ្នកទទួលបានមូលប្បទានបត្រ
នោះទេ នោះយ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងបដិសេធការដាក់មូលប្បទានបត្រនោះ។

7.5. ការដកប្រាក់ចេញពីម
 ូលប្បទានបត្រដែលបានដាក់ប្រាក់
ជាធម្មតា អ្នកនឹងមិនអាចដកចេញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយនៃមូលប្បទានបត្រដែលអ្នកបានដាក់ឡ�ើយ លុះត្រាតែមូលប្បទានបត្រនោះត្រូវបានជម្រះបញ្ជីរួចរាល់

ប�ើទោះបីជាគណនីរបស់អ្នកអា
 ចនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ
 ឹកប្រាក់តាមចំនួនទ
 ឹកប្រាក់របស់មូលប្បទានបត្រក្ដី។ វិធាននេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរចំពោះមូលប្បទានបត្រ

ដែលអាចទទា
ូ ត់ “ជាសាច់ប្រាក់”។ ក្នុងករណីខ
 ្លះ ការដកប្រាក់អា
 ចត្រូវបានអនុញត
្ញា ឆាប់ជា
 ងនេះ។ ការអនុញត
ញា្ នេះ គឺធ្ឡើវ �ើងទៅតាមឆន្ន
ទា ស
ុ ទ
ិ របស់
្ធិ
យ�ង
ើ ខ្ញុំតែមយ
ួ 
ប៉ណ្
ុ
ះោណ ហ�ើយអ
ក
្ន គ
 រួ ទា
 ក់ទងទៅសាខាពាក់ពន
័ ន
្ធ ងប្រ
ឹ
តិបត្កា
តិ រនេះ។ នៅពេលការដកប្រាក់ត្វរូ បានធ្វឡើ �ើងមុនពេលដែលមល
ូ បប្ ទានបត្រដែលបានដាក់ប្រាក់ត្វរូ បាន
ជម្រះបញ្ជី អ្នកន
 ងត្
ឹ
វរូ ស
 ងមកយ�ើងខ្វិញុំញ ប្រសិនប�ើម
ល
ូ ប្បទានបត្រនោះត្រូវបានបដិសេធចោល ហ�ើយស
 ម្រាប់ត
 ម្លៃស េវា និងបន្ក
ទុ ផ្េស ងៗទ�ៀតកអា
៏ ចត្រូវទ
 ទា
ូ ត់ផងដែរ។

7.6. រប�ៀបចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រាក់មូលប្បទានបត្រ
ពេលខ្លះ មូលប្បទានបត្រដែលមានសព
ុ លភាព អាចត្រូវបានជម្រះបញ្ជីនៅថ្ងៃដែលមល
ូ បប្ ទានបត្រនោះត្រូវបានដាក់ម
 កធនាគារ ប្រសិនប�ើអ
ក
្ន មានឆន្ទៈទទា
ូ ត់ថ្លៃស េវា

ដែលហៅថា “ការជម្រះបញ្ជីពិសេស” ដែលមានការកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លះ ដែលធនាគារបានកំណត់។ មូលប្បទានបត្រនឹងត្រូវបានជម្រះបញ្ជីដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអា
 ចដក

ទឹកប្រាក់នោះបាន នៅពេលដែលមូលប្បទានបត្រនោះត្រូវបានទូទាត់ដោយធនាគារផ្សេងទ�ៀត។

7.7. ចំណុចដែលអ្នកគ
 ួរដឹងអំពកា
ី រសរសេរមូលប្បទានបត្រ
ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ ដែលបានចេញប្រើសម្រាប់គណនីមួយ (ប្រសិនប�ើមាន) ត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់ម្ចាស់គណនី។ អ្នកគួរការពារស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្ររបស់
អ្នកឲ
 ្យបានសមស្រប។

មិនអាចផ្ញើស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ តាមប្រៃសណីយ៍ទៅតាមអាសយដ្ឋានសំបុត្ររបស់ម្ចាស់គណនីបានឡ�ើយ លុះត្រាតែម្ចាស់គណនីស្នើស
 ុំ ប៉ុន្តែធនាគារមាន
ឆន្ទានុសិទក្នុង
្ធិ ការពិចារណាល�ើស
 ំណ�ើបែបនេះ។

ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ អាចនងផ
ឹ ្ទេរទៅឲ្យសា
 ខារបស់ធនាគារ ABA ដ�ើម្បឲ
ី ្យអ្នកមកទទួល ក្រោយពេលមានការរ�ៀបចំរួច។
 តម្លៃសេវា និងបន្ទុកផ្សេងៗអាចនឹងត្រូវបាន
កំណត់ដោយធនាគារផងដែរ។ អ្នកក
 ៏ឯកភាពផងដែរថា ការបញ្ជូនស �ៀវភៅមូលប្បទានបត្រអាចធ្វើតាមពេលវេលាដឹកជ
 ូន ហ�ើយការប្រគល់ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រ
អាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេល។

ទំព័រដេីម
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7.8. ប្រភេទមូលប្បទានបត្រ
មូលប្បទានបត្រទាំងនេះអាចប្រើបានសម្រាប់គណនីធ
 នាគាររ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ មូលប្បទានបត្រ

មូលប្បទានបត្រផ្ទាល់ខ្លួន

ត្រូវបានដកតាមគណនីរ បស់អ្នក ហ�ើយត្រូវបានរ�ៀបចំដោយអ្នកផ
 ្ទាល់។

ស�ៀវភៅមូលប្បទានបត្រក៏អាចស្នើ តាមរយៈការអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយ ឬស្នើប�ើក
តាមសេវាធនាគារអនឡាញ។

មូលប្បទានបត្រចំហ ជាមូលប្បទានបត្រដែលមិនមា
 នឆូត ពោលគឺជាមូលប្បទានបត្រដែល

មិនមានបន្ទាត់ស្របពីរនៅល�ើនោះទេ។ វាជាសំណ�ើរបស់អ្នកម
 កកាន់យ�ើងខ្ញុំឲ្យធ្វើការទូទាត់
ជូនន
 រណាម្នាក់ដែលបង្ហាញមូលប្បទានបត្រនេះ (ដោយសន្មតថា
់ មូលប្បទានបត្រនោះជា

មូលប្បទានបត្ររបស់ “អ្នកកា
 ន់”) មកកាន់សាខារបស់យ�ើងខ្ញុំ ដែលមានទុកគ
 ណនីរ បស់អ្នក

មូលប្បទានបត្រចំហ ឬមិនឆូត

ដកប្រាក់ ហ�ើយមិនមែនជាមូលប្បទានបត្រដែលតម្រូវឲ្យមានការដាក់ប្រាក់ច
 ូលទៅក្នុងគណនី

នោះឡ�ើយ។

ប្រសិនប�ើម
 ូលប្បទានបត្របានបាត់ ហ�ើយត្រូវបានយកមកឲ្យទ
 ូទាត់ដោយបុគ្គលដែលរ�ើស

បានមូលប្បទានបត្រនោះ ជាធម្មតា យ�ើងខ្ញុំនឹងមិនទ
 ទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យ

អ្នកដ
 កប្រាក់នោះឡ�ើយ។ គ្រប់ពេល អ្នកគ
 ួរផ្ដល់ច
 ំណារ ឲ្យច្បាស់លាស់នៅល�ើមូលប្បទានបត្រ

នោះ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហា
 និភ័យនៃការដកទឹកប្រាក់ដោយកំហុស។

មូលប្បទានបត្រឆូត

មូលប្បទានបត្រមិនអា
 ចផ្ទេរបាន ឬមូលប្បទានបត្រ
សម្រាប់តែអត្ថាគាហក

នៅពេលដែលអ្នក “ឆូត” មូលប្បទានបត្រដោយបន្ទាត់ស្របពីរនៅពីល�ើ និងជ្រុងខាងឆ្វេងរបស់

មូលប្បទានបត្រ នោះមានន័យថា មូលប្បទានបត្រនោះត្រូវតែមានការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង
គណនីជា
 មុនស
 ិន។ មូលប្បទានបត្រនោះមិនអា
 ចប្ដូរជាសា
 ច់ប្រាក់បានឡ�ើយ។

នេះមានន័យថា មូលប្បទានបត្រនេះមិនអា
 ចផ្ទេរ ឬប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានឡ�ើយ ហ�ើយ

អាចត្រឹមតែទូទាត់ទៅកាន់គណនីធ
 នាគារដែលមានឈ្មោះដូចមា
 នចារល�ើម
 ូលប្បទានបត្រក្នុង
នាមជាអត្ថាគាហកប៉ុណ្ណោះ។ មូលប្បទានបត្រនោះមិនអា
 ចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់បានឡ�ើយ។

មូលប្បទានបត្រគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចចរចាបាន ពោលគឺវាអា
 ចបញ្ជូនព
 ម
ី នុស្សម្នាក់ទៅ
មនុស្សម្នាក់ទ�ៀត។

មូលប្បទានបត្រ “មិនអា
 ចចរចាបាន”

មូលប្បទានបត្រឆូត ដែលមាន ឬគ្មានពា
 ក្យថា “មិនអា
 ចចរចាបាន” ដែលសរសេរនៅចន្លោះ
បន្ទាតគ
់ ូសនោះ អាចជួយការពារដល់ “ម្ចាសម
់ ូលប្បទានបត្រពិតប្រាកដ” ក្នុងករណីដែល
មូលប្បទានបត្រត្រូវបានគេលួច ឬបាត់។

ប្រសិនប�ើពា
 ក្យថា “ឬអ្នកកាន់” មានបង្ហាញនៅខាងចុងបន្ទាត់ ដែលអ្នកបានសរសេរ
ឈ្មោះអត្ថាគាហក ហ�ើយអ
 ្នកម
 ិនឆ
 ូតល�ើម
 ូលប្បទានបត្រនោះ ហ�ើយគ្មានពា
 ក្យថា

“មិនអាចចរចាបាន” នៅល�ើមូលប្បទានបត្រនោះទេ យ�ើងខ្ញុំនឹងទូទាត់ទ
 ឹកប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលរូប

មូលប្បទានបត្រ “ឬអ្នកកាន់”

ណាដែលបង្ហាញមូលប្បទានបត្រនោះមកយ�ើងខ្ញុំ។

នៅល�ើមូលប្បទានបត្រមិនឆ
 ូត ប្រសិនប�ើអ
 ្នកឆ
 ូតល�ើព
 ីពាក្យថា “ឬអ្នកកា
 ន់” ហ�ើយ

មូលប្បទានបត្រ ត្រូវបានយកមកប�ើកជា
 សាច់ប្រាក់ នោះយ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវទូទាត់សា
 ច់ប្រាក់ទៅ

ឲ្យតែបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅល�ើម
 ូលប្បទានបត្រនោះ ឬតាមសំណ�ើបុគ្គលនោះប៉ុណ្ណោះ។

7.9. មូលប្បទានបត្រដែលបានបដិសេធ
ប្រសិនប�ើម
 ូលប្បទានបត្រត្រូវបានបង្វែរទៅជាមិនអា
 ចទូទាត់បាន មានន័យថា មូលប្បទានបត្រនោះត្រូវបានបដិសេធដោយធនាគារ ដែលប�ើកម
 ូលប្បទានបត្រនោះ

ជូនអ
 ្នក។ ប្រសិនប�ើករណីនេះក�ើតឡ�ើង យ�ើងខ្ញុំនឹងប្រគល់ម
 ូលប្បទានបត្រនេះត្រលប់ទៅឲ្យអ្នកវ ិញ។ ទន្ទឹមន
 ឹងនេះ យ�ើងខ្ញុំក៏នឹងបង្វិលទិន្នន័យព
 ីគណនីរបស់អ្នក

វិញផងដែរ ពោលគឺ ធ្វកា
ើ រដកចំនួនដែលយ�ើងខ្ញុំបានដាក់ចូលនោះមកវិញ។ ប្រសិនប�ើម
 ូលប្បទានបត្រដែលអ្នកបានដាក់មិនអា
 ចទូទាត់បានទេនោះ អ្នកមានទំនួល

ខុសត្រូវក្នុងការទាមទារការទូទាត់ពីបុគ្គលដែលចេញមូលប្បទានបត្រនោះ។ មូលប្បទានបត្រអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធ ប្រសិនប�ើពុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង
គណនីរ បស់បុគ្គលចេញមូលប្បទានបត្រនោះ ឬមានភាពមិនប្រក្រតីម
 ួយចំនួនពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងមូលប្បទានបត្រនោះ។

ទំព័រដេីម
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7.10. ហេតុអ្វីបានជាមូលប្បទានបត្រអាចត្រូវបានបដិសេធ?
មានមូលហេតុម
 ួយច
 ំនួនដែលមូលប្បទានបត្រអាចត្រូវបានបដិសេធ ហ�ើយម
 ូលហេតុអា
 ចរួមមាន៖


ពុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីរ បស់អ្នកចេញមូលប្បទានបត្រ (បុគ្គលដែលបានចុះហត្ថលេខាល�ើមូលប្បទានបត្រ) ដ�ើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលបាន

សរសេរនៅល�ើមូលប្បទានបត្រនោះ



មូលប្បទានបត្រមិនមា
 នចុះហត្ថលេខា ហត្ថលេខាមិនមា
 នសុពលភាព ឬតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាល�ើសព
 ីមួយ
មូលប្បទានបត្រត្រូវបាន “បញ្ឈប់” ដោយអ្នកចេញ (សូមម�ើល ផ្នែក “ការបញ្ឈប់ការទូទាត់” សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្ដីពី “ការបញ្ឈប់” មូលបប្ ទានបត្រ និង

ថ្លៃសេវាពាក់ព័ន)្ធ


មូលប្បទានបត្រទុកយ
 ូរពេក - យកមកទូទាត់ល�ើសព
 ី 6 (ប្រាំមួយ) ខែ ក្រោយពេលកាលបរិច្ឆេទដែលមានសរសេរនៅល�ើនោះ (ប�ើទោះបីជាធ
 នាគារអាច

ដំណ�ើរការទូទាត់ក
 ្ដី)


មូលប្បទានបត្រត្រូវបានកោសលុប ហ�ើយកា
 រកោសលុបព
 ុំមានការចុះហត្ថលេខា ឬចុះហត្ថលេខាសង្ខេប ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

អ្នកត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់គ្រប់មូលប្បទានបត្រដែលអ្នកចេញ ហ�ើយត្រូវបានបដិសេធ (ដែលត្រូវបានគេហៅថា “ការបដិសេធមិនបញ្ចេញ”)។ តម្លៃសេវាមាន

រ�ៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ “តម្លៃសេវា” ខ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផលិតផល/សេវាណាមួយ និង/ឬល�ើគេហទំព័ររបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់មូលប្បទានបត្រ
ដែលអ្នកទទួលបានពីនរណាម្នាក់ ហ�ើយមូលបប្ ទានបត្រនោះត្រូវបានបដិសេធ (ដែលត្រូវបានហៅថា “ការបដិសេធមិនទទួល”) នោះអ្នកនឹងមិនត្រូវបង់តម្លៃសេវា
ឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើម
 ូលប្បទានបត្រមិនត្រូវបានជម្រះបញ្ជីទេ នោះទិន្នន័យន
 ឹងត្រូវបានកែតម្រូវឲ
 ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

នៅពេលដែលមូលប្បទានបត្រដែលត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ត្រូវបានបដិសេធ នោះចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ ត្រូវបានបង្វែរ (កាត់ចេញ)ពីគណនីរបស់

អ្នក។ មូលប្បទានបត្រនងត្
ឹ
រូវបានបដិសេធនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ ឬយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល 2 (ពីរ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាបព
់ ម
ី ូលប្បទានបត្រនោះត្រូវបានបង្ហាញ
មកកន្លែងផាត់ទាត់។

7.11. មូលប្បទានបត្រចុះកា
 លបរិច្ឆេទទ
 ុកម
 ុន
មូលប្បទានបត្រចុះកា
 លបរិច្ឆេទទ
 ុកជាមុន មានន័យថាជា មូលប្បទានបត្រដែលចុះកា
 លបរិច្ឆេទរ ួចហ�ើយសម្រាប់ប្រតិបត្ការនៅថ្ងៃ
តិ
ខាងមុខ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

(NBC) ទាមទារឲ្យយ�ើងខ្ជម្រះបញ្ជី
ញុំ
មូលប្បទានបត្រចុះកា
 លបរិច្ឆេទទុកមុនទាំងអស់ ដោយមិនគិតថា មូលប្បទានបត្រត្រូវបានប្រើប្រាស់ម
 ុន ឬនៅកាលឬនៅក្រោយ

កាលបរិច្ឆេទដែលបានសរសេរនៅល�ើមូលប្បទានបត្រនោះឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ធនាគារសូមណ ែនាំយ៉ាងទទូចថា
 អ្នកម
 ិនគ
 ួរចុះកា
 លបរិច្ឆេទទ
 ុកជាមុននៅល�ើ

មូលប្បទានបត្រឡ�ើយ។

7.12. ការកែប្រែល�ើមូលប្បទានបត្រ
ប្រសិនប�ើអ្នកកែប្រែព័ត៌មានល�ើមូលប្បទានបត្រ ហត្ថលេខីត្រូវច
 ុះហត្ថលេខាពេញលេញ តាមបញ្ញតគណនី
្តិ
ក្នុងករណីមា
 នការបង្កើន/បន្ថយច
 ំនួនទឹកប្រាក់, ការកែប្រែ
កាលបរិច្ទ
ឆេ , និង/ឬឈ្ះមោ អ
 ត្គាហក
ថា
មល
ូ ប្បទានបត្រ។ ប្រសិនប�ើកា
 រកែប្រែនោះមន
ិ ត្រូវបានចះុ ហត្ថលេខាបញ្ក
ជា ទេ
់ មូលប្បទានបត្ររបស់អ
ក
្ន អា
 ចនងត្
ឹ
វរូ បានបដិសេធ។

7.13. មូលប្បទានបត្រទុកយ
 ូរ
មូលបប្ ទានបត្រដែលយកមកទទា
ូ ត់នោះមានអាយុកាលច្រើនជា
 ងប្រាំមយ
ួ ខែ គិតចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ទ
ឆេ ច
 ះុ ល�ើម
ល
ូ បប្ ទានបត្រ នោះមល
ូ បប្ ទានបត្រអាចត្រូវបានបដិសេធ
ដោយហេតុផលថាជា “មូលប្បទានបត្រទុកយ
 ូរ”។

7.14. ការពិនិត្យប
 ញ្ជាក់ល�ម
ើ ូលប្បទានបត្រមុនពេលទូទាត់
ធនាគារនងប
ឹ ្រើប្រាស់វ ធា
ិ នការប្រុងប្រយ័តស
្ន មស្របដ�ើមប្ ជា
ី ស េវាបន្ថែម ដោយទាក់ទងទៅកាន់មស
ចា្ គ
់ ណនី ឬហត្ថលេខីរ បស់គ
 ណនី ដ�ើមប្ ប
ី ញ្ក
ជា អ
់ ព
ំ កា
ី រទទួលដ
 ង
ឹ ឮ

របស់ម្ចាសគ
់ ណនី ចំពោះមូលប្បទានបត្រកំពងត្
ុ
រូវបានប្រើប្រាស់ មុនពេលធ្វើការដកទឹកប្រាក់ជូន។ ធនាគារនង
ឹ កម្រិតអំពច
ី ំនួនកំណត់សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជាកល�
់ ើ
មូលប្បទានបត្រ ទៅតាមឆន្ន
ទា ស
ុ ទ
ិ របស់
្ធិ
ខ
ន
លួ្ ។ ធនាគារកអា
៏ ចនងកែប
ឹ
្រែឡ�ើងវិញនវូ ក
 ម្រិតកណ
ំ ត់នេះ ម្ដងម្ល
កា ដោយផ្ក
អែ ល�ើម
 ល
ូ ហេតុស
 មស្របដ�ើមប្ រី កសា
្ ស
 វុ ត្ភា
ថិ ព
របស់គណនីអ
 តិថិជនដែលដាក់នៅជាមួយធនាគារ ដែលនេះគឺជាផ្នែកម
 ួយនៃសេវាបន្ថែមល�ើត
 ម្លៃរបស់ធនាគារ។

ដោយអនុលោមទៅតាមចបា
្ ប់ជា
 ធ
 រមាន ធនាគារនង
ឹ មិនទ
 ទួលខ
ស
ុ ត្រូវច
 ពោ
ំ ះមល
ូ ប្បទានបត្រប�ើកជា
 សា
 ច់ប្រាក់ ដោយពមា
ំុ នការបញ្ក
ជា ព
់ ម
ី ស
ចា្ គ
់ ណនីទេ ល�ើកលែងតែ
មានការខាតបង់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ធ
 នាគារ។ ប្រសិនប�ើអ
 តិថជ
ិ នមន
ិ ច
 ង់ឲយ្ ធ
 នាគារទាក់ទងដ�ើមប្ ធ្
ី កា
ើវ របញ្ក
ជា ទេនោ
់
ះ យ�ើងខ្សូ
ញុំ មណ ែនាំអ
ក
្ន ឲ
 យ្ ព
 ភា
ិ កសា
្ 
ជាមយ
ួ ន
 ងប្រ
ឹ
ធានផ្ក
នែ ទ
 នា
ំ ក់ទ
ន
ំ ងគណនីរ បស់អ
ក
្ន ដ�ើមប្ ស្វែង
ី
រកវធ
ិ កា
ី ន់តែប្រស�ើរជា
 ងនេះ ក្នុងការត្រួតពិនត
ិ យ្ ល�ើប្រតិបត្កា
តិ រគណនីរ បស់អ
ក
្ន (ឧទាហរណ៍ ការចះុ ឈ្ះមោ 

សម្រាប់សេវាធនាគារអនឡាញ) និងអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគាររបស់យ�ើងខ្ញុំដ�ើម្បប
ី ំពេញទម្រង់ “សំណ�ប
ើ ញ្ឈប់ការទទួលដ
 ំណឹងពីការទូទាត់ម
 ូលប្បទានបត្រ”។
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7.15. មូលប្បទានបត្រធនាគារិក
មូលប្បទានបត្រធនាគារិក ដែលដកដោយធនាគារផ្ទាល់ គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព ហ�ើយកជា
៏ វ ិធី
ដែលមានសុវត្ថិភាពជំនួសឲ
 ្យការកាន់សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃក្នុងចំនួនច្រើនផងដែរ។

7.16. ការទទួលបានមូលប្បទានបត្រធនាគារិក
មូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារអាចរកជាវបាននៅតាមសាខានានារបស់ធនាគារ ឬតាមរយៈសេវាកម្មធនាគារអនឡាញ។ អ្នកអា
 ចទូទាត់ថ្លៃជា
 វមូលប្បទានបត្ររបស់
ធនាគារ និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗដោយធ្វើការកាត់ប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់អ្នក។ តម្លៃសេវាមូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារដែលបានជាវតាមសេវាធនាគារអនឡាញនង
ឹ
ត្រូវទូទាត់ពីគណនីរ បស់អ្នក បូកជា
 មួយនឹងតម្លៃរបស់មូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារដែលអ្នកបានជាវ។

7.17. ចំណុចត្រូវចងចាំអ
 ំពម
ី ូលប្បទានបត្រធនាគារិក
មូលបប្ ទានបត្រធនាគារិកត្រូវតែជម្រះបញ្ជីដូចគ្នានឹងមូលប្បទានបត្រផ្សេងទ�ៀតដែរ ហ�ើយអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធក្នុងហេតុផលដូចគ្នានឹងមូលប្បទានបត្របុគ្គល

ដែរ។ ប្រសិនប�ើមល
ូ ប្បទានបត្រធនាគារិកដែលអក
្ន បានជាវមានការបាត់បង់, គេលួច, ឬបផ
ំ លាញ
្ សូមទាក់ទងសាខាណាមួយរបស់យ�ើងខ្ញុំ ភ្លាមៗ ដោយភ្ជាបម
់ កជាមួយ
នូវវិក្កយបត្រច្បាប់ជា
 វមូលប្បទានបត្រធនាគារិកច្បាប់ដ�ើម។ ការចេញមូលប្បទានបត្រធនាគារថ្មីជំនួសឲ
 ្យមូលប្បទានបត្រចាស់គ
 ឺមានការគិតត
 ម្លៃសេវា។

ប្រសិនប�ើលែងត្រូវការប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រធនាគារិកហ�ើយ អតិថិជនអាចបញ្ឈប់ ហ�ើយស្នើសុំដូរយកប្រាក់វិញនៅតាមសាខាណាមួយក
 ៏បាន។ អ្នកត្រូវប្រគល់

មូលប្បទានបត្រធនាគារច្បាប់ដ�ើម និងវិក្កយបត្រជាវមកឲ្យធនាគារវិញ នៅពេលដែលស្នើសុំដូរយកប្រាក់វិញ។ ធនាគារអាចនឹងគិតតម្លៃសេវាសម្រាប់សំណ�ើដូរយក
ប្រាក់វិញនេះផងដែរ។

ចន្លោះខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យនៅទំនេរ។
សូមបន្តទៅទំព័របន្ទាប់។
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តម្លៃសេវា និងបន្ទុកនា
 នា
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8. តម្លស
ៃ េវា និងបន្ទុកនា
 នា
8.1. តម្លៃសេវា និងបន្ទុកគ
 ណនី
ធនាគារអាចកំណត់តម្លៃសេវា និងបន្ទុកទៅល�ើសេវាណាមួយដែលបានផ្ដល់ឲ្យស្របទៅតាម ខ និងលកខ
្ខ ណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងកូនស�ៀវភៅនេះ និង/ឬ ខ និង

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផលិតផល/សេវានានា ដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យទា
 ក់ទងនឹងគណនីណា
 មួយ។ តម្លៃសេវា និងបន្ទុកនានា អាចត្រូវបានកំណត់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់វ ិធីសាស្ត្រ
ប្រើប្រាស់ និងរូបិយប័ណ្ណដែលម្ចាស់ គណនីបានជ្រើសរ�ើសសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីរបស់ខ្លួន។ តម្លៃសេវា និងបន្ទុកមួយចំនួនមានបញ្ជាកន់ ៅក្នុងកូនស�ៀវភៅ
នេះ។ ព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ អំពី តម្លៃសេវា និងបន្ទុកទា
 ំងអស់មានចែងនៅក្នុងខិតប
្ត ័ណ្ណ “បន្ទុកស េវា” ដែលអាចស្វែងរកបាននៅគ្រប់សាខាធនាគារ ឬនៅល�ើ
គេហទំព័រ។ ធនាគារមានសិទដកចេញពី
្ធិ
គ
 ណនីរ បស់អ្នកស
 ម្រាប់តម្លៃសេវា និងបន្ទុកទា
 ំងនេះរាល់ពេលដែលអាចទូទាត់បាន។

តម្លៃស េវា និងបន្ក
ទុ ទា
 ង
ំ អស់ដែលកណ
ំ ត់ដោយរដ្ឋាភបា
ិ ល រួមមា
 នពន្ធកា
 ត់ទ
ក
ុ ល�ើន
 វា
ិ សនជ
 ន, ពន្ធកា
 ត់ទ
ក
ុ ល�ើអ
ន
 វា
ិ សនជ
 ន, និងតម្លៃស េវាពាក់ពន
័ ផ្ធ ្េស ងទ�ៀតទាង
ំ អស់
ក៏អាចត្រូវបានធនាគារដកចេញពីគ
 ណនីរ បស់អ្នកផងដែរ។

ប្រសិនប�ើមានការផលាស
្ ប
់ ្ដូរល�ើតម្លៃសេវា និងបន្ទុកបទដ្ឋាន ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផលាស
្ ប
់ ្ដូរ និងកាលបរិច្ឆេទនៃការផលាស
្ ប
់ ្ដូរទាងនោ
ំ
ះ ដែលនឹងមាន
សុពលភាពតាមរយៈ៖



ការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នក (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការជូនដំណឹងក្នុងរបាយការណ៍គណនីរ បស់អ្នក)
ការបិទផ្សាយនៅតាមសាខាធនាគារ ឬមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងឌីជីថល ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា
 គេហទំព័រ, ហ្វេសប៊ុក, ការជូនដំណឹងតាមកម្មវិធី ABA Mobile,

ការផ្ញជា
ើ សា
 រទូរស័ព,្ទ និងអុីមែលជាដ�ើម។


ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះមិនសូវជាលម្អិតខ្លាំងនោះទេ។ ក្នុងករណីដែលអាចធ្វបា
ើ ន ហ�ើយដ�ើមប្ ជា
ី ការយកចិតទ
្ត ុកដាក់សមស្របមកល�ើសេវាកម្មរបស់ខ្លួន
ធនាគារនឹងជូនដំណឹងអំពត
ី ម្លៃសេវា និងបន្ទុកក្រៅបទដ្ឋាននា
 នា មុនពេលដល់កំណត់ត្រូវទ
 ូទាត់។

ចន្លោះខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យនៅទំនេរ។
សូមបន្តទៅទំព័របន្ទាប់។

ទំព័រដេីម
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សុវត្ថិភាពគណនី
និងការរ៉ាប់រង

ទំព័រដេីម
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9. សុវត្ថិភាព និងការរ៉ាប់រងលើការប្រើប្រាស់កាត
និងសេវាធនាគារអនឡាញ
9.1. ការការពារកាតរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីការពារកាតរបស់អ្នក អ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវ៖


ចុះហ
 ត្ថលេខាល�ើកា
 តនោះភ្លាមៗ បន្ទាបព
់ ីអ្នកទ
 ទួលបានកាត;



ដាក់កាតរបស់អ្នកជា
 ប់ខ្លួន ឬទុកនៅទីកន្លែងសុវត្ថិភាព;



ពិនិត្យជា
 ទ�ៀងទាត់ថា
 កាតនោះនៅជាប់នឹងខ្លួនអ
 ្នកនៅឡ�ើយ;



មិនត្រូវឲ្យកាតរបស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ឡ�ើយ រួមទា
 ំងសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិផងដែរ។

9.2. ការកត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នក
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកកត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នកទ
 ុកនៅកន្លែងណាមួយ អ្នកន
 ឹងត្រូវកត់ទ
 ុកឲ
 ្យដាច់ដោយឡែក និងឲ្យនៅឆ្ងាយពីកាតរបស់អ្នក លុះត្រាតែលេខកាត
នោះត្រូវបានលាក់បាំងឲ្យបានសមស្រប។ ទោះជាយ៉ាងណា ដ�ើម្បីកាត់ប
 ន្ថយហា
 និភ័យទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតដែលអាចក�ើតមាននៅល�ើកាតរបស់
អ្នក ជាការល្អបំផុត អ្នកគ
 ួរទុកដាក់លេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ្នកឲ
 ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងនៅឆងាយ
្ ពីកាតរបស់អ្នក ប�ើទោះបីជាអ្នកអា
 ចរកសា
្ ទុកកាតនោះបានល្អ
យ៉ាងណាក៏ដោយ។

9.3. ការការពារលេខកូដស
 ម្រាប់ប�ើកច
 ូលគ
 ណនី រាប់ប
 ញ្ចូលទា
 ំងលេខសម្ងាត(់ PIN) របស់អ
 ្នកផង
អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ



រក្សាទិន្នន័យទា
 ំងនោះក្នុងការចង់ចាំ



បំផ្លាញលិខិតនា
 នាដែលមានព័ត៌មានអំពីលេខសម្ងាត់ (PIN)

អ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើ



លាក់បាំងលេខសម្ងាត់ (PIN) នោះក៏ដោយ

ប្រសិនប�ើមា
 ន និងរាល់ឯ
 កសារដែលយ�ើងខ្ញុំបានចេញជូនអ
 ្នក



ចូរប្រាកដថាគ្មាននរណាម្នាក់ម�ើលឃ�ើញ ឬស្ដាបឮ
់ អ្នក នៅ



ហ�ើយមា
 នលេខកូដនៅក្នុងឯកសារនោះ



ជាដ�ើម)




ប្រតិបត្តិការ ដូចជា
 ការទុកកា
 តរបស់អ្នកច
 ូលនៅក្នុង ឬនៅតាម
ម៉ាស៊ីន ATM ជាដ�ើម។



ត្រូវជូនដ
 ំណឹងមកយ�ើងខ្ញុំភ្លាមៗ ប្រសិនប�ើក
 ម្មវិធីផ្ញើសារលេខ

ប្រសិនប�ើអ
ក
្ន ជ្រើសរ�ើសយកលេខកដ
ូ ផ
 ល
ទា្ ខ
់ ន
លួ្ សូមក
 ជំុ ្រើសរ�ើសយក

លេខ ឬពាក្យដែលងាយនឹងគេទាយត្រូវ (ឧទាហរណ៍ ផ្នែកណា
 ម
 ួយ
ដែលបោះពុម្ពល�ើកាតនោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត លេខប័ណ្ណប�ើកបរជា

ចូរប្រាកដថា អ្នកបានចងចាំទ
ន
ិ ន
្ន យ
័ ច
 បា
្ ស់លាស់រាល់ពេលចល
ូ ទៅ

ចូរប្រាកដថា អ្នកម
 ិនភ្លេចអ្វីមួយឡ�ើយ នៅពេលដែលអ្នកប
 ញ្ចប់

ប្រាប់លេខកដ
ូ ទៅនរណាម្នាក់ សូមប្ ស
ី មាជិកគ្រួសារ និងមិត្តភក្របស់
តិ


អ្នកក
 ៏ដោយ។

ដ�ើម)

ប្រើម៉ាស៊ីន ATM ឬម៉ាស៊ីនទ
 ូទាត់ POS


រក្សាកំណត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នកនៅជាប់ ឬនៅជិតកា
 ត

របស់អ្នក

ពេលដែលអ្នកប
 ញ្ចូល ឬប្រើប្រាស់លេខកូដនៅល�ើឧបករណ៍
អេឡិកត្រូនិក (ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊ីន ATM និងម៉ាស៊ីន POS

សរសេរលេខសម្ត
ងា ់ (PIN) នៅល�ើកា
 តរបស់អ
ក
្ន ប�ើទោះបីជា
 មា
 នការ



បញល
ចូ្ លេខសម្ត
ងា ់ (PIN) របស់អ
ក
្ន នៅតាមទតា
ី ងផ្ដ
ំ ល់ស េវាធនាគារ

អេឡិកត្រូនិក ដែលម�ើលទៅមិនទ
 ំនងជាទីកន្លែងត្រឹមត្រូវ ជាទីកន្លែង

ដែលបានកែប្រែ មានប្រើឧបករណ៍គ
 ួរឲ្យស
 ង្ស័យភ្ជាបន
់ ឹងម៉ាស៊ីន ឬធ្វើ

ប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈគួរឲ្យសង្ស័យ។

សម្ងាត់ (PIN) របស់អ
 ្នក មិនទ
 ទួលបាន (ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្មាន
ញុំ

ការព្រមព្រៀងល�ើច
 ំណុចបែបនេះ) ឬប្រសិនប�ើសំណ�ើសុំប្ដូរលេខ
សម្ងាត់ (PIN) បានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានកា
 រស្នើសុំសោះ។

ទំព័រដេីម
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9.4. ការបាត់, ត្រូវបានគេលួច, ឬបន្លំប្រើកាត, លេខសម្ងាត់ (PIN), ឬលេខកូដផ្សេងទ�ៀត
អ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយ�ើងខ្ញុំភ្លាមៗឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន ប្រសិនប�ើកាត, កំណត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN), ឬលេខកូដ បានបាត់បង់, ត្រូវបានគេលួច, ឬ
បន្លំប្រើ ឬអ្នកសង្ស័យថា មានការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការអនុញញាត
្ ពីអ្នក។ ការធ្វើបែបនេះ នឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់យ�ើងខ្ញុំក្នុងការបញ្ឈប់កាតរបស់អ្នកភ្លាមៗ

ដោយទប់ស្កាត់ ឬកាត់បន្ថយកា
 រខាតបង់ ដែលក�ើតចេញពីកា
 រធ្វើប្រតិបត្តិការគ្មានកា
 រអនុញ្ញាត និងការរ៉ាប់រងរបស់អ្នកច
 ំពោះការខាតបង់។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកភ្លេចកន្លែង

ទុកកា
 តរបស់អ្នក អ្នកអា
 ចបិទប្រតិបត្តិការកាតរបស់អ្នកប
 ណ្ដោះអាសន្នស
 ិន ដោយប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអនឡាញជំនួសវ ិញ។ ប្រសិនប�ើកា
 តរបស់អ្នកបានបាត់ ឬ

ត្រូវបានគេលួច អ្នកអា
 ចបិទកា
 តនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដង ដោយប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអនឡាញជំនួសវ ិញ ប�ើម
 ិនដ
 ូច្នោះទេ អ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំដ�ើម្បី
លុបកា
 តរបស់អ្នកចោលជាអចិន្ត្រៃយ៍។

10. ការរ៉ាប់រងលើប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតព
 ីអ្នកកា
 ន់កា
 ត
នៅក្នុងផ្ក
នែ នេះ យ�ើងខ្ញុំរ�ៀបរាប់អ
ព
ំ ពេ
ី លដែលអក
្ន ត្រូវ និងមិនត្រូវទ
 ទួលរ
ប
ា៉ រ់ ងចំពោះប្រតិបត្កា
តិ រដែលគ្ន
មា កា
 រអនុញត
ញា្ ព
អ
ី ក
្ន ឬប្រតិបត្កា
តិ រដែលត្រូវបានគេលច
ួ ធ្វឡើ �ើង។

អ្នកនឹងមិនរ៉ាប់រង

អ្នកនឹងរ៉ាប់រង

រាល់កា
 រខាតបង់ ដែលបណ្ដាលម
 កពីការធ្វើប្រតិបត្តិការមិនមា
 នការ

រាល់កា
 រខាតបង់ដែលបណ្ដាលម
 កពីប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើឡ�ើងដោយ

អនុញ្ញាតពីអ្នក ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
 អ្នកប្រើប្រាស់មិនបានរួម

អ្នកប្រើប្រាស់ ឬដោយបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានដឹង និង

ក�ើតឡ�ើងដោយសារប្រតិបត្តិការមិនមា
 នការអនុញ្ញាតដែល៖

បណ្ដាលម
 កពីប្រតិបត្តិការមិនមា
 នការអនុញ្ញាតពីអ្នក ប៉ុន្តែអ្នក៖


ចំណែកក្នុងការធ្វឲ
ើ ្យខាតបង់នេះទេ។ អ្នកព
 ុំចាំបាច់ទទួលរ
 ៉ាប់រងល�ើអ
 ្វីដែល

យល់ព្រម។ អ្នកត្រូវទទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ជា
 ក់ស្ដែង ដែល



បណ្ដាលម
 កពីការគៃបន្លំ ឬធ្វេសប្រហែសរបស់បុគ្គលិក



ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការគៃបន្លំ។ ឬ



តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កាត ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង/ឬលេខកូដ និង



ប្រាប់លេខកដ
ូ ឲ
 យ្ អ
ក
្ន ដ
 ទៃដឹង ដូចជា
 ស
 មាជិកក្រុមគ្រួសារ ឬមត
ិ ្តភក្តិ

ហេតុការណ៍ដែលក�ើតឡ�ើងមុនពេលអ្នកទ
 ទួលបានកាត ឬ
ឧបករណ៍ ឬទទួល ឬជ្រើសរ�ើសលេខកូដ (ទៅតាមករណី

ជាក់ស្ដែង) ដូចជា
 ការប្ដូរ ឬការចេញកាត ឧបករណ៍ និងលេខកូដ

ជាដ�ើម។ ឬ

ម្ដងទ�ៀត។ ឬ


កត់ត្រាលេខសម្ងាត់ (PIN) ឬលេខកូដផ្សេងៗ៖



ចូលទៅប្រើប្រាស់លេខកូដនោះ។ និង

តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កាត ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង/ឬលេខកូដ និង

ហេតុការណ៍ដែលក�ើតឡ�ើងក្រោយពេល ធនាគារទទួលបាន

បានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ, បាត់, ឬគេលួច, ឬដែលថាសុវត្ថិភាព
លេខកូដ ត្រូវបានគេរំលោភបំពាន។ ឬ

ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងលេខកូដ។ ឬ
កត់ត្រាលេខកូដទ
 ុក៖



មិនមានចេតនាលាក់បាង
ំ ឬការពារពកា
ី រលច
ួ ច
ល
ូ ឬចល
ូ ដោយ



តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កាត និងហេតុការណ៍ដែលក�ើតឡ�ើងក្រោយ

មិនមានសិទអនុ
្ធិ ញ្ញាតស
 មស្រប។ ឬ

ពេលអ្នកបានស្នើសុំលុបចោលកាតនោះ និងនៅពេលដែលអ្នកបាន
ប្រគល់កា
 តនោះមកឲ្យយ�ើងខ្ញុំវិញ។ ឬ



ក្នុងករណីកា
 តបានបាត់ ឬគេលួច (ក្នុងករណីបាត់លេខកូដ) ឬ



ការជូនដ
 ំណឹងថាកាត ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង/ឬលេខកូដ ត្រូវ



មិនមា
 នចេតនាសមស្របក្នុងការលាក់បាង
ំ ឬការពារពកា
ី រលច
ួ 



ប្រើប្រាស់លេខកដ
ូ ល�ើសព
ម
ី យ
ួ កត់លេខកូដទា
 ង
ំ ពីរ/ទាំងអស់



ប្រតិបត្កា
តិ រដោយកាត, លេខកូដ, ឬឧបករណ៍ផ្េស ង ៗ ឬឧបករណ៍

កំណត់អ
 ត្តសញ្ញាណដែលត្រូវបានគេក្លែងបន្លំ, ខុស, ហួសកាល

នៅកន្លែងដែលងាយនឹងបាត់ ឬគេលួច។ ឬ


សរសេរលេខកូដ PIN នៅល�ើកា
 ត។ ឬ

កំណត់ ឬលុបចោល។ ឬ

ចន្លោះខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យនៅទំនេរ។
សូមបន្តទៅទំព័របន្ទាប់។

ទំព័រដេីម
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អ្នកនឹងមិនរ៉ាប់រង


អ្នកនឹងរ៉ាប់រង

ការប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិក អាចធ្វើឡ�ើង ដោយប្រើប្រាស់ក
 ម្មវិធី





ជាប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិក ដែលអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ តែ



សរសេរលេខកូដនៅល�ើឧ
 បករណ៍ដែលត្រូវប្រើប្រាស់លេខកូដ

នោះ។ ឬ

កំណត់អ
 ត្តសញ្ញាណ ដោយមិនប្រើប្រាស់លេខកូដ។ ឬ

ជ្រើសរ�ើសលេខកូដ តំណាងដោយថ្ងៃខែឆ្នាក
ំ ំណ�ើត ឬលេខកូដ

មិនមែនលេខកូដ លុះត្រាតែអ្នកធ្វកា
ើ រពន្យារពេលដោយមិន

ជាអក្សរ ដែលត្រូវបានគេងាយទាយដឹងថាជាផ្នែកនៃឈ្មោះអ្នក

ឧបករណ៍នោះ។

លេខកូដទា
 ំងនេះ និងបានប្រាប់ពួកគេអំពីផលវិបាកនៃលេខកូដ

ប្រើប្រាស់ ក្រោយពីយ�ើងខ្ញុំបានស្នើសុំកុំឲ្យពួកគេជ្រើសរ�ើស

សមហេតុផលក្នុងការរាយការណ៍អ
 ំពកា
ី រខាតបង់ ឬការលួច

ទាំងនេះ។ ឬ



ទុកកា
 តចោលក្នុងម៉ាស៊ីន ATM (លុះត្រាតែម៉ាស៊ីន ATM មាន

បញ្ចូលស
 ្ដង់ដារសុវត្ថិភាពសមស្រប ដែលអាចជួយសម្រាល
ហានិភ័យនៃការទុកកា
 តចោលក្នុងម៉ាស៊ីន ATM បាន)។ ឬ



មិនយ
 កចិតទុ
្ត កដា
 ក់ទាល់តែសោះក្នុងការការពារលេខកូដ។

អ្នកកត្
៏ រូវទទួលរ៉ាប់រងចំពោះការខាតបង់ជាក់ស្ដែងដែលក�ើតចេញពប្រ
ី តិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញញាត
្ ពីអ្នក ឬគេលួចធ្វើប្រតិបត្តិការ ហ�ើយអ្នកមិនបានជូនដំណឹង

មកយ�ើងខ្ញុំទាន់ពេលវេលាជាមួយហេតុផលសមស្របអំពកា
ី របន្លំប្រើ, ការបាត់, ឬការលួច ឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ឬមានគេដឹងលេខកូដរបស់អ្នកជា
 ដ�ើម។ ការទទួល
រ៉ាប់រង់របស់អ្នកគ្របដណ្ដប់ត្រឹមតែការខាតបង់ដែលក�ើតមា
 នចន្លោះពេលដែលអ្នកបានដឹង (ឬគួរបានដឹង) អំពកា
ី របន្លំប្រើ, ការបាត់, ឬការលួចនោះ និងពេលដែល
យ�ើងខ្ញុំទទួលបានការជូនដ
 ំណឹងជាក់ស្ដែង។

ចន្លោះខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យនៅទំនេរ។
សូមបន្តទៅទំព័របន្ទាប់។

ទំព័រដេីម
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ចំណុចផ្សេងទៀតដែលត្រូវដឹង

ទំព័រដេីម
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11. ការកែប្រែខ និងលក្ខខណ្ឌ
នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ ធនាគារអាចនឹងធ្កា
វើ រកែប្រែព័ត៌មានមួយចំនួនដោយមិនមា
 នការយល់ព្រមពអ
ី ្នក អំពខ
ី និងលក្ខខណ្ឌពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹង៖


តម្លៃសេវា (ដូចជា
 ចំនួន, ភាពញឹកញាប់, និងពេលវេលាទូទាត់ ព្រមទាំងការជូនដំណឹងអំពត
ី ម្លៃសេវាថ្មីផងដែរ)



អត្រាការប្រាក់



វិធីសាស្ត្រគណនាការប្រាក់, តម្លៃស េវា, ឬការបង់ថ្លៃគ
 ណនី ឬសមតុល្យដែលកំណត់អ
 ត្រាការប្រាក់ ឬអត្រា



កម្រិតប្រតិបត្តិការ



ប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡ�ើង ឬវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកអា
 ចប្រើប្រាស់ ឬធ្វើប្រតិបត្តិការគណនី



លក្ខខណ្ឌត
 ម្រូវពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនី



លក្ខណនៃគណនីរ បស់អ្នក ឬផលិតផល ឬសេវា

យ�ើងខ្ញុំនឹងជូនដំណង
ឹ ដល់អ្នក ប្រសិនប�ើ ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានកែប្រែក្រោមហេតុផលណាមួយ។ ប៉ន្តែ
ុ ការជូនដំណង
ឹ ជាមុន នឹងមិនត្រូវបានធ្វើ
ឡ�ើងឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ ការកែប្រែនោះ ត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើឡ�ើងភ្លាមៗ ដ�ើម្បីស្ដារ ឬរក្សាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ពនរ្ធ បស់ធនាគារ។ ល�ើកលែងតែមានការបញ្ជាក់
ផ្សេងពីនេះ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងជូនដំណឹងអំពកា
ី រកែប្រែដល់អ
 ្នក ទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ប្រភេទនៃការកែប្រែ

គ្រោងពេល

មធ្យោបាយជូនដំណឹង

ការកាត់បន្ថយសមតុល្យអប្បបរមាដែលតម្រូវ

30 ថ្ងៃជាមុន

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

តម្លៃសេវាកម្មថ្មី ឬការដំឡ�ើងតម្លៃ

30 ថ្ងៃជាមុន

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

តម្លៃសេវាកម្មថ្មី ឬការដំឡ�ើងតម្លៃសេវាកម្ម

30 ថ្ងៃជាមុន

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

កែប្រែអត្រាការប្រាក់

មិនឲ្យហួសកាលបរិច្ឆេទកែប្រែ

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

ការកែប្រែវិធីសាស្ត្រគណនាការប្រាក់, ការ

30 ថ្ងៃជាមុន

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

កែប្រែដែលបង្កើនកា
 ររ៉ាបរ់ ងសម្រាប់ការ

30 ថ្ងៃជាមុន មិនឲ្យហួសកាលបរិច្ឆេទកែប្រែ

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

កម្រិតការធ្វើប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិក, សម្ភារ

30 ថ្ងៃជាមុន មិនឲ្យហួសកាលបរិច្ឆេទកែប្រែ

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

សេវាកម្មសម្រាប់កា
 រធ្វើប្រតិបត្តិការតាម

អេឡិកត្រូនិក ឬការចេញ ឬការប្ដូរឧបករណ៍

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិក (ដូចជា
កាត មេដាយ ឬលេខកូដ)

ផ្សេង

គិតត
 ម្លៃសេវា, ការទូទាត់ក
 ្នុងគណនីរ បស់
អ្នក ឬសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃដែលកំណត់

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

អត្រាការប្រាក់

ធ្វើប្រតិបត្តិការអេឡិកត្រូនិក

ឬឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិក

ទំព័រដេីម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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ប្រភេទនៃការកែប្រែ

គ្រោងពេល

មធ្យោបាយជូនដំណឹង

បន្ទុកទ
 ូទាត់ជ
 ូនរ ដ្ឋ

មុនកា
 រកែប្រែ ឬឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាច

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម

ធ្វើទៅបានក្នុងពេលអនុវត្ត ល�ើកលែងតែការ

កែប្រែនោះត្រូវបានជូនដ
 ំណឹងដោយភ្នាក់ងារ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

រដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពតំណាងរដ្ឋាភិបាល
ការកែប្រែខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

មុនកាលបរិច្ឆេទកែប្រែ

ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ, អេឡិកត្រូនិក, ឬតាម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

11.1. ការជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក
ធនាគារ អាចនឹងប្រើប្រាស់អា
 សយដ្ឋានអ
 ុីមែល ដ�ើម្បីជូនដំណឹងដល់អ
 ្នកអ
 ំពកា
ី រកែប្រែព័ត៌មានគណនីរ បស់អ្នក ដូចជា
 ខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬធ្វើការផ្ញអ
ើ ុីមែលជូនដំណឹង

ដល់អ្នកថា
 អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលកា
 រកែប្រែបានតាមរយៈសេវាធនាគារអនឡាញ ឬវិបសាយរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ។ មានពេលខ្លះ យ�ើងខ្ញុំអាចនឹងផ្ើឯ
ញ កសារជាក្រដាសដ�ើម្បីជា
ការជូនដំណឹងផងដែរ។

យ�ើងខ្អាច
ញុំ ពង្រីកវ សា
ិ លភាពនៃការជន
ូ ដំណងនេ
ឹ
ះ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្េស ងៗទ�ៀត ដូចជា
 កា
 រជន
ូ ដំណងតា
ឹ
មរយៈ សារជន
ូ ដំណង
ឹ និងសារទរូ ស័ព្ទ ទៅកាន់ប្ហ
រូ ល
វា្ 

អ្នកប្រើប្រាស់ ABA និងលេខទូរស័ព្ទដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធ អំពីការកែប្រែផលិតផល និងសេវាដែលរ�ៀបចំរួចរាល់ ដ�ើម្បីអតិថិជនអញ្ជើញមកទទួលយក ក៏ដូចជា
ការកែប្រែដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតផងដែរ។ អ្នកត្រូវបានសន្មតថា
 ទ
 ទួលបានសារជូនដំណឹងនេះ នៅពេលដែល

ប្រព័ន្ធបានបង្ហាញថា
 សារត្រូវបានបញ្ជូនដោយជោគជ័យ។

11.2. វិធីសាស្ត្រនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង
អ្នកយល់ស្របថា វិធប្ី រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាប្រចាំថ្ងៃរវាងអ្នក និងធនាគារ គឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលអ្នកស ្នើសុំប�ើកគណនី។ អុមែ
ី លអាច

ប្រើប្រាស់សម្រាប់តែកាលៈទេសៈមួយចំនួនបណ្
៉ុ
ណោះ ពោលគនឺ ៅពេលណាដែលធនាគារមិនអាចទាក់ទងទៅអ្នកបាន តាមទូរស័ព្ទ។ ទាក់ទងនឹងប្រការខាងល�ើ អ្នក
យល់ព្រមថា ធនាគារនឹងមិនប�ើកគណនីឲ្យអ្នកទេ ក្នុងករណីដែលធនាគាររកឃ�ើញថា លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកផ្ដល់ជូន ជាលេខដែលកំពងប
ុ ្រើប្រាស់ដោយអ្នកផ្សេង
ទ�ៀត ល�ើកលែងតែអ្នកអាចមានភ័សតុតាង
្
បញ្ជាកថា
់ អ្នកពិតជាម្ចាសលេ
់ ខទូរស័ព្ទនោះពិតមែន ឬល�ើកលែងតែអ្នកយល់ព្រមផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទថ្មី ឬល�ើកលែងតែអ្នក
យល់ព្រមមិនប្រើលេខទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែប្រើអុីមែលជំនួសវ ិញ។

12. កិច្ចការទូទៅ
12.1. បែបបទនៃការចុះក
 ិច្ចព្រមព្រៀង
តាមដែលអនុញញាត
្ ដោយច្បាប់ជាធរមាន ធនាគារត្រូវយកហត្ថលេខាកបា
៏ ន ឬស្នាមផ្ដិតមេដៃកបា
៏ ន ឬយកទាង
ំ ហត្ថលេខា និង/ឬទាងស្នា
ំ
មផ្ដិតមេដៃ សម្រាប់ការ

ធ្វើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទម្រង់ណាមួយ។ តាមស្តង់ដារនៃការអនុវត្តជាទូទៅ ធនាគារត្រូវការហត្ថលេខាសម្រាប់ការធ្វើឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ ប៉ុន្តែ មាន

កាលៈទេសៈជាក់លាក់ខ
 ្លះ ដែលធនាគារអាចនឹងត្រូវការទាំងពីរ គឺទា
 ំងហត្ថលេខា និងទាំងស្នាមផ្ដិតមេដៃ សម្រាប់ការធ្វើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀង (ឧទាហរណ៍ ការចុះ
កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី ជាដ�ើម)។ ទាំងហត្ថលេខា និងទាំងស្នាមផ្ដិតមេដៃ មានសុពលភាពផ្នែកច
 ្បាប់ស ្មើគ្នា នៅគ្រប់ពេលវេលា។

12.2. ត�ើអ្វីនឹងក�ើតឡ�ើង នៅពេលអ្នកផ
 ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរបស់អ្នក?
ប្រសិនប�ើអា
 សយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដទៃទ�ៀតរបស់អ្នកមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរ សូមអ្នកជ
 ូនដំណឹងមកយ�ើងខ្ឲ្
ញុំ យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើបាន ជាពិសេស លេខ
ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ អ្នកអា
 ចធ្វើដូច្នេះបានយ៉ាងងាយបំផុត ដោយគ្រាន់តែអញ្ជើញទៅសាខាណាមួយរបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ប្រសិនប�ើហត្ថលេខីរបស់គណនីមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរ

សូមអ្នកជ
 ូនដំណង
ឹ មកយ�ើងខ្ញុំឲ្យបានឆាប់បំផុត តាមដែលអាចធ្វទើ ៅបាន ដោយអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់យ�ើងខ្ញុំ។ សូមក
 ត់សម្គាល់ថា ប្រសិនប�ើអ្នកម
 ិន
បានជូនដំណឹងជាមុន អំពកា
ី រផ្លាសប
់ ្ដូរព័ត៌មានគណនីរ បស់អ
 ្នកនោះទេ យ�ើងខ្មិ
ញុំ នអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសណាមួយ ឬការខាតបង់ណាមួយដែលក�ើតចេញពី
ការផលាស
្ ់ប្ដូរព័ត៌មានគណនីនេះឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកទីតាំងអ្នកឃ�ើញទេ បន្ទាប់ពីបានខិតខំធ្ដ
វើ ូច្នេះអស់ពី លទ្ធភាពហ�ើយ យ�ើងខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់
ប្រតិបត្តិការនៅល�ើគ
 ណនីរ បស់អ្នក ហ�ើយរ ង់ចាំរហូតទាល់តែអ្នកផ្ដល់ប
 ច្ចុប្បន្នភាពនៃព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

ទំព័រដេីម
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12.3. ការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋាន, លេខទូរស័ព,្ទ និងលេខទូរសារ
អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងឲ្យបានឆាប់បផ
ំ ុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ទៅកាន់ធនាគារ អំពកា
ី រផលាស
្ ប
់ ដូរ្ ណាមួយពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ អាសយដ្ឋាន, លេខទូរស័ព្ទ, ឬលេខទូរសារ

របស់អ្នក។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយឲ្យយ�ើងខ្ញុំអាចធានាបានថា ឯកសារប្រាស្រ័យទាក់ទង, ឯកសារសំខាន់ៗ, កាត (ប្រសិនប�ើអនុញ្ញាត។ល។) ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់
អាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។

អ្នកយ
 ល់ព្រមថា ធនាគារមានឆន្ទានុសិទក្នុង
្ធិ ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដែលទាក់ទងនឹងគណនីទា
 ំងអស់រ បស់អ្នក ក្នុងករណីដែលធនាគារមិនអា
 ចទំនាក់ទំនង
ជាមួយអ
 ្នកបាន តាមរយៈលេខទូរស័ពរបស់
្ទ
អ
 ្នកដែលចុះបញ្ជីជាមួយធ
 នាគារយ�ើងខ្ញុំ ហ�ើយអ
 ្នកយល់ព្រមរ៉ាបរ់ ងជូនធនាគារចំពោះរាល់កា
 រខាតបង់គ្រប់បែបយ៉ាង ដែល
ក�ើតចេញពីវ ិធានការដែលបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើរបស់ខ្លួន។

12.4. បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរ បស់អ្នក
អ្នកមានកាតព្វកច
ិ ត្
្ច វរូ ជ
ន
ូ ដំណង
ឹ ដល់ធ
 នាគារ ឲ្យបានឆាប់ប
ផ
ំ ត
ុ តាមដែលអាចធ្វទើ ៅបាន នៅពេលដែលអក
្ន មានបចប
្ចុ ប្ ន្នភាពថ្អំ
មី ពព
ី ត
័ មា
៌ នផល
ទា្ ខ
់ ន
លួ្ ដែលអក
្ន បានផ្ដល់

ដល់ធ
 នាគារ ក្នុងអំឡុងពេលស្នើសុំប�ើកគ
 ណនី ដ�ើម្បីធានាថា ព័ត៌មានរបស់អ្នកមានបច្ចុប្បន្នភាព និងសង្គតិភាព។ ព័ត៌មានបែបនេះអាចរួមបញ្ចូល ដោយមិនក
 ំណត់
ត្រឹម ឈ្មោះរបស់អ្នក, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត, អាសយដ្ឋាន, មុខរបរ, សញ្ជាតិ,ឯ
 កសារអត្តសញ្ញាណ, និងព័ត៌មានអំពអា
ី សយដ្ឋានទ
 ំនាក់ទំនង។

អ្នកយល់ព្រមថា ការខកខានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុបប្ ន្នភាព អាចឲយ្ ធនាគារពមា
ុំ នលទ្ធភាពរក្សា ឬគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នក នៅក្នុងប្រព័ន្ធ របស់

ធនាគារយ�ើងខ្ញុំ ស្របតាមច្បាប់ជា
 ធរមាន ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ
 ្យមានការរអាក់រអួលខ
 ្លះៗ ឬទាំងស្រុង នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស េវារបស់ធនាគារ។
អ្នកឯកភាពថា ធនាគារអាចមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការបិទ/រឹតត្បិតប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នកទាំងអស់ ដ�ើម្បទា
ី មទារឲ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ខ្លួនរ បស់អ្នក។


12.5. បច្ចុប្បន្នភាពនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណ (“ID”)
ធនាគារនឹងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស េវារបស់ធនាគារ។ អ្នកត្រូវផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីមក
ធនាគារ នៅពេលអត្តសញ្ញាណប
 ័ណចា
្ណ ស់ដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់កា
 លពីប�ើកគណនីនោះ បានផុតក
 ំណត់។ ប្រសិនប�ើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកអស់ស
 ុពលភាព

ហ�ើយអ្នកម
 ិនបានធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភាពទេ វាអាចនឹងបង្កឲ
 ្យមានភាពរអាក់រអួលខ្លះ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវារបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់
សេវា, បុគ្គលិកសាកសួរព
 ័ត៌មាន, និងទាមទាររកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី ឬការរឹតត្បិតល�ើកា
 រប្រើប្រាស់គ
 ណនីរ បស់អ
 ្នក។ ដូច្នេះ អ្នកព្រមព្រៀងថា នៅពេលអ្នកទទួលបាន
អត្តសញ្ញាណប
 ័ណ្ណថ្មី អ្នកត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប
 ័ណ្ណនោះមកធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភា
 ពជាមួយធនាគារ។

12.6. ឯកជនភាព និងការសម្ងាត់
គោលនយោបាយរបស់ធ
 នាគារ ពន្យល់អ
ព
ំ កា
ី រប្ដេជ្ចិ
ញា តរបស់
្ត
យ�ង
ើ ខ្ក្នុង
ញុំ ការការពារពត
័ មា
៌ នផល
ទា្ ខ
់ ន
លួ្ រ បស់អ
ក
្ន ។ យ�ើងខ្ញុំប្រកាន់ភប
ជា្ ន
់ វូ គោលនយោបាយនេះ។ ព័តមា
៌ ន

ដែលអ្នកផ្ដល់ឲ
 ្យមកធនាគារ នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ ហ�ើយនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកមានសិទទទួ
្ធិ លបានព័ត៌មាននេះពសា
ី ខាណាមួយរ បស់
ធនាគារ ហ�ើយអ
 ្នកក
 ៏អាចស្នើសុំការកែតម្រូវព
 ័ត៌មាននោះបានផងដែរ ប្រសិនប�ើចា
 ំបាច់។

ធនាគារនឹងខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដ�ើម្បីរក្សាព័ត៌មានផទាល
្ ់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ
 ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព។ ដ�ើម្បីជួយយ�ើងខ្ញុំល�ើរ�ឿងនេះ សូមអ្នកជូនដំណង
ឹ ឲ្យយ�ើងខ្ញុំបានដឹង

អំពីការផលាស
្ ប
់ ្ដូរណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានផទាល
្ ់ខលួន
្ និងព័ត៌មានអំពីធុរកិច្ច របស់អ្នក ដូចជា
 អាសយដ្ឋាន, លេខទូរស័ព្ទ, ឬការផលាស
្ ប
់ ្ដូររចនាសម្ពន្ធម្ចាស់ កម្មសិទធុ
្ធិ រកិច្ច
របស់អ្នក។ល។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកពីសំណាក់យ�ើងខ្ញុំ នឹងអាស្រ័យទៅតាមគោលបំណងដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានប្រមូល។ ជាទទូ ៅ ធនាគារអាចនង
ឹ
ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដ�ើម្បី ៖


ពិចារណាទៅល�ើការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាផ្សេងៗ



គ្រប់គ្រង, ចាត់ចែង, និងតាមដានទៅល�ើមធ្យោបាយ, ផលិតផល, ឬសេវានានាដែលបានផ្ដល់ដ
 ល់អ
 ្នក។



ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ, ដំណ�ើរការទិន្នន័យ និងការវិភាគស្ថិត,ិ និង



ប្រសិនអ
 ្នកម
 ិនជ
 ំទាស់ទេ យ�ើងនឹងផ្ដល់ដ
 ល់អ
 ្នកន
 ូវព័ត៌មានអំពម
ី ធ្យោបាយ ផលិតផល និងសេវាផ្សេងទ�ៀត ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំងផលិតផលនិងសេវាជាក់លាក់

ខ្លះពីភាគីទីបី ផងដែរ។

អ្នកព្រមព្រៀងថា ធនាគារ និងបុត្រសម្ពនណា
្ធ មួយ («គូភាគី» ) អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនូវព័ត៌មានអំពរី ូបអ្នក ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំង ៖


ព័ត៌មាននានា ដែលអ្នកបានផ្ដល់នៅក្នុងបែបបទស្នើសុំ



ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទ�ៀតណាមួយ ដែលអ្នកផ្ដល់ដ
 ល់យ�ើងខ្ញុំ ឬដែលយ�ើងខ្ទទួ
ញុំ លបានដោយស្របច្បាប់អ
 ំពរី ូបអ្នក។ និង



ព័ត៌មានលម្អិតអ
 ំពីប្រតិបត្តិការ ឬប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ ដែលក�ើតចេញពីកា
 រព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជា
 មួយនឹងធនាគារ។

ទំព័រដេីម
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ប្រសិនប�ើភា
 គីណាមួយក
 ្នុងចំណោមគូភាគីនេះ តម្រូវឲ្យអ្នកណា
 ម្នាក់ («អ្នកផ្ដល់ស េវា») ធ្វើអ្វីមួយ ជំនួសឲ
 ្យខ្លួន (ឧទាហរណ៍ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័នអ
្ធ ុីមែល ឬប្រព័ន្ធ
ទិន្នន័យ) នោះអ្នកព្រមព្រៀងថា គូភាគី និងអ្នកផ្ដល់ស េវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនូវព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅក្នុងនេះបាន។

ធនាគារអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីមួយទៅឲ្យអង្គភាពផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីគូភាគីនិងអ្នកផ្ដល់ស េវា ក្នុងករណីដែលវាជាតម្រូវការចាំបាច់ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ឬក្នុងករណី
ដែលអ្នកបានផ្ដល់កា
 រយល់ព្រម។

ធនាគារអាចនងប
ឹ ្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងផ្គូផ្គងទិន្នន័យ ហ�ើយធ្វើបែបនេះ គឺធនាគារអាចនងប្រ
ឹ
មូលព័ត៌មានអំពីរូបអ្នក។ «ការផ្គូផ្គង
ទិន្នន័យ» គឺជាដ
 ំណ�ើរការនៃការប្រៀបធ�ៀបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ
 ្នក ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអាចរកបានជាសាធារណៈ និង/ឬព័ត៌មានដែលរក្សាទុកដោយអង្គភាព
ដែលធនាគារកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ដ�ើម្បអា
ី ចឲ្យយ�ើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើដំណ�ើរការខាងល�ើបាន។

ធនាគារអាចនង
ឹ បញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នក ទៅឲ្យភាគីទប
ី ដែ
ី លជ្រើសរ�ើសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន សម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្គូផ្គងទិន្នន័យ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលភាគីទប
ី ី
ទាំងនោះត្រូវស្ថិតក្រោមកាតព្វកិចរ្ច ក្សាការសម្ងាត់។

ធនាគារអាចនឹងស្វែងរកព័ត៌មាន ហ�ើយធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានអំពីរូបអ្នក តាមដែលធនាគារគិតថាចា
 ំបាច់ ពីប្រភពនានា ក្នុងនោះរួមទាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឥណទាន
សម្រាប់គោលបំណងខាងល�ើ។

ធនាគារអាចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពរី ូបអ្នក ប្រាប់ទៅទភ្នា
ី ក់ងារព័ត៌មានឥណទាន សម្រាប់គោលបំណងស្វែងរករបាយការណ៍ឥណទានអំពរី ូបអ្នក។ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន

ឥណទានទាំងនោះ អាចនឹងរក្សាទុកព
 ័ត៌មាននោះ និងផ្ដល់វា
 ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលប្រើប្រាស់សេវារបាយការណ៍ឥណទានរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកធ្វខ
ើ ុស
កាតពក
្វ ិច្ចណាមួយចំពោះធនាគារ នោះធនាគារអាចនង
ឹ បញ្ចេញព័ត៌មានអំពីរូបអ
 ្នក ទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឥណទាន ឬទីភ្នាក់ងារស្ដារបំណុល ហ�ើយពួកគេអាចនឹង
រក្សាទុកន
 ូវព័ត៌មាននោះ។ ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ អាចនឹងផ្ដល់ព
 ័ត៌មាននោះទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់សេវារាយការណ៍ឥណទាន។

ធនាគារក៏អាចនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីគណនីទៅឲ្យហត្ថលេខីណាមួយនៃគណនីរបស់អ្នកបានផងដែរ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 15 ឆ្នាំ (ពលរដ្ឋខ្មែរ) ឬ 18 ឆ្នាំ

(ជនបរទេស) ធនាគារអាចនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាលរបស់អ្នក ដ�ើម្បីប្រាប់ឲ្យដឹងព័ត៌មាន, ប្រមូល, ឬទារយកមកវិញ នូវចំនួនប្រាក់ណាមួយ
ដែលអក
្ន ជ
 ពា
ំ ក់ធ
 នាគារ។ ស្តង់ដារសវុ ត្ភា
ថិ ពរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ ត្រូវបានរក្សា ហ�ើយប
 ច្ចេកវិទយា
្ រ បស់យ�ង
ើ ខ្ញុំត្វរូ បានធ្វប
ើ ចប
្ចុ ប្ ន្នភាពជាប្រចាំ ដ�ើមប្ ផ្ដ
ី ល់កា
 រការពារដល់ព
ត
័ មា
៌ ន

ដែលយ�ើងខ្រក្
ញុំ សាទុក។ យ�ើងខ្ញុំមិនល
 ក់, ផ្សព្វផ្សាយ, ឬបរិច្ចាគព័ត៌មានរបស់អ្នកនោះទេ។ ច្បាប់ជា
 ក់លាក់ខ
 ្លះ ក៏ត
 ម្រូវឲ្យធនាគារបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នក ទៅតាមការ

ស្នើសុំដែរ។ ប្រសិនប�ើធនាគារទទួលបានការស្នើសុំពីទីភ្នាក់ងារជាក់លាក់ ឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នក ធនាគារអាចនឹងអនុវត្តតាមសំណ�ើដោយពុំជម្រាបជូនដ
 ំណឹង
ដល់អ
 ្នកឡ�ើយ។ ធនាគារអាចនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានទៅឲ្យនគរបាល, ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលជាក់លាក់ម
 ួយចំនួន, ឬវិទ្យាស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងករណីដែលធនាគារជ�ឿជាក់

ដោយផ្អែកល�ើហេតុផលសមរមយ្ ថា
 ការបញ្ចេញពត
័ មា
៌ នបែបនេះនង
ឹ ជួយដល់កា
 រសេុប
ី អង្ត
កេ ការវែកមុខស
 ញ្ញា និង/ឬទប់សត
កា្ អ
់ ព�
ំ ឆ
ើ បោក ឬបទល្មើសព្រហទ
្ម ណ្ឌដទៃ
ទ�ៀត ដូចជា
 ការសម្អាតប្រាក់ និង/ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទ�ៀត។ អ្នកព្រមព្រៀងផ្ដល់ព
 ័ត៌មានទាំងអស់ដ
 ល់ធ
 នាគារ

ដែលទាមទារដោយសមហេតុផលឲ្យគោរពនង
ិ អនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះ។ ច្បាប់ប្រឆាង
ំ ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មជាធ
 រមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬ

នៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទ�ៀត ក៏អាចនង
ឹ ហាមឃាត់យ�ើងខ្ញុំមិនឲ្យចុះកិចព្រ
្ច មព្រៀង ឬចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណា ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រទេស
ជាក់លាក់ណា
 មួយ, បុគ្គល, ឬស្ថាប័នជា
 ក់លាក់ណា
 មួយឡ�ើយ។ ដូច្នេះ អ្នកព្រមព្រៀងថា ធនាគារ អាចនឹង៖


ពន្យារពេល ឬរារាំងប្រតិបត្តិការណាមួយ ឬបដិសេធការប�ើកប្រាក់ណា
 មួយ ដោយមិនមា
 នកាតព្វកិចទ
្ច ទួលរ៉ាប់រងឡ�ើយ ឬ



បញ្ចេញព័ត៌មានណាមួយទា
 ក់ទងនឹងរូបអ្នក ឬប្រតិបត្តិការ ទៅឲ្យនគរបាលកម្ពុជា ឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសណាមួយ ដ�ើម្បប
ី ញ្ជាក់ថា ច្បាប់

នៅក្នុងប្រទេសដែលអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិការមួយ ឬអ្វីផ្សេងពីនេះ អនុលោមទៅតាមច្បាប់ទា
 ំងឡាយ ដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ ឬវែកមុខស
 ញ្ញា

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬ ការសម្អាតប្រាក់ ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំមានហេតុផលសមរម្យក្នុងការជ�ឿថា ប្រតិបត្តិការនោះអាចផ្ទុយន
 ឹងច្បាប់ទា
 ំងនោះ ហ�ើយធនាគារ
នឹងមិនមា
 នកាតព្វកិចទ
្ច ទួលរ៉ាប់រង ចំពោះលទ្ធផលនៃការចាត់វិធានការនោះទេ។

នៅក្នុងប្រការនេះ « ការសម្អាតប្រាក់» រាប់បញ្ចូលទា
 ំងចំណាត់ការណាមួយពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងលុយកាក់ដែលបានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ និងចំណាត់ការណាមួយពា
 ក់ព័ន្ធ
នឹងមូលនិធិ ឬទ្រព្យរបស់មនុស្សណាម្នាក់ ឬអង្គភាពណាមួយ ដែលត្រូវគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័នន
្ធ ឹងភេរវកម្ម ឬអំព�ើណាមួយនៃភេរវកម្ម។

12.7. ការជូនដំណឹង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងគណនីរ បស់អ
 ្នក ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំងរបាយការណ៍ធ
 នាគារ និងការជូនដំណឹងអំពកា
ី រផស
្លា ប
់ ្ដូរណា
 មួយច
 ំពោះលក្ខខណ្ឌ នឹងត្រូវធ្វើ

និងផ្ដល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក្នុងទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតណាមួយ ដូចមានចែងនៅក្នុងខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយធនាគារ។ យ�ើងខ្ញុំអាច
នឹងប្រើប្រាស់ម
 ធ្យោបាយអេឡិកត្រូនក
ិ ដ�ើមប្ ប្ី រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ
ក
្ន ។ នេះអាចរាប់ប
 ញ្ល
ចូ ទា
 ង
ំ ការផ្ញអ
ើ មែ
ីុ លទៅកាន់អ
ក
្ន នូវកា
 រជន
ូ ដំណង
ឹ ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ

ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្េស ងទ�ៀត អំពកា
ី រផស
លា្ ប
់ រដូ្ នា
 នា ទៅល�ើផលិតន
 ង
ិ សេវារបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ ឬផ្ទើញ ៅឲយ្ អ
ក
្ន ន
 វូ កា
 រជន
ូ ដំណង
ឹ អំពកា
ី រផស
លា្ ប
់ រដូ្ នា
 នាដែលមានសម្រាប់កា
 រ
ម�ើលនៅក្នុងខ្ទង់ សេវាធនាគារអនឡាញ ឬនៅល�ើគេហទំព័ររ បស់យ�ើងខ្ញុំ។

ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំចុះផ្សាយលិខិតទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយផ្ទាល់ យ�ើងខ្ញុំនឹងផ្ញើវាទៅកាន់អាសយដ្ឋានថ្មីបំផុតដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យយ�ើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណី
ដែលយ�ើងខ្ញុំផ្ល
ញើ ិខិតជ
 ូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងតាមសំបុត្រធម្មតា យ�ើងខ្ញុំចាត់ទុកកា
 រជូនដំណឹងថា ត្រូវបានផ្ដល់ជ
 ូនដល់ដៃហ�ើយ ក្នុងរយៈពេល 3 (បី)
ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) បន្ទាបព
់ ីយ�ើងខ្ញុំបានផ្ញើចេញ។

ទំព័រដេីម
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12.8. កាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់ និងការទប់ស្កាតហ
់ ិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
យ�ើងខ្ញុំសូមណ ែនាំថា
 ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកច
 ្បាប់ និងកាតព្វកិច្ចអនុលោមភាពរបស់យ�ើងខ្ញុំ យ�ើងខ្ញុំនឹងបង្កើនកា
 រត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានដែលយ�ើងខ្នឹ
ញុំ ង

ធ្វើ។ អ្នកគ
 ួរដឹងថា ៖


ប្រតិបត្តិការអាចនឹងពន្យារពេល, រារាំង, បង្កក, ឬបដិសេធ ក្នុងករណីដែលយ�ើងខ្ញុំមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដ�ើមប្ ីជ�ឿថា ប្រតិបត្តិការទាំងនោះរំលោភច្បាប់ ឬ

ទណ្ឌកម្មជាធរមាន (ឬច្បាប់ ឬទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសផ្សេងទ�ៀត)។ ក្នុងករណីដែលប្រតិបត្តិការត្រូវបានពន្យារពេល, រាំងខ្ទប,់ បង្កក, ឬបដិសេធ, ធនាគារនិង
អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ខ្លួន មិនទ
 ទួលរ
 ៉ាប់រងចំពោះការបាត់បង់ណា
 មួយដែលអ្នកទ
 ទួលរ ងឡ�ើយ (ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំងការបាត់បង់ជា
 លទ្ធផលនៃចំណាត់ការបែប
នេះ ផងដែរ) ដែលបង្កឡ�ើងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ ពាក់ព័នន
្ធ ឹងផលិតផលបញ្ញើណាមួយ។



មានពេលខ្លះ យ�ើងខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការចាំបាច់នូវព័ត៌មានបន្ថែមពីរូបអ្នក ដ�ើម្បីជួយយ�ើងខ្ញុំនៅក
 ្នុងការបំពេញដំណ�ើរការអនុលោមភាព (ឧទាហរណ៍ ស្ពី
ដី ការ

ត្រួតពិនិត្យសុក្រឹតភាពព័ត៌មានអតិថិជន និងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ)។ និង


ប្រសិនប�ើច
 ្បាប់តម្រូវ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងបញ្ចេញព័ត៌មានដែលបានប្រមូល ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារនិយ័តក
 ម្ម និង/ឬទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់, ធនាគារដទៃទ�ៀត, សមាជិក

ដទៃទ�ៀតនៃបុត្រសម្ពនរ្ធ បស់ធនាគារ, អ្នកផ្ដល់ស េវា ឬទៅឲ្យភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀត។

អ្នកអះអាងចំពោះធនាគារ ដោយធានាមិនឲយ្ ធនាគារទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់ ឬខាតបង់ណាមួយដែលអាចក�ើតចេញពីការរលោភ
ំ
បំពានរបស់អ្នក ទៅល�ើការ
សន្យាដែលថា៖


អ្នកន
 ឹងមិនផ្ដួចផ្ដើម, ចូលរួមនៅក្នុង, ឬអនុវត្តប្រតិបត្តិការមួយ ដែលអាចនឹងរំលោភបំពានច្បាប់ ឬទណ្ឌកម្មជាធរមាន

(ឬច្បាប់ ឬទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសផ្សេងទ�ៀត) ឡ�ើយ និង


សកម្មភាពគាំទ្រ ដែលផលិតផលបញ្ញើណាមួយក
 ំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យ មិនរ ំលោភល�ច
ើ ្បាប់ ឬទណ្ឌកម្មជាធរមានណាមួយ

(ឬច្បាប់ ឬទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ)។

12.9. ការទូទាត់ការប្រាក់
ធនាគារបង់ការប្រាក់ឲ្យសមតុល្យឥណទាននៅក្នុងគណនីប្រភេទជាក់លាក់មួយចំនួន។ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាតាមចំនួនថ្ងៃ សម្រាប់ការប្រាក់ដែលគណនីប្រាក់

សន្សំ និងគណនីប្រតិបត្កា
តិ រទទួលបាន និងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរ បស់អ
 ្នកនៅថ្ងៃដែលត្រូវប
 ង់។ ថ្ងៃត្រូវប
 ង់ការប្រាក់ស
 ម្រាប់គ
 ណនីរ បស់អ
 ្នក ត្រូវច
 ថំ ្ងៃប្រតិទិន

ដូចគ្នានៃខែនីមួយៗ ឬនៃត្រីមាសនីមួយៗ អាស្រ័យទៅល�ើប្រភេទគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើថ្ងៃត្រូវបង់ការប្រាក់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នក ប៉ះចថំ ្ងៃមិនធ្វើការ នោះថ្ងៃ
បង់ការប្រាក់ស
 ម្រាប់គណនីរ បស់អ្នកន
 ឹងរំកិលទៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់នៃខែ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការប្រាក់ដែលបង់ ឬវេរចូលគណនីដោយធនាគារ នឹងត្រូវកាត់ពន្ធតាមច្បាប់ពន្ធជាធរមាន។ ស្ថានភាពពន្ធរបស់ម្ចាស់គណនី នឹងកំណត់អំពប្រភ
ី េទ និងបរិមាណ
នៃពន្ធដែលត្រូវកាត់។ ធនាគារពងផ
ឹ ្អែកល�ើស្ថានភាពពន្ធ និងព័ត៌មានពន្ធ (នៅទីណាដែលសមស្រប) ដែលផ្ដល់ដោយម្ចាស់គណនី។ ពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋ

ក្នុងស្រុក (“RWT”) នឹងត្រូវកាត់យកពីការបង់ការប្រាក់ ដែលធ្វទើ ៅឲ្យម្ចាស់ គណនីជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ប៉ន្តែ
ុ RWT ត្រូវអនុវត្តចំពោះជនបរទេសដែលបាននិងកំពង
ុ

រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 182 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ឬមានសញ្ញាបញ្ជាក់ថានឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 182 ថ្ងៃ
ដោយផ្ដល់ឯ
 កសារភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ដូចជា
 កិច្ចសន្យាការងារ, កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ, ឬកាន់កាប់អា
 ជីវកម្មនៅក
 ្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ថានភាពពន្ធជា
 អ
 ្នករ ស់នៅក្នុងស្រុក

ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសក្នុងអំឡុងពេលប�ើកគណនីដ
 ំបូង នៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ព
 ័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប
 ុគ្គលិករបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ចំពោះម្ចាស់គណនីអនិវាសនជន ពន្ធកា
 ត់

ទុកសម្រាប់អនិវាសនជន (“NRWT”) នឹងត្រូវកាត់ទុក។ យ�ើងខ្ញុំពឹងផ្អែកល�ើសុក្រឹតភាពនៃឯកសារនិងព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសស្ថានភាពពន្ធត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់គណនីរ បស់អ្នក។

សម្រាប់គ
 ណនីខ
 ្លះ ប្រាក់នៅសល់ក
 ្នុងគណនី (សមតុល្យ) ត្រូវតែល�ើសចំនួនកំណត់អ
 ប្បបរមាជាក់លាក់ ទ�ើបធនាគារបង់ការប្រាក់ឲ
 ្យទៅអ្នក។ ធនាគារអាចនឹងកំណត់

ឬកែប្រែសមតុលយ្ អប្បបរមាជាក់លាក់ សម្រាប់ការគិតការប្រាក់ឲ្យ និងសមតុលយ្ ជាក់លាក់ណាមួយ សម្រាប់ការគិតការប្រាក់ក្នុងអត្រាខ្ពស់ ឬពិសេស។ អ្នកនង
ឹ ទទួល
បានការជូនដំណឹងអំពកា
ី រកែប្រែណាមួយ និងកាលបរិច្ឆេទនៃការកែប្រែនោះផងដែរ ប្រសិនប�ើមា
 ន។

12.10. គណនីប្រាក់ប
 ញ្ញើមានកាលកំណត់
ខ និងលកខ
្ខ ណ្ឌខាងក្រោមនេះ អនុវត្តចំពោះគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងដាក់បញ្ចូលនូវលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់ ឬបែបបទស្នើសុំ (ប្រសិនប�ើមា
 ន)។

ធនាគារអាចនឹងធ្វើការកំណត់កម្រិតប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាសម្រាប់បញ្ញើមានកាលកំណត់ណា
 មួយ។ ប្រសិនប�ើច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាក់នៃបញ្ញើរបស់អ្នកច
 ុះក្រោមកម្រិតបញ្ញើ
អប្បបរមា ធនាគារមានសិទ្ធិប�ើកប្រាក់ប
 ញ្ញើទៅឲ្យអ្នកវ ិញ។


សម្រាប់បញ្ញើមានកាលកំណត់ត
 ិចជា
 ង 12 ខែ ការបង់ការប្រាក់ប្រចាំខែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡ�ើយ។ មានតែការបង់ការប្រាក់នៅពេលកំណត់ប
 ៉ុណ្ណោះ

ទ�ើបត្រូវបានអនុញ្ញាត។


ទំព័រដេីម

សម្រាប់បញ្ញើមានកាលកំណត់ 12 ខែ ឬល�ើសនេះ ការបង់ការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬការបង់ការប្រាក់នៅពេលកំណត់ប
 ញ្ញើ ត្រូវបានអនុញ្ញាត។

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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ការប្រាក់ដែលត្រូវបង់អំឡុងពេលនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់អ្នក មិនប
 ូកបញ្ចូលនឹងប្រាក់ដ�ើមទេ។ ប៉ន្តែ
ុ ការប្រាក់ណាមួយដែលបង់នៅពេលកំណត់បញ្ញើ
អាចបូកប
 ន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅល�ើចំនួនប្រាក់ដ�ើមដែលត្រូវសងវិញ ដ�ើម្បីបង្កើតបានជាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ថ្មី។

ល�ើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីធនាគារ រយៈពេលនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់អ្នក គឺថេរ ហ�ើយអ្នកម
 ិនអា
 ចផ្ទេរប្រាក់បញ្ញើនោះ ឬដកប្រាក់បញ្ញើនោះបាន

ទេ ដរាបណាវាមិនទា
 ន់ដល់កា
 លវេលាកំណត់ត្រូវដក។ សំណ�ើសុំដកមុនពេលកំណត់ និង/ឬសុំដកខ្លះនូវប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ប្រសិនប�ើត្រូវបានអនុញ្ញាត)
ត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីធនាគារ។ ធនាគារអាចនឹងកំណត់យ
 កថ្លៃដកប្រាក់ប
 ញ្ញើមុនកា
 លកំណត់។

ប្រសិនប�ើកា
 លបរិច្ឆេទដ
 ល់កំណត់ត្រូវដ
 កប្រាក់ប
 ញ្ញើមានកាលកំណត់រ បស់អ្នកប
 ៉ះច
 ំថ្ងៃមិនធ្វើការ នោះនឹងត្រូវរំកិលទៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ម
 ិនអា
 ចដកដោយប្រើមូលប្បទានបត្របុគ្គលបានទេ។ ក្នុងករណីដែលសមស្រប និងជាការយកចិត្តទុកដាក់សមហេតុផលសម្រាប់សេវា

បំពេញបន្ថែមរបស់ខ
 ្លួន ធនាគារនឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅអ្នក នៅមុនពេលកាលបរិច្ឆេទដ
 ល់កំណត់ត្រូវដ
 កនៃប្រាក់ប
 ញ្ញើមានកាលកំណត់រ បស់អ្នក។ កម្រៃ និងបន្ទុក
សេវាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនោះរាប់ទាង
ំ ពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់និវាសនជន ឬពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់អនិវាសនជន អាចនឹងត្រូវដកយកដោយធនាគារ ABA
ចេញពីប្រាក់ប
 ញ្ញើមានកាលកំណត់រ បស់អ្នក ឬពីគណនីដែលអ្នកកំណត់ផងដែរ។

12.11. សំណ�ើប្រតិបត្តិការតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមអុីមែល
ធនាគារមិនអា
 ចអនុញញាត
្ ឲយ្ អ្នក ឬបុគ្គលដែលអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិ ធ្វើការស្នើប្រតិបត្តិការសម្រាប់គណនីណាមួយ តាមរយៈការទូរស័ព្ទទៅសាខារបស់ធនាគារឡ�ើយ។
ប្រសិនប�ើធ
 នាគារអនុញ្ញាតឲ
 ្យធ្វើដូច្នេះ អ្នកព្រមព្រៀងថា៖


មូលនិធអា
ិ ចផ្ទេរទៅមកតែរវាងគណនីដែលស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកប
 ៉ុណ្ណោះ



ការសាកសួរព
 ័ត៌មានអាចធ្វើបានតែអំពគ
ី ណនីដែលស្ថិតក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកប
 ៉ុណ្ណោះ



ធនាគារអាចនឹងបដិសេធមិនអ
 នុវត្តតាមសំណ�ើណាមួយ ដែលមិនមែនធ្វើឡ�ើងដោយអ្នក ឬបុគ្គលដែលអ្នកផ្ដល់ស
 ិទ្ធិ។



ធនាគារមិនមា
 នកាតព្វកិច្ចត្រូវកំណត់អ
 ត្តសញ្ញាណ ឬសិទអំ
្ធិ ណាចរបស់អ្នកណា
 ម្នាក់ (រួមទា
 ំងខ្លួនអ
 ្នក) ដែលធ្វើសំណ�ើប្រតិបត្តិការនោះឡ�ើយ។



ធនាគារអាចនឹងកំណត់ច
 ំនួនអ
 ប្បបរមាទាក់ទងនឹងប្រភេទសំណ�ើប្រតិបត្តិការ ហ�ើយអា
 ចនឹងកែប្រែចំនួនបែបនេះ នៅពេលណាមួយ ដោយមិនចា
 ំបាច់

ជូនដំណឹងឡ�ើយ, និង


អ្នកន
 ឹងធានាមិនឲ
 ្យធនាគារទទួលខុសត្រូវច
 ំពោះការខាតបង់ណា
 មួយ ដែលខ្លួនទ
 ទួលរ ងជាលទ្ធផលនៃសំណ�ើប្រតិបត្តិការណាមួយ (ក្នុងនោះរាប់ទា
 ំងការ

អះអាងខុសព
 ីរូបអ្នក ឬបុគ្គលដែលអ្នកផ្ដល់ស
 ិទ្ធិ ឬអះអាងថាត្រូវបានអ្នកផ្ដល់ស
 ិទឲ្
្ធិ យ) ល�ើកលែងតែការខាតបង់ណា
 ដែលបង្កឡ�ើងដោយការធ្វេសប្រហែស

របស់ធនាគារ។

12.12. ត�ើត្រូវធ្វដ
ើ ូចម្តេចប្រសិនប�ើអ
 ្នកមានបញ្ហា ឬបណ្ដឹងទាមទារ?
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនពេញចិតអំ
្ត ពអ
ី ្វីមួយដែលយ�ើងខ្ញុំបានដោះស្រាយ ឬឆ្លើយតប ឬអ្វីដែលប្រហែលជាយ�ើងខ្ញុំមិនបានដោះស្រាយ ឬឆ្លើយតបនោះ សូមអ្នកផ្ដល់ឱកាស
ឲ្យយ�ើងខ្ញុំបានធ្វើការកែតម្រូវផង។ ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន យ�ើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់អ្នកនៅនឹងកន្លែង ដ�ើមប្ ីរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗ។
ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមខ្លះទ�ៀត ដ�ើម្បីត្រលប់ទៅជួបអ្នកវិញ យ�ើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអ្នក។ ក្នុងករណីដែលយ�ើងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់
អ្នកភ្លាមៗ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងបញ្ជូនប
 ណ្ដឹងនេះទៅកាន់អង្គភាពដោះស្រាយបណ្ដឹង។

គោលបំណងនៃអង្គភាពដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណា
បណ្ដឹងខ្លះអាចនឹងត្រូវការពេលដោះស្រាយយូរជាងបណ្ដឹងមួយចំនួន។ យ�ើងខ្នឹ
ញុំ ងជូនដំណឹងឲ្យអ
 ្នកបានដឹងអំពវី ឌ្ឍនភាពនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់អ្នក។
អ្នកអា
 ចទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំ ដោយប្រើ៖


ទូរស័ព្ទលេខ៖ (+855) 23 255 333,



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



កម្មវិធទ
ី ូរស័ព្ទដៃ ABA Mobile ត្រង់ប
 ៊ូតុង “ទាក់ទ
 ងមកយ�ើងខ្”ញុំ



Online chat និង/ឬបែបបទផ្ដល់ម
 តិ នៅល�ើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់យ�ើងខ្ញុំ



ផ្ដល់ម
 តិ ឬផ្ញើសារតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់យ�ើងខ្ញុំ។

12.13. ប្រសិនអ
 ្នកនៅតែមិនពេញចិត្ត
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកនៅតែមិនទា
 ន់ពេញចិតចំ
្ត ពោះលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយចំពោះបណ្ដឹងរបស់អ្នកទេ សូមម�ើលទៅផ្នែក 5.1.7 ដ�ើម្បីស្វែងរកចំណាត់ការបន្ត។

ទំព័រដេីម

ធនាគារ ABA | ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ
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អគារលេខ 141, 146, 148 និង 148 អា បេ សេ ដេ មហាវិថីព្រះសីហនុ និង

អគារលេខ 15 និង 153 អា បេ សេ ផ្លូវ 278 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 1

ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(+855) 23 225 333 | ទូរសារ: (+855) 23 216 333
info@ababank.com | www.ababank.com

