�ក��េស�ើសុំេផ�រ��ក់
Money Transfer Application Form
កលបរេច�
ិ ទ / Date:

DD - MM - YYYY
16-August-2019

Reset Form
ព័ត៌មានអ�កេស�ីសុំេផ�រ្របាក់ / Applicant's Information

េឈ�ះ / Name:
េលខគណនី / Account No.:

េលខទូរស័ព� / Phone No.:

អសយដ�ន / Address:

ព័ត៌មានអ�កទទួល្របាក់ / Beneficiary's Information
េឈ�ះ / Name:
េលខគណនី / Account No. / IBAN:
អសយដ�ន / Address:
ធនាគារអ�កទទួល្របាក់ / Beneficiary's Bank

េឈ�ះ / Name:

អសយដ�ន / Address:

េលខកូដ SWIFT

ធនាគារអន�រករ ី (្របសន
ិ េបមា
ី ន) / Intermediary Bank (optional):

េលខកូដ SWIFT

្របសន
់
មនូវព័ត៌មានក�ុង្របអប់ខងេ្រកម៖
ិ េបអ�
ី កេផ�រ្របាក់េទ្របេទសណាមួយក�ុងចំេណាម្របេទស ខងេ្រកមេនះ សូមផ�លបែន�
If you are transferring money to one of the below countries, please provide additional information in the box below:
អេមរច
ិ / USA

អង់េគ�ស / United Kingdom

នូែវលេសឡង់ / New Zealand

កណាដ / Canada

អូ�ស�លី / Australia

ជប៉ុនៃថ / Japan, Thailand

(Routing No./ Fedwire No./ ABA)

(Sortcode)

(Transit No. and Institution No.)

(BSB)

(BSB)

(Branch Name)

ព័ត៌មានលម�ិតពី្របតិបត�ិករ / Transaction Details
ករទូទត់កៃ្រម
Payment Option

រូបិយប័ណ� / Currency:

ចំនួនទក
ឹ ្របាក់ / Amount:

អ�កេផ�រ បង់ែតកៃ្រមរបស់ធនាគារ ABA បុ៉េណា�ះ (SHA)
Applicant pays ABA Bank charges only (SHA)

កៃ្រមេជីងសរ / Commission:
កៃ្រម្របព័ន� / Cable fee:

អ�កេផ�រ បង់កៃ្រមទំងអស់រម
ួ ប��ូ លេសវេ្រក្របេទស(OUR)
Applicant pays all bank charges, including overseas (OUR)

កៃ្រមរ៉ ប់រង / Charge OUR:
េផ្សងៗ / Other:

អ�កទទួល បង់កៃ្រមទំងអស់រម
ួ ប��ូ លេសវេ្រក្របេទស(BEN)
Beneficiary pays all bank charges, including overseas (BEN)
េគាលបំណងេផ�រ្របាក់
Purpose of Transfer

សរុប / Total:

េផ�រឲ្យសច់ញាតិ / Send to Relative

ទូទត់ទំនញ
ិ / Pay for Goods :

ទូទត់កម�ី / Loan Repayment

េផ្សងៗ / Other (specify) :

ព័ត៌មានលម�ិតៃនករេផ�រ្របាក់ / Details of payment to be sent to the beneficiary :
ករចុះហត�េលខរបស់េយង
ី ខ�ុំេលីពក្យេស�ីសុំេនះបានប��ក់ថា
េយង
ី ខ�ុំបានអន និងយល់ច្បោស់រល់លក�ខណ�នានាែដលមានេន
ទំព័រខងេ្រកយ និងបានយល់្រពមេគារពតមលក�ខណ�ទំងេនះ។

By signing this form, I confirm that I have read and understood
the terms & conditions stipulated on the reverse side of this
form and agree with them.

្របថាប់្រត / Stamp

ហត�េលខអ�កេស�ីសុំ / Applicant's Signature

ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់របស់ធនាគារប៉ុេណា�ះ / FOR BANK USE ONLY
Customer Verification:

Verified by
Distribution:

White Copy - Branch

Signature Verified

Documents Checked

Authorized by
Pink Copy - Accounting Dept.

Reference No.

Processed by
Green Copy - Customer

Approved by
Money Transfer Application Form D4-03082018

ធ��រវធ��រវឌ��នៈ�សុី ចំ�ត់ "ABA"
លក�ខណ�ៃន�រេផ�រ��ក់
សូមអនលក�ខណ�ខងេ្រកមេនះេដយ្រប�ង្របយ័ត�។ លក�ខណ�េនះ គឺជា “កិច�្រពមេ្រពៀង” រវងរូបអ�កនិង ធនាគារវឌ្ឍនៈអសុីចំកត់ “ធនាគារ” ពក់ព័ន�នឹងករ
េ្រប្រី បាស់េសវេផ�រ្របាក់។

១. អ�កេផ�របានអះអង នង
ិ ប��ក់ថា រល់ព័ត៌មានេនក�ុងពក្យេស�ស
ី ុំេផ�រ្របាក់ គ្រឺ តម
ឹ ្រត�វ នង
ិ ពត
ិ ្របាកដែមន។ េហយ
ី ធនាគារ ABA នង
ឹ មន
ិ ទទួលខុស្រត�វរល់ ករយត
ឺ
យា៉វអក់ដំេណីរករ នង
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២. អ�កេផ�របានផ�ល់សិទ�ិឲ្យធនាគារេធ�ីករដក្របាក់េចញពីគណនីរបស់អ�កេផ�រនូវចំនួន្របាក់ រួមទំងកៃ្រមេសវេផ្សងៗ។

៣. អ�កេផ�រ បានយល់ និងឯកភាពថា ធនាគារនឹងអនុវត�តមអ្រតប�ូរ្របាក់កុ �ង្រស�ក េដីម្បេី ធ�ីករេផ�រ្របាក់ជារូបិយប័ណ�បរេទស។

៤. អ�កេផ�រ អនុ��តឲ្យធនាគារ េធ�ីករពន្យោរ, បង�ក ឬលុបេចលករេផ�រ្របាក់ ្របសិនេបី ធនាគារ ឬធនាគារអន�រករ ី រកេឃញ
ី ថា ករេផ�រ្របាក់េនាះមានពក់ព័ន� នឹង
សកម�ភាពមិន្រសបច្បោប់ និង/ឬ អំេពីេល�ីសច្បោប់ ឬបទប្ប��តិជា
� តិ ឬអន�រជាតិ។

៥. អ�កេផ�រ ធានាថាករេផ�រ្របាក់េនះ មន
ិ មានពក់ព័ន�នង
ឹ សកម�ភាពមន
ិ ្រសបច្បោប់នានា នង
ិ /ឬ ករលង្របាក់ នង
ិ /ឬសកម�ភាពហរិ ��ប្បទនេភរវកម�ណាមួយ េឡយ
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៦. អ�កេផ�រ ធានាផ�ល់ជូននូវព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសរបែន�មពក់ព័ន�នឹងករេផ�រ្របាក់ ្របសិនេបីត្រម�វេដយធនាគារ។ អ�កេផ�របានផ�ល់សិទិឲ
� ្យធនាគារេធ�ីករ ពន្យោរ ឬ
បព្ឈប់ ឬលុបេចលនូវករេផ�រ្របាក់ ្របសិនេបី ធនាគារ ABA ឬធនាគារអន�រករបានរកេឃ
ញ
ី
ី ថា ករេផ�រ្របាក់េនាះ េធ�ីេឡង
ី េដយមិន្រសប ឬមិន េគារពតមច្បោប់
ជាតិ ឬអន�រជាតិ។

៧. ធនាគារ ABA មានសិទិេ� ធ�ីករែកែ្របៃថ�េសវកម�និងកៃ្រម ក៏ដូចជាលក�ខណ�ទំងអស់្រគប់េពលេវលេដយមិនចំបាច់េធ�ីករជូនដំណឹងជាមុន។

៨. ធនាគារ ABA មានសទ
�ិ �ល់ព័ត៌មានៃនករេផ�រ្របាក់េទឲ្យភាគទ
ិ ផ
ី ប
ី ែី ដលកំណត់េដយច្បោប់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រួមប��ូ លករសេ្រមចពត
ី ុលករ ករ េស៊ីបអេង�ត
នង
បទប�
�
របស់
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៩. ក�ុងករណីករេផ�រ្របាក់្រត�វបានបដិេសធ ឬលុបេចល ធនាគារ ABA នឹងេផ�រ្របាក់្រតលប់េទឲ្យអ�កេផ�រវ ិញ េនេពលធនាគារ ABA ទទួលបាន្របាក់ពីធនាគារអន�រករ។ី
អ�កេផ�របានយល់ និងឯកភាពថា ធនាគារអន�រករ ី អចនឹងគិតៃថ�លុបេចលករេផ�រ និងកៃ្រមេផ្សងៗ េហយ
ី អ្រតប�ូរ្របាក់េលីករ ទូទត់េនាះ នឹង ្រត�វអនុវត�ផងែដរ។

១០. ធនាគារ មិនទទួលខុស្រត�វេលីពន�នានា, កតព�កិច� និងករចំណាយេផ្សងៗ ែដលនឹងអចេកីតមានេន្របេទសដៃទ ពក់ព័ន�នឹងករេផ�រ្របាក់េនះ។

១១. េដីម្បប
រករេដយខ�
ី �� ប់ករេផ�រ្របាក់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ ធនាគារេធ�ីករេ្រជីសេរសធនាគារអន�
ី
ី
ួ នឯង។ ធនាគារអន�រករ ី អចនឹងគិតកៃ្រម ែដលកៃ្រមេនាះ នឹង្រត�វដកេចញ
ពី្របាក់េផ�រ ឬទូទត់ពីធនាគារេយង
ី ខ�ុំ។ ្របសិនេបីធនាគារអន�រករ ី យកកៃ្រមពីធនាគារេយង
ី ខ�ុំ េនាះធនាគារេយង
ី ខ�ុំ នឹងដកកៃ្រមេនាះពីគណនី អ�កេផ�រវ ិញ។

Advanced Bank of Asia Limited
Money Transfer Terms and Conditions
Please read these terms and conditions carefully. These terms and conditions are an Agreement between you (“the Applicant”), and
Advanced Bank of Asia Limited (“the Bank”) on money transfers.
1.

The Applicant confirms that the information provided in this application form is true and correct and the Bank is not responsible for
any delays, errors and omissions caused by misprinting and/or inaccuracy of the Applicant.

2.

The Applicant authorizes the Bank to debit his/her account for the transfer amount and amount of commissions and fees.

3.

The Applicant understands and confirms that the Bank will apply its internal currency exchange rate to process money transfer in
foreign currency.

4.

The Applicant authorizes the Bank to postpone, suspend or cancel the money transfer if the Bank or correspondent bank found that it
may be related to unlawful conduct and/or breach of any national or international laws or regulations.

5.

The Applicant undertakes that the money transfer is not related to any illegal activities and/or money laundering and/or terrorism
finance. The Bank has the right to reject or suspend any transfer if required for its AML/KYC purposes.

6.

The Applicant undertakes to provide additional information and/or documents related to the money transfer if requested by the Bank.

7.

The Bank may change its fees and commissions as well as these Terms and Conditions from time to time without prior notice.

8.

The Bank may disclose the money transfer information to third parties in accordance with the legislation of the Kingdom of Cambodia
including, but not limited by, court decisions, investigations and regulations.

9.

In case of the money transfer cancellation, the Bank will return the Applicant's funds only upon receipt of funds from correspondent
bank. The Applicant understands and agrees that correspondent banks might charge cancellation and other fees, and that the applied
exchange rate may be changed.

10. The Bank is not responsible for any taxes, duties and other expenses, which might occur in other countries in relation to the money
transfer.
11. To complete the transfer properly, the Bank may select a correspondent bank by its own decision acting on the best efforts basis. Such
correspondent bank may charge a fee, which will be deducted from the funds paid to the beneficiary or will be charged to the Bank. If
the correspondent bank's fee is charged to the Bank, the Bank will debit the Applicant's account for amount of such fee.

Distribution:

White Copy - Branch

Pink Copy - Accounting Dept.

Green Copy - Customer

Money Transfer Application Form D4-03082018

