
Receive Form / ទម្រ�ង់់បែ���ទទទួលម្រ�ក់់

AGENT USE ONLY / សម្រា�ប់់ភ្នាា�ក់់ងារតែ�ប់ុ�ណ្ណោះ�ះ��
Authorisation Code / លេ�ខកូូដ អនុុញ្ញាា�តប្រ�តិ�តិិការ

Office Name / Stamp (either/or) / លេ�ះ�� / ប្រ�ការិយា�័យ (ណាមួួយកូ៏បានុ)

Date / កា��រិលេ�េទ   

MoneyGram Operator ID Number (for voice transactions only)

លេ�ខអតិសញ្ញាា�ណ�័ណណប្រ�តិ�តិិកូរ MoneyGram (សប្រ��់ប្រ�តិ�តិិការ ជាសំលេ�ង�ុុលេណាះ��)

Amount Paid
�ំនុួនុដែដ�បានុ�ង់�ំនុួនុដែដ�បានុ�ង់

Currency
រូ�ិយ�័ណណរូ�ិយ�័ណណ

Amount
�ំនុួនុទឹកូប្របាកូ់�ំនុួនុទឹកូប្របាកូ់

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ID / សម្រា�ប់់
ម្រាប់�ិប់�ិិការ តែ�ល�ម្រា�ូវឲ្�យ �ន អ�ិសញ្ញាា�ណប់័ណណ
Receiver’s ID (Type of ID and number) /  
អតិសញ្ញាា�ណ�័ណណរ�ស់ អនកូទទួ� (ប្រ�លេ�ទ អតិសញ្ញាា�ណ�័ណណ នុិងលេ�ខ)

Issuing Jurisdiction, State / Country /  
សមួតថកូិ�ច, រដឋ / ប្រ�លេទស ដែដ�លេ�ញអតិសញ្ញាា�ណ�័ណណ 

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ADDITIONAL 
INFORMATION / សម្រា�ប់់ ម្រាប់�ិប់�ិិការ តែ�លម្រា�ូវការព័័�៌�ន ប់តែនែ�
Receiver ’s Occupation / មួុខរ�ររ�ស់ អនកូទទួ�

If sender is a US citizen, social security no /  
ប្រ�សិនុលេ�ើ អនកូលេ�ើើ�នុសញ្ញាា�តិ អាលេមួរិកូ សូមួ�ដ�់ លេ�ខ សនុិិសុខសងគមួ

For our complaints handling procedure, see reverse / 
សម្រា�ប់់ នី�ិវិធីី ណ្ណោះ��ម្រា�យ ប់ណឹ�ង សូ�ណ្ណោះ�ើលតែ�ែក់ខាងណ្ណោះម្រាកាយ

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS / សូមួ�ំលេ�ញ ជាអកូ�សរធំំទាំំងអស់លេ�យសរលេសរឲ្�យ��បាស់ៗ
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REFERENCE NUMBER / ណ្ណោះលខណ្ណោះ�ង

Title (please tick)
ងារ (សូមួគូូសសញ្ញាា�ប្រគូីស)  Mr / លេ�កូ  Mrs / លេ�កូប្រសី  Ms / អនកូនាង
First Name / នាមួខួ�នុ

Middle Name / នាមួកូណាា��

Surname / នាមួប្រតកូូ�

Address / អាសយ�ា�នុ

Date of Birth / ថ្ងៃ�ៃដែខឆ្នាំំ�ំកូំលេណើត

Country of Birth / ប្រ�លេទសកូំលេណើត

Contact Tel No. (please include area code)
លេ�ខទូរស័�ទទំនាកូ់ទំនុង (សូមួរួមួ�ញ្ចូច�� លេ�ខកូូដតំ�នុ់)

Source of Funds / ប្រ���ប្របាកូ់
Purpose of Transaction
លេ���ំណងប្រ�តិ�តិិការ

SENDER / អែក់ណ្ណោះ�ើើ
Title (please tick)
ងារ (សូមួគូូសសញ្ញាា�ប្រគូីស)  Mr / លេ�កូ  Mrs / លេ�កូប្រសី  Ms / អនកូនាង
First Name / នាមួខួ�នុ

Middle Name / នាមួកូណាា��

Surname / នាមួប្រតកូូ�

Address / អាសយ�ា�នុ

Date of Birth / ថ្ងៃ�ៃដែខឆ្នាំំ�ំកូំលេណើត

Relationship / �នុទំនាកូ់ទំនុង ប្រតូវជា

TRANSACTION / ម្រាប់�ិប់�ិិការ
By continuing with the transaction, you consent to the collection, use, disclosure, and transfer (including cross-border transfer) of your 
personal information as described in our Privacy Notice, which is available on our website at www.moneygram.com/privacy-notice / �មួ 
រយៈ ការ �នុិ ជា មួួយ ប្រ�តិ �តិិការ លេនុ� លេ�កូ  អនកូ  យ�់ប្រ�មួឲ្�យលេយើង ខើញំ  លេធំវើ ការ ប្រ�មួូ�, លេប្រ�ើប្របាស់,  �លេញ្ចូចញ នុិងលេ�ទរ�័ត៌�នុ ផ្��់ខួ�នុ រ�ស់លេ�កូ អនកូ (រួមួទាំំង ការលេ�ទរ ឆួង ប្រ�លេទស) ដូ�បានុ 
លេរៀ�រា�់�ញ្ញាា�កូ់កូនញងដែ�នកូ  ឯកូជនុភា�  លេៅ លេ�ើ លេគូហទំ�័រ រ�ស់ លេយើង ខើញំលេៅ www.moneygram.com/privacy-notice។

Receiver's Signature
ហតថលេ�ខាអនកូទទួ�

Date
កា��រិលេ�េទ 

DISTRIBUTION:  Top Copy - Agent  |  Bottom Copy - Customer    ការដែ�កូសនុួឹកូ៖ សនុួឹកូខាងលេ�ើ - សប្រ��់ភាំ�កូ់ងារ | សនុួឹកូខាងលេប្រកាមួ - សប្រ��់អតិ�ិជនុ



Terms and Conditions
1. INTRODUCTION
1.1 The MoneyGram® money transfer service (“Service”) is provided by MoneyGram Payment Systems, 

Inc. (“MoneyGram”, “we” or "us") through a network of agents, authorized delegates, or other permitted 
entities (“Agents”). These Terms and Conditions, along with the Documentation (as defined in Section 
1.3) used in connection with the Service to which these Terms and Conditions may be included or 
attached, constitute the entire agreement (“Agreement”) between MoneyGram and you, the individual 
recipient of the Service (“you” or “Receiver”).

1.2 This Agreement and the Service allow you to receive a money transfer (a “Transfer”) that has been sent 
using our Service from an individual (“Sender”). The Transfer has been sent to you in a currency and 
amount specifically designated by the Sender. MoneyGram will not charge you any fees for receiving 
the Transfer. The Service is available to you only in your individual capacity known to the Sender. 

1.3 You must sign this Agreement and any other documentation related to the Transfer, including all forms, 
receipts, or acknowledgments (collectively, the “Documentation”) fully and accurately in order to use 
the Service. 

1.4 By using, or attempting to use, the Service in any capacity, you are acknowledging that you (i) accept 
the terms of this Agreement, (ii) have read the Documentation relating to the Transfer and that the 
information as described on the Documentation is accurate, and (iii) have received from the Agent the 
currency and amount described in this Agreement and / or the Documentation. To the extent you desire 
to exchange the Transfer into a currency other than the currency as described in this Agreement, you 
further acknowledge and agree that any subsequent exchange of the Transfer is a separate transaction 
from the Service and is subject to the provisions of Section 6 of this Agreement.

1.5 You must provide the Agent with valid identification to receive Transfer. While you will receive a 
reference number that corresponds to your Transfer (“Reference Number”), such Reference Number is 
not always required to receive a Transfer where other identification means are utilized. We will not have 
any liability in the event that the Transfer is disbursed, when and as applicable, to an individual, provides 
a valid identification to the Agent describing such person as the Receiver (even if such identification 
was false or forged), or provides a Reference Number.

2. RESTRICTIONS ON SERVICE
2.1 You acknowledge that the Sender or MoneyGram, in certain circumstances, may cancel the Transfer 

designated for you at any time prior to your receipt and that upon such event, you will not be entitled 
to receive the Transfer. 

2.2 The Service, or your ability to receive the Transfer, may also be delayed, restricted or unavailable 
depending upon the Service selected by the Sender, Agent hours of operation, the amount of the 
Transfer, currency availability, and legal, and regulatory compliance, including  ID requirements. We will 
not disburse the Transfer to you if we believe that the Transfer or the Service is being used in any way 
to violate applicable laws, regulations, codes or MoneyGram’s policies and procedures, including any 
association with fraud, anti-money laundering laws, or other illegal activity.

2.3 If the Transfer is not disbursed to you, you may contact MoneyGram to inquire into the status of the 
Transfer and MoneyGram may be able to assist you, subject to all applicable laws and regulations 
relating to our Services and MoneyGram’s policies and procedures.

3. GENERAL
3.1 Unless prohibited by law, we will not be liable to you for any issues arising in connection with the 

Transfer. In certain circumstances, the Sender may be entitled to a refund of the Transfer and / or certain 
fees paid in connection with the Transfer.

3.2 The Transfer and use of the Service does not involve you having a “deposit” or an account with 
MoneyGram or an Agent. 

3.3 Services are directed to persons 18 years and over and may not be used for escrow purposes or 
gambling, and may only be used for a lawful purpose. In the event of any conflict between the English 
version of the Agreement and any translated version of the Agreement, the English version of the 
Agreement shall govern and MoneyGram will communicate with you in English. 

3.4 his Agreement does not and is not intended to confer any rights or remedies upon any person other 
than you and MoneyGram.

4. PRIVACY AND SHARING OF YOUR INFORMATION; DATA PROTECTION
4.1 By continuing with the transaction, you consent to the collection, use, disclosure, and transfer 

(including cross-border transfer) of your personal information as described in our Privacy Notice, which 
is available on our website at www.moneygram.com / privacy-notice.

5. CUSTOMER SERVICE

ខនិងលក់ខខណឌ
1. ណ្ណោះសចក់ិីណ្ណោះ�ដើ�
1.1 លេសវាលេ�ទរប្របាក់ូ MoneyGram® (“លេសវាកូមួ្ម”) ប្រតូវបានុ�ដ�់ ជូនុលេ�យ MoneyGram Payment Systems, Inc. (“MoneyGram” ឬ “លេយើងខើញុ”ំ) �មួ រយៈ �ណាា�ញ 

ភាំ�កូ់ ងារ, តំណាង �នុសិទិ្អនុុញ្ញាា�ត, ឬ ស្��័នុ ដែដ� ទទួ�បានុ ការអនុុញ្ញាា�ត លេ��សងលេទៀត (“ភាំ�កូ់ងារ”)។  ខនុិង�កូ្ខខណ្ឌ ទាំំងលេនុ� រួមួ ទាំំង ឯកូ សរ (ដូ� បានុ កូំណត់ កូនញង ដែ�នកូ 
1.3) លេ�យ ប្រតវូបានុ លេប្រ�ើ ទាំកូ់ទង នុឹង លេសវាកូមួ្មដែដ� អា� �ញ្ចូច�� ឬភាា�� ់ជាមួួយ  ខនុិង�កូ្ខខណ្ឌ ទាំំងលេនុ� គូឺជា កូិ�ចប្រ�មួលេប្រ�ៀង ទាំំងមួូ� (“កូិ�ច ប្រ�មួ លេប្រ�ៀង”) រវាង MoneyGram 
នុិងលេ�កូអនកូ ដែដ�ជា�ុគូគ�ទទួ�ប្របាកូ់ (“លេ�កូអនកូ” ឬ “អនកូទទួ�”)។

1.2 កិូ�ច ប្រ�មួ លេប្រ�ៀង  និុងលេសវាកូមួ្ម លេនុ� អនុុញ្ញាា�តឲ្�យ លេ�កូអនកូទទួ�ប្របាក់ូដែដ�លេ�ទរ (“ប្របាក់ូលេ�ទរ”) ដែដ� ប្រតូវបានុ លេ�ើើលេ�យលេប្រ�ើ លេសវាកូមួ្ម រ�ស់លេយើង ខើញំ�ី �ុគូគ��ំ�ក់ូ (“អនកូលេ�ើើ“)។ ប្របាក់ូលេ�ទរ  
ប្រតូវបានុលេ�ើើ ជូនុ  លេ�កូ អនកូ កូនញង �ំនុួនុ  នុិងជា រូ�ិយ�័ណណ ដែដ� បានុកូំណត់ ��បាស់�ស់ លេ�យ អនកូលេ�ើើ។  MoneyGram នុឹង មួិនុគូិតថ្ងៃ�ួលេសវា ណា មួួយ �ីលេ�កូ  អនកូ លេ�ើយ សប្រ��់ 
ការ ទទួ� ប្របាកូ់ លេ�ទរ ។  លេសវាកូមួ្មលេនុ� �នុ�ដ�់ជូនុលេ�កូអនកូកូនញងនាមួ ជារូ�វនុិ�ុគូគ�ដែដ� អនកូលេ�ើើស្��់ដែត�ុុលេណាះ��។

1.3 លេដើមួ�បី លេប្រ�ើលេសវាកូមួ្មលេនុ�បានុ   លេ�កូអនកូ ប្រតូវ ដែត �ុ� ហតថលេ�ខា លេ�ើ កិូ�ច ប្រ�មួ លេប្រ�ៀង  និុង ឯកូសរ ទំាំងឡាយលេ��សងលេទៀត ដែដ�ពាក់ូ�័ន្ុ នឹុង ការលេ�ទរប្របាក់ូ លេនុ� ដែដ� រួមួ�នុដូ�ជា 
ទប្រមួង់ដែ���ទ, វិកូ្កយ�ប្រត, ឬ �ិខិត ទទួ� ស្��់ ទាំំងអស់ (ប្រតូវបានុលេៅជារួមួថា  “ឯកូ សរ”) ឲ្�យ បានុលេ�ញលេ�ញ នុិង ប្រតឹមួប្រតូវ។  

1.4 �មួ រយៈ ការលេប្រ�ើប្របាស់ ឬ ការ�ុុនុ�ុងលេប្រ�ើប្របាស់ លេសវាកូមួ្មលេនុ� កូនញង�កូ្ខណៈណាមួួយ លេ�កូ អនកូ ទទួ�ស្��់ថា លេ�កូអនកូ (i) ទទួ�យកូ   ខដែ�ងនានាកូនញង  កូិ�ចប្រ�មួលេប្រ�ៀងលេនុ� 
(ii) បានុ អានុ ឯកូ សរ ពាកូ់�័នុ្ នុឹង ការលេ�ទរប្របាកូ់លេនុ� លេហើយ ទទួ� ស្��់ ថា �័ត៌�នុដែដ�បានុលេរៀ�រា�់កូនញង ឯកូសរ លេនុ� គូឺប្រតឹមួប្រតូវ នុិង (iii) បានុ ទទួ� �ី ភាំ�កូ់ ងារ នុូវ ទឹកូ ប្របាក់ូ 
កូនញង �ំនួុនុ  និុងជា រូ�ិយ�័ណណ ដែដ� បានុ លេរៀ�រា�់ កូនញង កិូ�ចប្រ�មួលេប្រ�ៀង លេនុ� និុង / ឬ ឯកូសរលេនុ�។  កូនញងកូរណី  លេ�កូ អនកូ �នុ�ំណង �ដ�រប្របាក់ូលេ�ទរ លេៅជា រូ�ិយ�័ណណលេ��សង លេប្ររៅ�ី 
រូ�ិយ�័ណណ ដែដ� បានុ លេរៀ� រា�់ កូនញង កិូ�ច ប្រ�មួ លេប្រ�ៀង លេនុ� លេ�កូអនកូ ទទួ�ស្��់ និុង យ�់ប្រ�មួ �ដែនុថមួលេទៀតថា ការ�ដ�រប្របាក់ូ  លេ�ទរ  ជា�និុ�នា្��់ ទាំំងឡាយ   គឺូជា ប្រ�តិ �តិិការលេ�យដែ�កូ 
�ីលេសវាកូមួ្មលេនុ� លេហើយ ប្រតូវ អនុុលេ�មួ �មួ �ទ ��បញ្ចូ្ញតិិ   ដែ�នកូ 6 ថ្ងៃនុ កូិ�ចប្រ�មួលេប្រ�ៀងលេនុ�។

1.5 លេ�កូអនកូ ប្រតូវ �ដ�់ ឯកូសរស�្��់អតិសញ្ញាា�ណ ដែដ��នុសុ��ភា�ដ�់ ភំា�ក់ូងារ លេដើមួ�ប ីទទួ� ប្របាក់ូដែដ�លេ�ទរ។ លេទាំ��ីជាលេ�កូ  អនកូ នឹុង ទទួ� បានុ លេ�ខ លេ�ទៀង ផ្�ត់   �ីប្រ�តិ�តិិការ 
លេ�ទរ ប្របាក់ូ លេនុ� ក៏ូលេ�យ (”លេ�ខលេយាង”) ក៏ូលេ�ខលេយាងលេនុ� មិួនុដែមួនុឯកូសរតប្រមូួវដែតមួួយគូត់ប្រគូ�់ លេ�� លេវ�   សប្រ��់លេ�ើកូ ប្របាក់ូ   បានុ លេនា� លេ�ើយ លេៅ លេ�� ប្រ�តិ�តិិការ តប្រមូួវ ឲ្�យ�ំលេ�ញ  
ឬ�ដ�់ឯកូសរស�្��់អតិសញ្ញាា�ណលេ��សងលេទៀត។ លេយើងខើញំ នឹុង មិួនុ ទទួ� ខុស ប្រតូវលេ�ើយ   កូនញង កូរណី ទឹកូ ប្របាក់ូ  លេ�ទរ   ប្រតូវ បានុ លេ�ើកូលេ�យ  �ុគូគ��ំ�ក់ូដែដ�អ�អាងថាខួ�នុជា អនកូ ទទួ� 
លេហើយ �នុ �ដ�់លេ�ខ លេយាង  ឬ  ឯកូសរ ស�្��់ អតិសញ្ញាា�ណ ដែដ� �នុ សុ�� ភា�   (លេទាំ��ីជា ឯកូសរស�្��់អតិសញ្ញាា�ណ លេនា� ដែកូួង កា្�យ ឬ ប្រតូវ បានុ �ួ� �មួួង ក៏ូ លេ�យ) ។

2. ការ�ក់់ក់ំហិ� ណ្ណោះលើណ្ណោះសវាក់�្ម
2.1 លេ�កូ អនកូទទួ�ស្��់ថា កូនញងកា�ៈលេទសៈ មួួយ�ំនុួនុ អនកូលេ�ើើ ឬ MoneyGram អា�  �ញ្ចូ�ឈ�់ ការលេ�ទរប្របាកូ់ បានុ  ប្រគូ�់លេ��លេវ� លេៅមួុនុ លេ��លេ�កូអនកូ  លេ�ើកូ ប្របាកូ់ លេហើយ កូនញង 

កូរណី ដែ�� លេនុ� លេ�កូអនកូ នុឹង មួិនុ �នុ សិទិ្ លេ�ើកូ ប្របាកូ់ លេ�ទរបានុលេ�ើយ។

2.2 លេសវាកូមួ្មលេនុ� ឬ �ទ្ភា� រ�ស់ លេ�កូអនកូ កូនញង ការ ទទួ� ប្របាក់ូ លេ�ទរ ក៏ូ អា� ប្រតូវបានុ �នុ�យារ, រឹត�នឹិុង, ឬ មិួនុអា�លេប្រ�ើបានុ អាប្រស័យលេ�ើ លេសវាកូមួ្ម ដែដ� បានុលេប្រជើស លេរើស លេ�យ អនកូ 
លេ�ើើ, លេ�៉�ងលេ�ើកូ ដំលេណើរការ រ�ស់ ភំា�ក់ូងារ, �ំនួុនុទឹកូប្របាក់ូ លេ�ទរ, រូ�ិយ�័ណណដែដ��នុ�ដ�់ជូនុ, ��បា�់,  អនុុលេ�មួ ភា� ��បា�់ និុង �ទ��បញ្ចូ្ញតិិ, រួមួទំាំង �កូ្ខ ខណ្ឌ តប្រមូួវ ឯកូសរ 
ស�្��់អតិសញ្ញាា�ណ �ងដែដរ។ លេយើងខើញំនឹុង មិួនុ លេ�ើកូ ប្របាក់ូ លេ�ទរជូនុ លេ�កូ  អនកូលេ�ើយ ប្រ�សិនុលេ�ើ លេយើងខើញំលេជឿថា ប្របាកូ់លេ�ទរ ឬ លេសវាកូមួ្មលេនុ�    កំូ�ុង ប្រតូវ បានុ លេប្រ�ើប្របាស់ កូនញង �កូ្ខណៈ មួួយ 
ដែដ� �ំពានុ ��បា�,់ �ទ��បញ្ចូ្ញតិ,ិ ប្រកូមួជាធំរ�នុ ឬ លេ��ការណ៍ នុិង នុីតិវិធំី រ�ស់ MoneyGram រួមួ�នុ�ញ្ញា្�ពាកូ់�័នុ្ នុឹង ការ ថ្ងៃគូ �នុួ,ំ �ទញយ នុឹង ��បា�់ ប្រ�ឆ្នាំំង  ការស�្�តប្របាកូ់ 
ឬ សកូមួ្មភា� ខុស��បា�់ លេ��សងៗលេទៀត។

2.3 ប្រ�សិនុលេ�ើ ប្របាកូ់លេ�ទរ   មួិនុអា�ប្រតវូបានុលេ�ើកូជនូុលេ�កូអនកូលេទ លេនា� លេ�កូអនកូ អា� ទាំកូ់ទងលេៅ MoneyGram លេដើមួ�បី សួរ នាំ អំ�ី ស្�នុភា� ថ្ងៃនុ ការលេ�ទរប្របាកូ់ លេហើយ MoneyGram 
ប្រ�ដែហ�ជា អា� ជួយអនកូបានុ កូនញង �កូ្ខខណ្ឌ ដែដ� ការជួយលេនា�អនុុលេ�មួ �មួ ��បា�់ និុង �ទ��បញ្ចូ្ញតិិ ជា ធំរ�នុ ទំាំងអស់   ពាក់ូ�័ន្ុ នឹុង លេសវាកូមួ្មលេនុ� និុង លេ��ការណ៍ និុង 
នុីតិវិធំី រ�ស់ MoneyGram។

3. ប់ញ្ញ�ិិ ទូណ្ណោះៅ
3.1 លេយើង ខើញំនឹុងមិួនុទទួ� ខុសប្រតូវ លេ�ើយ �ំលេពា� រា�់  �ញ្្ញា� ទំាំងឡាយ ដែដ� លេកូើតលេ�ើង ទាំក់ូទង នឹុង ការលេ�ទរប្របាក់ូ រ�ស់ លេ�កូ  អនកូ  លេ�ើកូដែ�ងដែត�នុកំូណត់ ជាក់ូ �ក់ូ លេ�យ ��បា�់ 

ជា ធំរ�នុ។ កូនញង កា�ៈ លេទសៈ មួួយ �ំនុួនុ អនកូលេ�ើើ អា� �នុ សិទិ្ ទទួ� ប្រត��់ មួកូវិញ នូុវ    �ំនុួនុ ប្របាកូ់  លេ�ទរ នុិង  / ឬ ថ្ងៃ�ួលេសវា មួួយ�ំនុួនុ ដែដ� បានុ�ង់   សប្រ��់ ការលេ�ទរប្របាកូ់លេនុ� ។

3.2 ការលេ�ទរប្របាកូ់ នុិង ការលេប្រ�ើ ប្របាស់ លេសវាកូមួ្មលេនុ�  មួិនុតប្រមួូវឲ្�យលេ�កូ អនកូ �នុ “ប្របាកូ់�លេញ្ចូ្ញើ” ឬគូណនីុ ជាមួួយ MoneyGram ឬភាំ�ក់ូងារលេ�ើយ។

3.3 លេសវា កូមួ្ម លេនុ� គូឺ សប្រ��់ �ុគូគ� ដែដ� �នុអាយុ 18 ឆ្នាំំ�ំលេ�ើង លេហើយមួិនុអា� ប្រតូវបានុលេប្រ�ើ ប្របាស់ សប្រ��់ លេ�� �ំណង �លេញ្ចូ្ញើ ទុកូ កូនញង ថ្ងៃដ តតិយជនុ ឬ ដែ��បង សុី សង លេ�ើយ  លេ�យ  
តប្រមូួវ លេប្រ�ើ  ប្របាស់ សប្រ��់លេ���ំណង ប្រស���បា�់ដែត�ុុលេណាះ��។  កូនញងកូរណី �នុភា�ខុស�ំ� ណាមួួយ រវាង ខឹួមួសរកូនញងភាសអង់លេគួូស  និុងភាស ណា មួួយ លេទៀត  ថ្ងៃនុ កិូ�ចប្រ�មួ លេប្រ�ៀង 
លេនុ�   លេនា�ខួឹមួសរជាភាសអង់លេគូួស   ប្រតូវយកូជាលេ�� លេហើយ MoneyGram នុឹង យកូ  អង់លេគូួស  លេធំវើជាភាស ទំនាកូ់ ទំនុង ជាមួួយ លេ�កូ អនកូ។

3.4 កូិ�ច ប្រ�មួ លេប្រ�ៀង លេនុ� នុឹងមួិនុ លេហើយ �ះ�នុ�ំណង�ដ�់សិទិ្ ឬដំលេណា�ប្រសយ ណាមួួយ ឲ្�យ �ុគូគ� ណា�ំ�ក់ូ លេប្ររៅ�ី លេ�កូអនកូ នុិង MoneyGram លេ�ើយ។

4. ក់ិច្ចការពារទិនែន័យ៖  ឯក់ជនភ្នាព័ និង ការតែចក់រំតែលក់ ព័័�៌�ន រប់ស់អែក់
4.1 �មួ រយៈ ការ �និុ ជា មួួយ ប្រ�តិ �តិិការ លេនុ� លេ�កូ  អនកូ  យ�់ប្រ�មួឲ្�យលេយើង ខើញំ  លេធំវើ ការ ប្រ�មូួ�, លេប្រ�ើប្របាស់,  �លេញ្ចូចញ និុងលេ�ទរ�័ត៌�នុ ផ្��់ខួ�នុ រ�ស់លេ�កូ អនកូ (រួមួទំាំង ការលេ�ទរ ឆួង 

ប្រ�លេទស) ដូ�បានុ លេរៀ�រា�់�ញ្ញាា�កូ់កូនញងដែ�នកូ  ឯកូជនុភា�  លេៅ លេ�ើ លេគូហទំ�័រ   រ�ស់ លេយើង ខើញំលេៅ www.moneygram.com/privacy-notice។

5.1 We are committed to ensuring that you receive high quality service from MoneyGram. In the event 
that you are dissatisfied with our Service or believe that an error has occurred with your Transfer, 
please contact us as soon as possible. For full details of our complaints procedure or consumer 
protection advice, or to submit a complaint, you can:

 ■ visit our website www.moneygram.com and submit the online form; 
 ■ send an email to us at customerservice@moneygram.com; or 
 ■ write to us at: Complaints Manager, MoneyGram International, Konstruktorska Business Centre, 

13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673.

5. តែ�ែក់ ប់ណ្ណោះម្រា�ើអ�ិថិជន
5.1 លេយើង លេ�ដជា្� ធានាជូនុថា លេ�កូអនកូ នុឹងទទួ� លេសវាកូមួ្មប្រ�កូ�លេ�យគូុណភា�ខ្ពស់ �ី MoneyGram។  កូនញងកូរណី ដែដ�លេ�កូ  អនកូ មួិនុលេ�ញ�ិតិ នុឹង លេសវាកូមួ្មរ�ស់លេយើងខើញំ 

ឬ លេជឿថា �នុ �ញ្ញា្� មិួនុប្រ�ប្រកូតីលេកូើតលេ�ើង ទាំក់ូទង នឹុង ការលេ�ទរប្របាក់ូរ�ស់លេ�កូអនកូ សូមួទាំក់ូទង មួកូ លេយើង ខើញំ ឲ្�យ បានុ ឆ្នាំ�់ �មួ ដែដ� អា� លេៅ លេធំវើ បានុ។ សប្រ��់ �័ត៌�នុ �មិ្ួត 
លេ�ញ លេ�ញ អំ�ី នុីតិ វិធំី �ក់ូ �ណ្ឹង ទាំមួទាំរ ឬ ការ ប្រ�ឹកូ�សា អំ�ី កូិ�ច ការ ពារ អតិ�ិជនុ ឬ លេដើមួ�បី �កូ់ �ញ្ចូ្�នុ �ណ្ឹង អនកូអា�៖

 ■ �ូ� លេៅ កានុ់ លេគូហទំ�័រ រ�ស់ លេយើង ខើញំ www.moneygram.com រួ� �កូ់ �ញ្ចូ្�នុ ទប្រមួង់ ដែ�� �ទ លេៅ លេ�ើ អុីនុ ធំឺណិត 
 ■ សរលេសរ អុី ដែមួ� លេៅ កានុ់ customerservice@moneygram.com ឬ 
 ■ សរលេសរ មួកូ លេយើង ខើញំ�មួ  ៖ អនកូ ប្រគូ�ប់្រគូង �ណ្ឹង, MoneyGram International, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, 

Poland 02-673។

6. SEPARATE ARRANGEMENTS
6.1 In addition to their offering of our Service, Agents may offer you their own products or services 

such as currency exchange. These additional products or services are separate and independent 
from the Service, are offered under the Agent’s own terms and conditions, and do not involve 
MoneyGram in any way. These additional products and services are likely to have their own fees 
associated with them.
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6. ការណ្ណោះរៀប់ចំណ្ណោះ�យតែែក់
6.1 លេប្ររៅ�ី លេសវាកូមួ្មលេយើងខើញំ ខាង ភំា�ក់ូ ងារ អា� �ដ�់ ��ិត�� ឬ លេសវា រ�ស់ �ួកូ លេគូ ផ្��់ ដូ� ជា លេសវា �ដ�រ ប្របាក់ូ ជាលេដើមួ។ ��ិត �� ឬ លេសវា កូមួ្ម �ដែនុថមួ រ�ស់ ភំា�ក់ូ ងារ មិួនុ ពាក់ូ �័ន្ុ 

នុឹង លេសវាកូមួ្ម រ�ស់ MoneyGram កូនញង �កូ្ខណៈ ណា មួួយ លេ�ើយ លេហើយ ��ិត �� នុិង លេសវា ទាំំង លេនា� ប្រតូវ បានុ �ដ�់ ជូនុ �មួ �កូ្ខ ខណ្ឌ  នុិងតថ្ងៃមួួ លេសវា ផ្��់ រ�ស់ ភាំ�កូ់ ងារ។
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