Send Form / ទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS / សូមបំពេញជាអក្សរធំទាំងអស់ដោយសរសេរឲ្យច្បាស់ៗ

FRAUD WARNING! STOP! / ឈប់សិនប្រយ័ត្នករណីឆបោក!
Please read the questions below carefully to help us protect you from becoming a victim of
fraud or a scam. Are you sending money to:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

a government agency, taxing authority, or the police?
return an overpayment?
claim an inheritance or prize?
get a job offer or become a “mystery shopper”?
a friend or relative who says they need help?
someone you don’t know, including an online love interest?
get a “guaranteed” credit card or loan?
send “escrow” money to rent an apartment or buy a car, puppy, or anything else?
prove to someone that you have enough money to buy a car or other product, rent a
property, or get a loan or credit?

If YES: STOP! Don’t send any money. It’s a scam and someone is trying to steal your money.
If you already sent the money, ask the service rep. to stop your transfer right away. Ask if
you can get your money back.
Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend
to receive the money. If you’ve lost money to a scam via MoneyGram, call MoneyGram at
1800209537 or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

ដ�ើម្បីអាចឲ្យយ�ើងខ្ញុំការពារលោកអ្នកពីអំព�ើឆបោក សូមអានសំណួរខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ត�ើលោកអ្នកផ្ញើប្រាក់៖
ទៅឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល, អាជ្ញាធរពន្ធដារ, ឬនគរបាលមែនទេ?
■
ដ�ើម្បីបង្វិលសងប្រាក់ដ ែលទូទាត់ល�ើសមែនទេ?
■
ដ�ើម្បីទទួលមរតក ឬប�ើករ ង្វាន់មែនទេ?
■
ដ�ើម្បីទទួលបានការងារធ្វើ ឬក្លាយជា “អតិថិជនសង្កេតការណ៍” មែនទេ?
■
ទៅកាន់ម
 ិត្តភ័ក្តិ ឬបងប្អូនសាច់ញាតិ ដែលពួកគេប្រាប់ថា ត្រូវការឲ្យអ្នកជួយមែ
 នទេ?
■
ឲ្យនរណាម្នាកដ់ ែលលោកអ្នកមិនស្គាល់ ដូចជាមនុស្សដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តតាមអុីនធឺណិតមែ
 នទេ?
■
ដ�ើម្បីទទួលបា
 នកាតឥណទាន ឬកម្ចី “ដែលមានការធានា” មែនទេ?
■
ធ្វើជា “បញ្ញើទុកក្នុងដៃតតិយជន” ដ�ើម្បីជួលអា
 ផាតមិនត៍ ឬទិញរថយន្ត, សត្វចិញ្ចឹម, ឬរបស់ផ ្សេងទ�ៀតមែនទេ?
■
ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់នរណាម្នាក់ថា អ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីទិញរថយន្ត ឬផលិតផលផ្សេងទ�ៀត, ជួលអចលនទ្រព្យ, ឬ
ទទួលបានកម្ចី ឬឥណទានមែនទេ?
■
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AGENT USE ONLY / សម្រាប់ភ្នាក់ងារតែប៉ុណ្ណោះ

DESTINATION / គោលដៅ
City / ទីក្រុង

Country / ប្រទេស

Office Name / Stamp (either/or) / ឈ្មោះ / ត្រាការិយាល័យ (ណាមួយក៏បាន)

Ms. / អ្នកនាង
Middle Name / នាមកណ្ដាល

Date / កាលបរិច្ឆេទ		 

Is there a suitable receiving agent at the above destination? Please ask service rep. to confirm / 
ត�ើមានភ្នាក់ងារទទួលប្រាក់ស
 មស្របសម្រាប់គ ោលដៅខាងល�ដើ ែរឬទេ? សូម
 ស
 ួរបុគ្គលិកដ�
 ើម្បីបញ្ជាក់

SENDER / អ្នកផ្ញើ

Title / ងារ
First Name / នាមខ្លួន

Mr. / លោក

Mrs. / លោកស្រី	

Surname / នាមត្រកូល

MoneyGram Operator ID Number (for voice transactions only)

Date of Birth / ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត	

Country of Birth / ប្រទេសកំណ�ើត
Address / អាសយដ្ឋាន

Postcode / កូដប្រៃសណីយ៍

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រតិបត្តិករ MoneyGram

Country / ប្រទេស

Contact Tel No. (please include area code)
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង (សូមរួមបញ្ចូលលេ
 ខកូដតំបន់)

Exchange Rate

Source of Funds / ប្រភពប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់

Purpose of Transaction / គោលបំណងនៃការផ្ញើប្រាក់

Amount Sent
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ ្ញើ

RECEIVER / អ្នកទទួល
Title / ងារ

Consumer Fee

Mr. / លោក

Mrs. / លោកស្រី	

First and Middle Name (as shown on ID)
នាមខ្លួន និងនាមកណ្ដាល (ដូចនៅក្នុងអ
 ត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)

ថ្លៃសេវា

Ms. / អ្នកនាង

Total to be Collected
ទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវដក

Surname / Family Name (as shown on ID)
គោត្តនាម / នាមត្រកូល (ដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ID / 
សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលតម្រូវឲ្យមា
 នអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

Relationship / មានទំនាក់ទំនងត្រូវជា
Address / អាសយដ្ឋាន

Sender's ID Type and Number / 
ប្រភេទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ
 ្នកផ្ញើ

Date of Birth / ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើតរបស់អ
 ្នកទទួល

ALTERNATIVE RECEIVE OPTIONS ជម្រើសទទួលផ ្សេងទ�ៀត
These options are only available in some countries. Please check service availability with the service rep. If no option is
selected, transaction will be available at a MoneyGram location) / ជម្រើសទា
 ំងនេ
 ះមានផ្ដលជ
់ ូនន ៅក្នុងប្រទេសមួយច
 ំនួនប
 ៉ុណ្ណោះ។ 
សូមសា
 កសួរអ្នកផ
 ្ដលសេ
់ វារបស់អ
 ្នកថា
 ត �ើមា
 នផ្ដលជ
់ ូនសេ
 វាកម្មនេ
 ះឬទេ
 ។ ប្រសិនប�ើគ្មានជ
 ម្រើសណា
 ម
 ួយត្
 រូវបានជ្រើសរ�ើសទេ ប្រតិបត្តិការនឹងមា
 ន
ផ្ដលជ
់ ូនន ៅទីតាំងរ បស់ MoneyGram)
  Account Deposit - Bank / ការបញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងគណនី - តាមធនាគារ

Bank Name / ឈ្មោះធនាគារ

Receiver’s Account Number / លេខគណនីរ បស់អ្នកទទួល

Sender’s Occupation / មុខរបររបស់អ
 ្នកផ្ញើ

Account Deposit - Mobile Phone / ការបញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងគណនី - តាមលេខទូរស័ព្ទ

Receiver’s Mobile Phone Number (including country code e.g. +855 12345678) / 
	លេខទូរស័ពដៃ
្ទ រ បស់អ្នកទទួល (រួមបញ្ចូលលេ
 ខកូដប្រទេស ឧ. +855 12345678)៖

TRANSACTION / ប្រតិបត្តិការ

Message (max. 10 words) / សារ

(excluding fee, in words and in figures)

Issuing Jurisdiction, State / Country / 
សមត្ថកិច្ច, រដ្ឋ / ប្រទេស ដែលចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ADDITIONAL
INFORMATION / សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការព័ត៌មាន
បន្ថែម

Additional Receiver Information (if information has not already been provided to MoneyGram) /
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកទទួល (ប្រសិនប�ើព ័ត៌មានមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ MoneyGram ទេ)

How much are you sending?

(សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាសំឡេងប៉ុណ្ណោះ)

If sender is a US citizen, social security no. /
ប្រសិនប�ើអ
 ្នកផ្ញើមានសញ្ញាតអា
ិ មេរិក សូមផ្ដលលេ
់ ខសន្តិសុខសង្គម

/ ត�ើអ្នកកំពុងផ្ញើប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាន? (ដោយមិនរួមបញ្ចូលថ្លៃសេវា, ជាអក្សរ និងលេខ)      

REFERENCE NUMBER / លេខយោង

(អតិ. 10 ពាក្យ)

SENDER’S SIGNATURE / ហត្ថលេខារបស់អ្នកផ្ញើ
Please note that this transaction is no longer capable of execution after 90 days. / សូមក
 ត់សម្គាល់ថា ក្រោយរយៈពេល 90ថ្ងៃ ប្រតិបត្តិការនេះលែងដំណ�ើរកា
 របានទ�ៀតហ�ើយ។

By continuing with this transaction, you acknowledge the fraud warnings set out above; you confirm that you are the sole beneficiary of the assets and
are not sending the money on behalf of a third party; 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 global.moneygram.com/privacy-notice. / តាមរយៈការបន្តជា

មួយប្រត
 ិបត្តិការនេះ លោកអ្នកទ
 ទួលស
 ្គាល់ថា លោកអ្នកបា
 នអានសា
 ររំលឹកអ
 ំពកា
ី រប្រុងប្រយ័ត្នករណីឆបោក ដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។ លោកអ្នកប
 ញ្ជាកថា
់ លោកអ្នកគ
 ឺជាក
 ម្មសិទ្ធករ

For details on how to make a complaint, please
see paragraph 12 in our terms and conditions /
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអ
 ំពីរប�ៀបដាក់បណ្ដឹង សូមម�ើល
កថាខណ្ឌ 12 ក្នុងខនិងលក្ខខណ្ឌរ បស់យ�ើងខ្ញុំ

នៃទ្រព្យទាំងនោ
 ះតែម្នាក់គត់ និងម
 ិនមែនផ្ញើប្រាក់ជ
 ំនួសឲ
 ្យភាគីទីបីឡ�ើយ។ លោកអ្នកយល់ព្រមឲ្យយ�ើងខ
 ធ្
្ញុំ វើការប្រមូល, ប្រើប្រាស់, បញ្ចេញ និងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរ បស់លោកអ្នក
(រួមទាំងកា
 រផ្ទេរឆ្លងប្រទេ

ស) ដូចបា
 នរ�ៀបរាប់បញ្ជាក់ក្នុងផ្នែកឯកជនភាពនៅល�គេហ
ើ
ទំព័ររបស់យ�
 ើងខ្ញុំនៅ www.moneygram.com/privacy-notice។

Sender’s Signature / ហត្ថលេខារបស់អ
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MoneyGram Send Form Terms and Conditions
សេចក្តីផ្ដើម

1.

INTRODUCTION

1.

1.1

The MoneyGram® money transfer service (“Service”) is provided by MoneyGram Payment Systems, Inc.
(“we” or "us") through a network of agents, authorised delegates, or other permitted entities (“Agents”).
These Terms and Conditions, along with the Documentation (as defined in Section 1.3 below) used in
connection with the Service to which these Terms and Conditions may be included or attached, constitute
the entire agreement (“Agreement”) between us with you, the individual sender of the Service (“you” or
“Sender”).

1.1

សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram® (“សេវាកម្ម”) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយ MoneyGram Payment Systems, Inc. (“MoneyGram” ឬ “យ�ើងខ្ញុុំ”)
តាមរយៈបណ្ដាញភ្នាក់ងារ, តំណាងមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត, ឬស្ថាប័នដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតផ ្សេងទ�ៀត (“ភ្នាក់ងារ”)។  ខនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ
រួមទាំងឯកសារ (ដូចបានកណត
ំ
់កនុង
្ ផ្ក
នែ 1.3) ដោយត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងសេ
 វាកម្មដែលអាចបញ្ល
ចូ ឬភ្ជាប់ជាមួយខនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គឺជា
កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល (“កិចព្រ
្ច មព្រៀង”) រវាង MoneyGram និងលោកអ្នកដែលជាបុគ្គលផ្ញើប្រាក់ (“លោកអ្នក” ឬ “អ្នកផ្ញើ”)។

1.2

1.2 This Agreement and the Service allow you to send a money transfer (a “Transfer”) to the person named
on the form (the “Recipient “) and allows them (i) to collect in cash at a MoneyGram location (our “cash
to cash” service); or (ii) to receive into their bank account or other type of physical or virtual account, for
example a mobile wallet account (our “cash to account” service). These terms and conditions apply to both
services, except where we say they apply to only one of them.

កិចព្រ
្ច មព្រៀងនិងសេវាកម្មនេ
 ះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការផ្ញើប្រាក់ (“ផ្ទេរប្រាក់”) ទៅឲ្យបុគ្គល (“អ្នកទទួល”) ដែលមានឈ្មោះល�ើទម្រង់បែបទ និងអាច
ឲ្យអ្នកទទួល(i)  ធ្វើការដកសាច់ប្ រាក់ន ៅទីតាំងMoneyGram ( សេវាផ្រទេ “ សាច់ប្រាក់ ទៅសាច់ប្រាក់”) ឬ (ii) ដ�ើម្បទ
ី ទួលតាមគណនីធនាគារ
របស់ខ្លួនឬប្រភេទគណនីផ ្សេងទ�ៀត ជារូបវន្ត ឬនិម្មិត ឧទាហរណ៍ដូចជា គណនីកាបូបឌីជីថលតាមទូរស័ព្ទ  ( សេវាផ្ទេរ“ សាច់ប្រាក់ ទៅគណនី”)។
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះសេវាទាំងពីរនេះ លុះត្រាតែ
 មានបញ្ជាកដ់ ោយឡែកថាអនុវត្តបា
 នចំពោះសេវាណាមួយក្នុងចំណោមនោះ។

1.3

ដ�ើម្បីប្រើសេវាកម្មនេះបានអ្នកត្
 រូវតែចុះហត្ថលេ

ខាល�ើកិចព្រ
្ច មព្រៀងនិងឯកសារទាំងឡាយផ្សេងទ�ៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេ
 ះ ដែលរួម
មានដូចជាទម្រង់បែបបទ, វិក្កយបត្រ, ឬលិខិតទទួលស
 ្គាល់ទាំងអស់ (ត្រូវបានហៅជារួមថា“ឯកសារ”) ឲ្យបានពេញលេញ និងត្រឹ
 មត្រូវ។

1.4

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឬការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់សេ
 វាកម្មនេះក្នុងលក្ខណៈណាមួយ លោកអ្នកទ
 ទួលស្គាល់ថា លោកអ្នក (i) ទទួលយកខចែងនានាក្នុង
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (ii) បានអានឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេះ ហ�ើយទទួលស្គាល់ថា ព័ត៌មានដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងឯកសារនេះ គឺត្រឹមត្រូវ។

1.5

សម្រាប់កា
 រផ្ទេរពីសា
 ច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ លោកអ្នកអា
 ចផ្ញើប្រាក់នៅក្នុងប្រទេ

សដូចគ
 ្នាក៏បាន ឬទៅ “ប្រទេសទទួល” ផ្សេងទ�ៀតក៏បាន។ អ្នកទ
 ទួល
អាចដកប្រាក់តែ
 នៅក្នុងប្រទេ

សទទួលដ ែលបានបញ្ជាកក
់ ្នុងទ
 ម្រង់បែ
 បបទនេះប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពភ
ី ្នាក់ងារទទួលបា
 នប្រាក់ព
 ីអ្នកផ្ញើ និងដំណ�ើរកា
 រផ្ទេរ
រួចរាល់ហ �ើយ អ្នកទទួលអាចដកប្រាក់នៅទីតាំងណាមួយរបស់ MoneyGram នៅប្រទេសទទួលក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ (អំឡុងម�
 ៉ោង
ធ្វើការ) ជាសាច់ប្រាក់ និងជារូបិយប័ណ្ណដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងទម្រង់បែ
 បបទនេះ ល�ើកលែងតែលក្ខខណ្ឌ 2.2 ខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្ត។ យ�ើងខ្ញុំ
នឹងម
 ិនទា
 ក់ទ
 ងទៅអ្នកទទួល ដ�
 ើម្បីជូនដ
 ំណឹងឲ្យមកដកប្រាក់នោះឡ�ើយ ដ
 ូច្នេះល ោកអ្នកត្
 រូវទាក់ទង ឬផ្ដលដ
់ ំណឹងដ
 ល់អ្នកទទួលដ ោយខ្លួនឯង។

1.6

យ�ើងខ្ញុំមិនផ្ដល់សេ
 វាកម្មនេះនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទេ
 ។ លោកអក
្ន អាចទូរស័ព្ទមកយ�ើងខ្ញុំ, ចូលទ ៅកាន់គេហ

ទំព័ររបស់យ�
 ើងខ្ញុំ, ឬសួរភ្នាក់ងារ
ណាមួយ ដ�ើម្បីដឹងអំពីការផ្ដល់ជូនសេ
 វាកម្មរបស់យ�
 ើងខ្ញុំ ក៏ដូចជាអាសយដ្ឋាន និងម�
 ៉ោងប�ើកបម្រើសេ
 វាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារដែលផ្ដលសេ
់ វាកម្មនេះ។

2.

ថ្លៃសេវា និងអត្រាប្ដូរប្រាក់

2.1

លោកអ្នកត្
 រូវតែបង់ប្ រាក់ជូនយ�
 ើងខដ
្ញុំ ូចបា
 នបញ្ជាក់កនុង
្ ទម្រង់បែ
 បបទនេះ។ យ�ើងខម
្ញុំ ិនមានគត
ិ ថ្លៃសេវាណាផ្សេងក្រៅពីនេះឡ�ើយ។ លោកអ្នក
អាចផ្ញើប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណជាក់លា
 កមួយចំនួនតែ
 ប៉ុណ្ណោះ។ ភ្នាក់ងារនឹងប្ រាប់អ្នកថា ត
 �ើរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបង់ មាននៅក្នុងប្រទេសទទួលដែរឬទេ 

ហ�ើយ (ប្រសិនប�
 ើខុសពីរូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកបង់ឲ្យយ�ើងខ្ញុំ) ថាត�ើអត្រាប្ដូរប្រាក់បែ
 បណានឹងអនុវត្ត។ រូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកជ្រ
 ើសរ�ើស, អត្រាប្ដូរប្រាក់
ដែលឯកភាពគ្នា, និងចំនួនទឹកប្ រាក់ដែលត្រូវប្ដូរនឹងត្
 រូវបានរ�ៀបរាប់ក្នុងទម្រង់បែបបទនេះ។

2.2

សម្រាប់ការផ្ទេរប្ រាក់ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ទៅប្រទេសជាក់លា
 ក់មួយចំនួន៖ (i) ប្រសិនប�ើចំនួនដែលត្រូវផ្ទេរជាដុល

្លារអាមេរិក ហ�ើយភ្នាក់ងារ
ទទួលមិនមានផ្ដលជា
់ រូបិយប័ណ្ណនេះទេ  ពេលនោះភ្នាក់ងារនឹងបរ្ដូ ទឹកប្ រាក់នោ
 ះទៅជារប
ូ ិយប័ណ្ណកនុង
្ ស្
 រុកដែលពួកគេ
 ស
 ្ថិតនៅដោយប្រើអត្រាប្ដូរ
ប្រាក់ស្ដង់ដាររបស់ MoneyGram ឬរបស់ភ្នាក់ងារផ្ទាល់ (ii) ប្រសិនប�
 ើប្ រាក់មិនត្
 រូវបា
 នដកកនុ្ ងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ (មិនថាផ្ញើប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណ
បរទេសណាមួយឡ �ើយ) ភ្នាក់ងាររបស់អ្នកទទួលអាចនឹងគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវប្ដូរឡ �ើងវិញនៅពេលដក ដោយប្រើអត្រាប្ដូរប្រាក់ស្ដងដា
់ រ
របស់ MoneyGram ឬរបស់ភ្នាក់ងារផ្ទាល់។

3.

ការដាក់កំហិតល�ើការផ្ទេរប្រាក់

3.1

មានការដាក់ក
 ំហិតម
 កល�ច
ើ ំនួនទ
 ឹកប្ រាក់ដ ែលអ្នកអា
 ចផ្ញបា
ើ ន។ ប�ើចា
 ំបាច់ ភ្នាក់ងារនឹងប្ រាប់អ
 ្នកថា
 ត �ើមា
 នការដាក់ក
 ំហិតអ
 ខ
្វី ្លះ។ យ�ើងអា
 ចបដិសេធ
មិនផ ្ញើប្រាក់ ឬអនុញ្ញាតឲ
 ្យដកប្រាក់បានទេ ប្រសិនប�
 ៖
ើ (ក) ការផ្ទេរឬដកប្រាក់នោះ អាចបណ្ដាលឲ
 ្យយ�
 ើងខ
 ប
្ញុំ ំពានច្បាប់, បទប្បញ្ញត្តិ, ក្រម, ឬភារកិច្ច
ផ្សេងទ�ៀតដែលអនុវត្តមកល�ើយ�ើងខ្ញុំ (ខ) ការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យយ�ើងទទួលរងចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពបញ្ញត្តិកម្មណា

មួយ ឬ (គ) វា
អាចត្រូវបា
 នភ្ជាបទ់ ៅនឹងសកម្មភាពក្លែ
 ងបន្លំ ឬអំព�ើខុសច្បាប់។

4.

ការបញ្ឈប់ និងការបង្វិលប្រា
 ក់ផ្ទេរត្រ
 លប់មកវិញ

4.1

លោកអ្នកម
 ិនមា
 នសិទប
្ធិ ញ្ឈប់ប្រត
 ិបត្តិការផ្ទេរប្ រាក់ឡ �ើយ។ ទោះជាយ
 ៉ាងណា យ�

ើងខ
 ្ញុំអាចនឹងប
 ញ្ឈប់ប្រត
 ិបត្តិការផ្ទេរប្ រាក់បាន នៅមុនព េលអ្នកទ
 ទួល
ទៅដក ឬទទួលប្ រាក់នោ
 ះ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកច
 ង់ប
 ញ្ឈប់ប្រត
 ិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ និងច
 ង់បង្វិល
 ប្ រាក់ផ ្ទេរត្រលប់ម
 កវិញ លោកអ្នកអា
 ចស្នើសភ
ុំ ្នាកងា
់ រ
ឬសរសេរអុីមែលមកកាន់យ�ើងខ្ញុំ ដោយភ្ជាបច
់ ្បាប់ច
 ម្លងនៃ
 ទ
 ម្រង់បែ
 បបទផ្ទេរប្រាក់ម
 កជាមួយផង។  យ�ើងខ្ញុំមា
 នគោលបំណងដំណ�ើរកា
 រសំណ�ើបែ
 ប
នេះភ្លាមៗ និងយ
 ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

5.

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរដ ែលផុតសុពលភាព៖

5.1

ប្រសិនប�ើអ្នកស្នើឲ្យយ�ើងខ្ញុំធ្វើការផ្ទេរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទទួលធ្វើការដកជាសាច់ប្រាក់ ប៉ុន្តែប្រាក់ផ្ទេរនោះ មិនត្រូវបានដកក្នុងរយៈពេល 90ថ្ងៃទេ យ�ើង
ខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាវាជាប្រតិបត្តិការមិនអាចអនវុ ត្តបាន ('ប្រតិបត្តិការផ្ទេរផុតសុពលភាព")។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 90ថ្ងៃ យ�ើងខ្ញុំមិនមានកាតព្វកិច្ចអនវុ ត្តប្រ
តិបត្តិការផ្ទេរដែលផុតសុពលភាពឡ�ើយ។ ប�ើប្រត
 ិបត្តិការផ្ទេរផុតសុពលភាព លោកអ្នកមា
 នសិទទ
្ធិ ទួលបា
 នចំនួនទ
 ឹកប្ រាក់ផ្ទេរត្រលប់មកវិញ។ ប្រសិន
ប�ើលោកអ្នកដ
 ឹងថា
 ចំនួនទឹកប្ រាក់ផ្ទេរមិនត្រូវបា
 នដកសូមទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បស្ន
ី ើសុំការបង្វិលប្រាក់ត្រលប់មកវិញ។

6.

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការដកប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់

6.1

ដ�ើម្បីដកប្រាក់ និងបញ្ចប់ការផ្ទេរប្រាក់បាន លោកអ្នកត្
 រូវផ
 ្ដល់៖ (i) អត្តសញ្ញាណ  (ii) ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលព
 ីទម្រង់បែ
 បបទ (iii) ឈ្មោះ
អ្នកផ ្ញើ និង (iv) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរ។

6.2

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជាក់លា
 ក់មួយចំនួន (អាស្រ័យល�ើប្រទេសទទួល និងចំនួនទឹកប្ រាក់ - ភ្នាក់ងាររបស់ល ោកអ្នក មានព័ត៌មានលម្អិត) ចម្លើយ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលលោកអ្នកបា
 នកំណត់ក្នុងទម្រង់បែ
 បបទ និង / ឬលេខយោង 8 ខ្ទង់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យល ោកអ្នកន ៅពេលផ្ទេរ ក៏អាចត្រូវការផងដែរ
ដ�ើម្បីដកប្រាក់បាន។

6.3

លោកអ្នកមិនត្រូវផ
 ្ដលព
់ ័ត៌មានលម្អិតដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ 5.1 ឬ (ប្រសិនប�
 ើតម្រូវឲ្យផ្ដលព
់ ័ត៌មានលម្អិតទាំងនេ
 ះ ដ�ើម្បីដកប្រាក់) ក្នុង
លក្ខខណ្ឌ 5.2 ទៅនរណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកទទួលដែលលោកអ្នកបា
 នជ្រើសរ�ើសឡ�ើយ។ លោកអ្នកកត្
៏ រូវធ្វើតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដ�ើម្បប្ី រាកដថា
គ្មាននរណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតអាចទទួលបា
 នព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេ
 ះ - ឧទាហរណ៍ (i) មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ឃ�ើញទម្រង់បែ
 បបទនេះ និង (c)
កុំទុកចិតប
្ត ុគ្គល (ក្រៅពីអ
 ្នកទ
 ទួល) ដែលព្យាយាមធានាដល់អ
 ្នកថា
 មានសុវត្ថិភាពក្នុងកា
 របញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតម
 ួយច
 ំនួន ឬទាំងអ
 ស់នោ
 ះទៅពួកគេ។

7.

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ពីសាច់ប្រាក់ទៅគណនី

7.1

យ�ើងខន
្ញុំ ឹងបញ្ជូនប្រាក់ទៅគណនីដែលលោកអ្នកបញ្ជាក់ក្នុងទម្រង់បែ
 បបទ។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីពេលវេលានៃការបញ្ជូនប្រាក់ចូលទ ៅគណនី
លោកអ្នកចា
 ំបាច់ត្រូវទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន ឬធនាគារផ្ដល់គណនីរបស់អ្នកទទួលនោះ។

7.2

ធនាគារផ្ដល់គណនីរបស់អ្នកទទួលអាចគិតប្ រាក់ចំពោះការផ្ទេរប្រាក់នេះ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយ�
 ើងខ្ញុំឡ�ើយ។

7.3

លោកអ្នកស្នើឲ្យយ�ើងខ្ញុំផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនី ហ�ើយប្រាក់នោះ មិនត្រូវបានផ្ទេរត្រឹមត្រូវ ឬមិនចូលក្នុងគណនីទេ យ�ើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនប្រាក់នោះ និង
ថ្លៃសេវាត្រលប់មកឲ្យលោកអ្នកវិញ ល�ើកលែងតែយ�ើងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ប្រាក់ផ្ទេរបានដល់គោលដៅ ឬមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃព័ត៌មាន
ក្នុងគណនីអ្នកទទួល។  

8.

ការរ�ៀបចំដោយឡែក

8.1

ក្រៅពីសេវាកម្មយ�ើងខ្ញុំ  ខាងភ្នាក់ងារអាចផ្ដល់ផលិតផល ឬសេវារបស់ព
 ួកគេ
 ផ្ទាល់ដូចជា សេវាប្ដូរប្រាក់ជាដ�ើម។ ផលិតផល ឬសេវាកម្មបន្ថែមរបស់
ភ្នាក់ងារមិនពាក់ព
 ័ន្ធនឹងសេ
 វាកម្មរបស់ MoneyGram ក្នុងលក្ខណៈណាមួយឡ �ើយ ហ�ើយផលិតផល និងសេ
 វាទាំងនោ
 ះត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមលក្ខ
ខណ្ឌនិងតម្លៃសេវាផ្ទាល់របស់ភ្នាក់ងារ។

9.

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ

9.1

យ�ើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្
 រូវចំពោះអ្នកទេ ប�

ើយ�ើងខ្ញុំមិនអាចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារ៖ (i) លក្ខខណ្ឌខុសប្រ
 ក្រតី និងហេតុ

ការណ៍
ក�ើតឡ�ើងហួសស
 មត្ថភាពគ្រប់គ្រ
 ងរបស់យ�ើងខ្ញុំ ទោះបីជាខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក៏ដោយ - លក្ខខណ្ឌទា
 ំងនេះអាចរួមមា
 នដូចជា ការពន្យារ ឬមិនអា
 ច
ធ្វើបានដោយសារចំណាត់ការខាងឧស្សាហកម្ម, បញ្ហាជាមួយប្រព័ន,្ធ ឬបណ្ដាញផ្សេង, ម៉ាស៊ីនមិនដ
 ំណ�ើរការ, ឬការមិនអាចដំណ�ើរការទិន្នន័យបាន
ឬ (ii) កាតព្វកិចរ្ច បស់យ�ើងន ៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសអង់គ្លេស ឬច្បាប់ជាធរមានផ្សេងទ�ៀត ដែលយ�ើងអាចត្រូវអនុលោមតាម។

9.2

យ�ើងខ្ញុំមិនទទួលរ
 ៉ាប់រងសងល�ើសចំនួនប្រាក់ផ្ទេរ និងថ្លៃសេវាឡ�ើយឡ�ើយ។ យ�ើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្
 រូវចំពោះការខាតបង់ដ ោយចៃដន្យ ដោយ
ប្រយោល ពិសេស ឬមិនចំពោះ ឬចំណាយដែលអ្នកទទួលរង ឬ (ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជាមួយលោកអ្នកក្នុងនាមជាអ្នក
ប្រើប្រាស់) ការខាតបង់ ឬបន្ទុកចំណាយខាងអាជីវកម្មទាំងឡាយ (ដូចជាការខាតបង់ប្ រាក់ចំណេញ ឬឱកាសអាជីវកម្មជា
 ដ�
 ើម)។

9.3

សេវាកម្មនេះ គឺស
 ម្រាប់ប
 ុគ្គលដ ែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡ�ើង ហ�ើយមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ស
 ម្រាប់គ ោលបំណងបញ្ញទ
ើ ុកក
 ្នុងដៃ
 តតិយជន ឬល្បែងស៊ី
សងឡ�ើយ ដោយតម្
 រូវប្រប្ើ រាស់ស
 ម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ សូមអ្នកអានសារអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នករណីឆបោក។  ប្រសិនប�
 ើ
អ្នកស្ន
 ឲ
ើ ្យយ�
 ើងខ្ញុំប�ើកប្ រាក់ជ
 ូនប
 ុគ្គលដ ែលឆបោករូបអ
 ្នក ឬបុគ្គលដ ែលមិនប
 ំពេញកាតព្វកិចតា
្ច មការសន្យាជា
 មួយអ
 ្នក នោះយ�ើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុស
ត្រូវល�ើលទ្ធផលដែលអ្នកទទួលរងឡ�ើយ។

10.

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

10.1

យ�ើងខ្ញុំន
 ឹងរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាមួយ ប្រសិនប�
 ើតម្រូវដោយច្បាប់។

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 and (ii) have read the Documentation relating to the Transfer and that the
information as described on the Documentation is accurate.
1.5 For cash to cash Transfers, you can either send money within the same country or to a different “receive
country”. The Recipient can only collect the money in the receive country stated in the form. Once the
Agent has processed this form and been given your money, the Recipient can collect the money at any
MoneyGram location in the receive country within minutes (during opening hours) in cash, in the currency
stated in the form unless condition 2.2 below applies. We will not contact the Recipient when the money is
ready to collect, so this is something you will need to do.
1.6 We do not offer the Service in all countries. You can call us, visit our website or ask an Agent to find out the
availability of our Service, and addresses and opening times of locations offering the Service.

2.

CHARGES AND CURRENCY EXCHANGE

2.1

You must pay us the fee stated in the form. We will not charge you any other fee for the Transfer. You can
only send money in a certain currency or currencies. The Agent will tell you whether a payout currency is
available in the receive country and (if different to the currency in which you pay us) what exchange rate will
apply. Your chosen currency, the agreed exchange rate and the converted amount will be stated in the form.

2.2 For cash to cash Transfers to certain countries: (i) if the Transfer amount is stated in U.S. Dollars, and the
Recipient’s Agent does not pay out in that currency, they will convert the money into the local currency
using either their or MoneyGram’s standard exchange rate; (ii) if the money (whatever foreign currency it is
sent in) is not collected within 45 days, the Recipient’s Agent may recalculate the converted amount at the
time of collection, using their or MoneyGram’s standard exchange rate.

3.

RESTRICTIONS ON TRANSFERS

3.1

There are limits on the amount you are able to send. The Agent will, as necessary, tell you what they are. We
may refuse to send the money or allow it to be collected if we reasonably believe that: (a) by doing so we
might break any law, regulation, code or other duty that applies to us; (b) doing so may expose us to action
from any government or regulator; or (c) it may be linked with fraudulent or illegal activity.

4.

CANCELLING AND REFUNDING A TRANSFER

4.1

You do not have a right to cancel the Transfer. We may nevertheless be able to cancel it before the Recipient
collects or receives the money. If you wish to cancel the Transfer and request a refund of the Transfer
amount, you can ask an Agent or write to us enclosing a copy of your completed form. We aim to process
such requests promptly but in any case within 30 days.

5.

EXPIRED TRANSFERS:

5.1

If you ask us to make a Transfer to be collected in cash and the Transfer amount has not been collected
within 90 days, we will treat the Transfer as no longer capable of execution (an “Expired Transfer”). We will
have no obligation, after that 90 day period, to execute an Expired Transfer. If an Expired Transfer occurs,
you will be entitled to a refund of the amount of the Expired Transfer. If you become aware that a transferred
amount has not been collected please contact us to ask for a refund.

6.

IDENTIFICATION AND PAY OUT FOR CASH TO CASH TRANSFERS

6.1

In order to collect the money and complete a Transfer, the following must be provided: (i) Identification; (ii)
the recipient’s details from the form; (iii) the Sender’s name; and (iv) the Transfer amount.

6.2 For certain Transfers (depending on the receive country and amount - your Agent has the details) the
test answer you have set in the form, and / or the 8 digit reference number given to you at the time of the
Transfer, may also be required to collect the money.
6.3 You must not give the details referred to in condition 5.1 or (if they are required to collect the money) in
condition 5.2 to anyone other than your chosen Recipient. You must also do all you reasonably can to
make sure no one else can obtain them - for example, by (i) not letting anyone see the form; and (c) not
trusting a person (other than the Recipient) who tries to assure you it is safe to disclose some or all of
those details to them.

7.

ADDITIONAL CONDITIONS FOR CASH TO ACCOUNT TRANSFERS

7.1

We will send the money to the account you specify in the form. For information on when a payment will be
credited to such an account, you need to contact the Recipient’s account provider.

7.2 The Recipient’s account provider may apply its own charges to the Transfer, which do not involve us.
7.3 If you ask us to send money to an account and the Transfer was not made properly or never arrived, we
will promptly refund your money and our fee - unless we can show that the account provider received the
money or that there was a mistake in the Recipient’s account details that you gave us.

8.

SEPARATE ARRANGEMENTS

8.1

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.

9.

OUR LIABILITY

9.1

We will not be liable to you if we break this Agreement due to: (i) abnormal and unforeseeable circumstances
outside our control where we could not avoid breaking this Agreement despite all efforts to the contrary this may include, for example, delays or failures caused by industrial action, problems with another system
or network, mechanical breakdown or data-processing failures; or (ii) our obligations under English or
other applicable laws to which we may be subject to.

9.2 We are not liable to you for more than the amount of money you send and our fee. We will not be liable for
any incidental, indirect, special or consequential losses or costs you suffer or, as this Agreement is made
with you as a consumer, any business losses or costs (such as loss of business profits or opportunities).
9.3 Our Service is for persons 18 years and over and may not be used for escrow or trust or gambling purposes,
and may only be used for a lawful purpose. Please also read the fraud warnings on the form. If you ask us
to pay someone who turns out to have defrauded you, or who fails to meet their obligations to you, we will
not be liable as a result.

10. OTHER TERMS
10.1 We will report money transfers to any government authorities if we are required to do so by law.
10.2 The Transfer and use of our Service does not involve you or the Recipient having a “deposit” or an account
with MoneyGram.
10.3 These conditions have been prepared, and will be executed, in the English language, which shall be
the governing language for all purposes. 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 we will communicate with you in English.

11. DATA PROTECTION AND PRIVACY
11.1 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.

12. CONTACT DETAILS AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION
12.1 We are committed to ensuring that you receive high quality service from us. In the event that you are
dissatisfied with our Service or believe 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:
a) visit our website www.moneygram.com and submit the online form;
b) write an email to customerservice@moneygram.com; or
c) write to us at: MoneyGram, Konstruktorska Business Centre,
13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673.

10.2 ការផ្ទេរប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះមិនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមាន “ប្រាក់បញ្ញើ” ឬគណនីជាមួយ MoneyGram ឬភ្នាក់ងារឡ�ើយ។
10.3 លក្ខខណ្ឌទាំងនេ
 ះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ហ�ើយនឹងត្
 រូវអនុវត្តដោយយកភាសាអង់គ្លេ
 សជាគោលសម្រាប់គ្រ
 ប់គ ោលបំណងទាំងអស់។ ក្នុងករណីមាន
ភាពខុសគ្ណា
នា មួយរ វាងខ្លឹមសារក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាណាម
 ួយទ�
 ៀតនៃក
 ិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នោ
 ះខ្លឹមសារជាភាសាអង់គ្លេស ត្
 រូវយ
 កជាគ ោល
ហ�ើយ MoneyGram នឹងយកអង់គ្លេស ធ្វើជាភាសាទំនាក់ទំនងជាមួយល ោកអ្នក។

11.

កិច្ចការពារទិន្នន័យ និងឯកជនភាព

11.1

តាមរយៈការបន្តជា
 ម
 យ
ួ ប្រតប
ិ ត្តិការនេះ លោកអ
 ក
្ន យ
 ល់ព្រមឲ្យយ�ើងខ
 ធ្
្ញុំ កា
ើវ រប្រមូល, ប្រើប្រាស់, ប
 ញ្ចេញ និងផ្ទេរព័តមា
៌ នផល
ទា្ ខ
់ ន
លួ្ រ បស់លោកអក
្ន (រួមទាំង
ការផ្ទេរឆ្លងប្រទេ

ស) ដូចបានរ�ៀបរាប់បញ្ជាក់ក្នុងផ្នែកឯកជនភាព នៅល�ើគេហទំព័ររបស់យ�ើងខ្ញុំនៅ www.moneygram.com/privacy-notice។

12.

ផ្នែកបម្រើអតិថិជន

12.1

យ�ើងខ្ញុំប្ដេជ្ញាផ្ដល់សេវាកម្មប្រ
 កបដោយគុណភាពខ្ពស់ជូនល ោកអ្នក។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមន
ិ ពេញចិតន
្ត ឹងសេ
 វាកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ ឬ
ជ�ឿថា មានបញ្ម
ហា ិនប្រក្រតីក�ើតឡ�ើងទា
 ក់ទងនឹងកា
 រផ្ទេរប្រាក់របស់លោកអ្នក សូមទាក់ទងមកយ�ើងខ
 ឲ
្ញុំ ្យបា
 នឆាប់តា
 មដែលអាចទៅធ្វើបាន។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញអំពីនីតិវិធដា
ី ក់បណ្ដឹងទាមទារ ឬការប្រឹក្សាអំពីកិច្ចការពារអតិថិជន ឬដ�ើម្បីដាក់បញ្ជូនបណ្ដឹង អ្នកអាច៖
ចូលទ ៅកាន់គេហទំព័ររបស់យ�ើងខ្ញុំ www.moneygram.com រួចដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែ
 បបទនៅល�ើអុីនធឺណិត 
សរសេរអុីមែលទៅកាន់ customerservice@moneygram.com ឬ
សរសេរមកយ�ើងខ្ញុំតាម៖ អ្នកគ្រ
 ប់គ្រងបណ្ដឹង, MoneyGram International, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska
Street, Warsaw, Poland 02-673។

■
■
■

Non-EEA Send T&C’s 1118

Non-EEA Send T&C’s 1118

MoneyGram Send Form V8_P2_16012020

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

