
Send Form / ទម្រង់បែែែទផ្ញើមរាក់
PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS / សូមបំពេញជាអក្សរធំទាំងអស់ពោយសរពសរឲ្យច្បាស់ៗ

FRAUD WARNING   STOP! / សាររំលឹឹក ដើ�ើម្្បីីទប់់សាាត់្់អំំដើ�ើឆដើ�ក

DESTINATION / ដើោលឹដើៅ
Country/ប្របព�ស City/�ីប្រកុង

Isthereasuitablereceiveagentattheabovedestination?Ifnotpleaseaskstafftoconfirm/
ព�ើមានភ្នាា្ក់ងារ��ួលប្រ�ក់សមប្រសបសប្រមាប់ព�លព�ខាងពលើដែ�រឬព�?ប្របសិនពបើអ�់ព�សូមសួរបុគ្គគលិកព�ើម្បីីបញ្ជាា្ក់

SENDER / អំ្នកដើ្ញើ
Title / ងារ   Mr. / ព�ក   Mrs. / ព�កប្រសី   Ms. / អនកនាង
FirstName/នាមខ្លួន MiddleName/នាមកណ្្ល
Surname/នាមប្រ�កូល DateofBirth/ថ្ងៃដែខឆា្ំកំព�ើ�
CountryofBirth/ប្របព�សកំព�ើ�
Address/អាសយោ្្ន
Postcode/កូ�ថប្របស�ីយ៍ Country/ប្របព�ស
ContactTelNo.(pleaseincludeareacode)
ពលខ�ូរស័េ្ទ�ំនាក់�ំនង(សូមរួមបញ្ចូលពលខកូ��ំបន់)
SourceofFunds/ប្របភេប្រ�ក់
PurposeofTransaction/ព�លបំ�ងថនការព្ញើប្រ�ក់

RECEIVER / អំ្នកទទួលឹ
Title/ងារ Mr./ព�ក Mrs./ព�កប្រសី Ms./អនកនាង
FirstandMiddleName(as shown on ID)
នាមខ្លួននិងនាមកណ្្ល(�ូចពៅកននុងអ�្តសញ្ជា្្�ប័�្ណ)
Surname / Family Name (as shown on ID) 
ព��្តនាម/នាមប្រ�កូល(�ូចពៅកននុងអ�្តសញ្ជា្្�ប័�្ណ)

Relationship/មាន�ំនាក់�ំនងប្រ�រូវជា
Address/អាសយោ្្ន
DateofBirthofreceiver/ថ្ងៃដែខឆា្ំកំព�ើ�របស់អនក��ួល

ALTERNATIVE RECEIVE OPTIONS ជដើ្ម្ើសទទួលឹ ដើ្្េងដើទៀត់
Theseoptionsareonlyavailableinsomecountries.PleasecheckserviceavailablewithServiceRep.Ifnooptionisselected,
transactionwillbeavailableataMoneyGramlocation)/ជពប្រមើសទាំងពនះមាន្ ្ដល់ជូនពៅកននុងប្របព�សមួយចំនួនប៉ុពណណ្ះ។
សូមសាកសួរអនក្ ្ដល់ពសវារបស់អនកថាព�ើមាន្ ្ដល់ជូនពសវាកមមពនះឬព�។ប្របសិនពបើ�ា្នជពប្រមើសណមួយប្រ�រូវ�នពប្រជើសពរ�សព�ប្រប�ិប�្តិការនឹងមាន
្្ដល់ជូនពៅ�ីតាំំងរបស់MoneyGram)
 AccountDeposit-Bank/ការបញ្ចូលប្រ�ក់ព�កននុងគ្គ�នី-តាំមធនា�រ

AdditionalReceiverInformation(ifinformationhasnotalreadybeenprovidedtoMoneyGram)/
េ័�៌មានបដែនថែមអំេីអនក��ួល(ប្របសិនពបើេ័�៌មានមិនទាន់ប្រ�រូវ�ន្ ្ដល់ឲ្យMoneyGramព�)

 BankName/ព្ា្ះធនា�រ
 Receiver’s AccountNumber/ពលខគ្គ�នីរបស់អនក��ួល
 Account Deposit-MobilePhone/ការបញ្ចូលប្រ�ក់ព�កននុងគ្គ�នី-តាំមពលខ�ូរស័េ្ទ

 Receiver’sMobilePhoneNumber(includingcountrycodee.g.+85512345678)/
 ពលខ�ូរស័េ្ទថ�របស់អនក��ួល(រួមបញ្ចូលពលខកូ�ប្របព�សឧ.+85512345678)៖

TRANSACTION / ្ប់ត់ិប់ត់្ិការ
Howmuchareyousending?(Excludingfee)(in words and figures)/ព�ើអនកកេុំងព ញ្ើប្រ�ក់ចំនួនបុ៉នាាន្?(ពោយមិនរមួបញ្ចូលថ្្ពសវា)(ជាអក្សរនិងពលខ)

Message (max. 10 words) / សារ(អ�ិ.10ពាក្យ)

SENDER’S SIGNATURE / ហត់្ថដើលឹខារប់ស់ អំ្នកដើ្ញើ
Please note that this transaction is no longer capable of execution after 90 days. / សូមក�់សមា្្ល់ថា ពប្រកាយរយៈពេល 90ថ ង្ៃ ប្រប�ិប�្តិការពនះដែលង�ំព�ើរការ�នព�ៀ�ព�ើ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 acknowledge that you are authorized to provide the personal information of the recipient to MoneyGram. Your
and the recipient’s information you provide will be used, disclosed, and transferred, including international transfers, as described in our Privacy Notice. For
details on our privacy practices and your rights, please visit www.moneygram.com/privacy-notice. / តាំមរយៈការបន្តជាមួយប្រប�ិប�្តិការពនះ ព�កអនក��ួល
សា្្ល់ថា ព�កអនក�នអានសាររំលឹកអំេីការប្របុងប្របយ័�នករ�ីឆព�ក ដែ�ល�នពរៀបរាប់ខាងពលើ។ ព�កអនកបញ្ជាា្ក់ថា ព�កអនកគ្គឺជាកមមសិ�ធករថនប្រ�េ្យទាំងពនាះដែ�មាា្ក់គ្គ�់ និង
មិនដែមនព្ញើប្រ�ក់ជំនួសឲ្យភ្នាគ្គី�ីបីព�ើយ។ ព�កអនក��ួលសា្្ល់ថា ព�កអនកប្រ�រូវ�ន្្ដល់សិ�ធិអនុញ្ជា្្� ឲ្យពធើើការ្្ដល់េ័�៍មានផ្ទាា្ល់ខ្លួនរបស់អនក��ួលព�កាន ់MoneyGram។ 
ព�កអនកយល់ប្រេមឲ្យពយើងខញនុំពធើើការពប្របើប្រ�ស,់ បពញ្ញ, និងព្្ទរេ័�៍មានផ្ទាា្ល់ខ្លួនរបស់អនកនិងអនក��ួល (រួមទាំងការព្្ទរឆ្ងប្របព�ស)�ូច�នពរៀបរាប់បញ្ជាា្ក់កននុងបញញ�្តិឯកជនភ្នាេ។ 
សប្រមាប់េ័�៌មានលមិិ�អំេីការអនុវ�្តឯកជនភ្នាេ និងសិ�ធិរបស់អនក សូមចូលព�កាន ់www.moneygram.com/privacy-notice។

AGENT USE ONLY / ស្រាប់់ភ្្ក់ងារតត់ប់៉ុដើ្ណ្ះ
Office Name / Stamp (either/or) / ព្ា្ះ / ប្រតាំការិយាល័យ (ណមួយក៏�ន)

Date/កាលបរិពចឆេ�  
MoneyGramOperatorIDNumber(for voice transactions only)

ពលខអ�្តសញ្ជា្្�ប័�្ណប្រប�ិប�្តិករMoneyGram(សប្រមាប់ប្រប�ិប�្តិការជាសំព�ងប៉ុពណណ្ះ)

ExchangeRate

អប្រតាំប្ដចូរប្រ�ក់

AmountSent

ចំនួន�ឹកប្រ�ក់ដែ�លប្រ�រូវព្ញើ

ConsumerFee

ថ្្ពសវា

TotaltobeCollected

�ឹកប្រ�ក់សរុបដែ�លប្រ�រូវ�ក

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ID /  
ស្រាប់់ ្ប់ត់ិប់ត់្ិការ ត�លឹត់្ម្រូវឲ្យ រាន អំត់្សញ្្ណប់័ណ្ណ
Sender'sIDType and Number/
អ�្តសញ្ជា្្�ប័�្ណរបស់អនកព្ញើប្របពភ�សញ្ជា្្�ប័�្ណនិងពលខ

IssuingJurisdiction,State/Country/
សម�ថែកិច្,រ�ឋ/ប្របព�សដែ�លពចញអ�្តសញ្ជា្្�ប័�្ណ

FOR TRANSACTIONS REQUIRING ADDITIONAL 
INFORMATION / ស្រាប់់ ្ប់ត់ិប់ត់្ិការត�លឹ្ត់រូវការ�័ត់៌រាន 
ប់តន្ថម្
Sender’sOccupation/មុខរបររបស់អនកព្ញើ

If sender is a US citizen, social security no. / 
ប្របសិនពបើអនកព្ញើមានសញ្ជា្្�ិអាពមរិក សូម្្ដល់ពលខសន្តិសុខសងគម

REFERENCE NUMBER / ដើលឹខដើោង

For details on how to make a complaint, please 
see paragraph 12 in our terms and conditions / 

ស្រាប់់�័ត់៌រានលឹម្ិិត់ អំំ�ីរដើប់ៀប់ ដាក់ប់ណឹឹង សូម្ ដើម្ើលឹ
កថាខណឌ 12 ក្ន�ង ខនិងលឹកខខណឌ រប់ស់ដើ�ើងខញ�ំ

DISTRIBUTION: Top Copy - Agent | Bottom Copy - Customer  ការដែចកសន្ឹក៖ សន្ឹកខាងពលើ - សប្រមាប់ភ្នាា្ក់ងារ | សន្ឹកខាងពប្រកាម - សប្រមាប់អ�ិ្ិជន S005EN-KM Cambodia 0821

IMPORTANT INFORMATION - Fraud Warning About Your Money Transfer Keep your money 
safe. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer. It’s a scam and someone 
is trying to steal your money. If you send money, it can be paid out quickly, and you may not 
be able to get a refund. 
#1  Never transfer money to a stranger. Know who you are dealing with. A money transfer is 
like cash.
#2  Never send money in the following situations:

 ■ To make a charity donation or to pay an internet merchant for supplies during a pandemic, 
natural disaster, or other crisis

 ■ To receive money (examples: lottery winnings, prize, job offer or loan)
 ■ To pay a government taxing authority or the police
 ■ To buy a car, puppy, another unique or high-value item, or to make an apartment deposit

#3  Never send money without checking out the story. Reach out to that friend or family member 
you heard is in need first.
#4  If it sounds too good to be true, it probably is.
#5  Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend to 
receive the money. Sellers and telemarketers can’t take money transfer payments from people 
in the US for something they’re selling through telemarketing. If you’ve lost money to a scam via 
MoneyGram, Call MoneyGram at 1800209537 or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

សំខាន់! សាររំលឹកអំេីករ�ីឆព�កពលើការព្្ទរប្រ�ក់ ជួយរក្សាសុវ�ថែិភ្នាេប្រ�ក់របស់អនក។ ប្របសិនពបើការព្្ទរប្រ�ក់ មានលកខ�ៈ
�ូចពរៀបរាប់ខាងពប្រកាម សូមកុំព្ញើ! វាជាអំពេើឆព�ក ដែ�លបុគ្គគលមាា្ក់កំេុងេ្យាយាមយកប្រ�ក់របស់អនក។ ប្របសិនពបើអនកព្ញើ បុគ្គគល
ពនាះ អាច�ក�នភ្នាា្មៗ ព�ើយអនកនឹងមិនអាចយកប្រ�ក់របស់អនកមកវិញ�នព�។ 
#1 សមូកុំព្ញើប្រ�ក់ព�បគុ្គគលដែ�លអនកមនិសា្្ល់។ ប្រ�រូវសា្្ល់បុគ្គគលដែ�លអនកទាក់�ង ឬមាន�ំនាក់�ំនងឲ្យ�នច្បាស់�ស់។ ការ
ព្្ទរប្រ�ក់ ពប្របៀប�ូចជាសាច់ប្រ�ក់�ូពចនះដែ�រ។
#2 សូមកុំព្្ទរប្រ�ក់ កននុងលកខ�ៈ ឬសាា្នភ្នាេណមួយ�ូចខាងពប្រកាម៖ 
■ ព�ើម្បីីពធើើការបរិច្ចាា្គ្គសប្បីនុរសធម៌ ឬ �ូទា�់ជូនពា�ិជជករអុីនធឺ�ិ� សប្រមាប់ការ្ គ�់្ គង់អំ�នុងពេលរ�ករាលោលវ�រុសជាសកល, 
ពប្រ�ះធមមជា�,ិ ឬវិប�្តិព្្សងៗ 

■ ព�ើម្បីី��ួល�នប្រ�ក ់(ឧទា�រ�៍ ប្រ�ក់ឈ្នះនះពឆា្�្ ្សងសំណង, ឈ្នះនះរងាា្ន់, ព�ើម្បីី��ួល�នការងារពធើើ ឬកម្)ី
■ ព�ើម្បីីបង់េនធជូនអាជាា្ធររបស់រោ្្ភិ�ល ឬអងគភ្នាេប៉ូលិស 
■ ព�ើម្បីី�ិញរ្យន្ត, ស�ើចិញឹ្ម, វ�ថែនុកប្រម ឬមាន�ថម្, ឬកក់ថ្្អាផ្ទា�មិន� ៍

#3 សុំកុំព្្ទរប្រ�ក់ពោយមិន�នដែសើងយល់េីការេិ�។ សូមទាក់�ងព�កាន់មិ�្តភក្តិ ឬសមាជិកប្រគ្គួសារដែ�លអនក��ួលេ័�៌មាន
ថាមាន�ប្រមរូវការជាមុនសិន។ 
#4 លិ�ួសេីការេិ� វា�ំនងជា ពរឿងឆព�កដែមន។  
#5 សូមកំុប្របគ្គល់ពលខពយាងប្រប�ិប�្តិការ ព��ល់បុគ្គគលណព្្សង ពប្រ�េីបុគ្គគលដែ�លអនកព ញ្ើប្រ�ក់ជូន។ អនកលក់ និងលក់�ូរ
តាំមបណ្្ញ�ូរគ្គមនាគ្គមន ៍មិនអាច�កប្រ�ក់ព្្ទរ េីអនករស់ពៅអាពមរិក ព�ើម្បីីជាការ�ូទា�់ថ្្�ំនិញដែ�លេួកពគ្គលក់តាំម�ី្្សារ
�រូគ្គមនាគ្គមន៍�នព�។ ប្របសិនពបើអនក ��់បង់ប្រ�ក់ពោយសារអំពេើឆព�ក តាំម MoneyGram សូមទាក់�ងមក 1800209537 
ឬចូលព�កាន់ www.moneygram.com ព�ើម្បីីរាយការ�៍អំេីអំពេើឆព�ក។

Sender’s Signature/��ថែពលខារបស់អនកព្ញើ Date / កាលបរិពចឆេ�



MoneyGram Send Form Terms and Conditions

1. INTRODUCTION
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”).

1.2 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.

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.

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 6.1 or (if they are required to collect the money) in 
condition 6.2 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. PRIVACY NOTICE.
11.1 This Notice applies to personal information MoneyGram collects about you and the recipient. The 

information we collect and use, depend on the product or service you have with us, including but not 
limited to, contact information and identification information. We may share the information we collect 
from you with third-parties, including affiliated companies, to process your transactions, market our 
products and services to you, detect and prevent fraud and other illegal activities, such as money 
laundering activities, or to cooperate with criminal or government investigations, in accordance 
to applicable laws. In addition, the personal information we collect may be transferred outside the 
country of collection for international transfers and for processing. For details on our privacy practices 
and your rights, please visit www.moneygram.com/privacy-notice. To opt out of receiving marketing 
communication from us, you may: (i) click on the “unsubscribe” link at the bottom of the MoneyGram 
marketing email you’ve received; (ii) reply “MGISTOP” to a text or SMS message; or (iii) contact us at 
privacyprogramoffice@moneygram.com.

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. 
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12. ត ្្នក ប់ដើ្ម្ើអំត់ិថិិជន
12.1 ពយើងខញនុំពប្ដជាា្្ ្ដល់ពសវាកមមប្របកបពោយគ្គុ�ភ្នាេខពស់ជូនព�កអនក។កននុងករ�ីដែ�លព�កអនកមិនពេញចិ�្តនឹងពសវាកមមរបស់ពយើងខញនុំឬពជឿថាមាន

បញ្ជាា្មិនប្របប្រក�ីពកើ�ព�ើងទាក់�ងនឹងការព ្្ទរប្រ�ក់របស់ព�កអនកសូមទាក់�ងមកពយើងខញនុំឲ្យ�នឆប់តាំមដែ�លអាចព�ពធើើ�ន។សប្រមាប់េ័�៌មាន
លមិិ�ពេញពលញអំេីនី�ិវិធីោក់ប�ឹឹងទាមទារឬការប្របឹក្សាអំេីកិច្ការពារអ�ិ្ិជនឬព�ើម្បីីោក់បញជចូនប�ឹឹងអនកអាច៖

■ ចូលព�កាន់ពគ្គ��ំេ័ររបស់ពយើងខញនុំwww.moneygram.comរួចោក់បញជចូន�ប្រមង់ដែបបប�ពៅពលើអុីនធឺ�ិ�
■ សរពសរអុីដែមលព�កាន់customerservice@moneygram.comឬ
■ សរពសរមកពយើងខញនុំតាំម៖អនកប្រគ្គប់ប្រគ្គងប�ឹឹង,MoneyGramInternational,KonstruktorskaBusinessCentre,13Konstruktorska

Street,Warsaw,Poland02-673។

លឹកខខណឌ នៃន ទ្ម្ង់តប់ប់ប់ទ ដើ្ញើ្�ក់រប់ស់ MoneyGram

1. ដើសចក្ីដើ្ើើម្
1.1 ពសវាព្្ទរប្រ�ក់MoneyGram® (“ពសវាកមម”)ប្រ�រូវ�ន្្ដល់ជូនពោយMoneyGramPaymentSystems,Inc.(“MoneyGram”ឬ“ពយើងខញនុុ”ំ)តាំម

រយៈបណ្្ញភ្នាា្ក់ងារ,�ំណងមានសិ�ធិអនុញ្ជា្្�,ឬសាា្ប័នដែ�ល��ួល�នការអនុញ្ជា្្�ព្្សងព�ៀ�(“ភ្នាា្ក់ងារ”)។ខនិងលកខខ�ឌទាំងពនះរួមទាំងឯក
សារ(�ូច�នកំ��់កននុងដែ្នក1.3)ពោយប្រ�រូវ�នពប្របើទាក់�ងនឹងពសវាកមមដែ�លអាចបញ្ចូលឬភ្នាា្ប់ជាមួយខនិងលកខខ�ឌទាំងពនះគ្គឺជាកិច្ប្រេមពប្រេៀង
ទាំងមូល(“កិច្ប្រេមពប្រេៀង”)រវាងMoneyGramនិងព�កអនកដែ�លជាបុគ្គគលព្ញើប្រ�ក់(“ព�កអនក”ឬ“អនកព្ញើ”)។

1.2 កិច្ប្រេមពប្រេៀងនិងពសវាកមមពនះអនុញ្ជា្្�ឲ្យអនកពធើើការព្ញើប្រ�ក់(“ព ្្ទរប្រ�ក់”)ព�ឲ្យបុគ្គគល(“អនក��ួល”)ដែ�លមានព្ា្ះពលើ�ប្រមង់ដែបប�និងអាចឲ្យ
អនក��ួល(i)ពធើើការ�កសាច់ប្រ�ក់ពៅ�ីតាំំងMoneyGram(ពសវាព្្ទរ“សាច់ប្រ�ក់ព�សាច់ប្រ�ក”់)ឬ(ii)ព�ើម្បីី��ួលសាច់ប្រ�ក់តាំមគ្គ�នីធនា�រ
របស់ខ្លួនឬប្របពភ�គ្គ�នីព្្សងព�ៀ�ជារូបវន្តឬនិមមិ�ឧទា�រ�៍�ូចជាគ្គ�នីកាបូបឌីីជី្លតាំម�ូរស័េ្ទ(ពសវាព្្ទរ“សាច់ប្រ�ក់ព�គ្គ�នី”)។
លកខខ�ឌទាំងពនះអនុវ�្តចំពពាះពសវាទាំងេីរពនះលុះប្រតាំដែ�មានបញ្ជាា្ក់ពោយដែ�កថាអនុវ�្ត�នចំពពាះពសវាណមួយកននុងចំពណមពនាះ។

1.3 ព�ើម្បីីពប្របើពសវាកមមពនះ�នអនកប្រ�រូវដែ�ចុះ��ថែពលខាពលើកិច្ប្រេមពប្រេៀងនិងឯកសារទាំងឡាយព្្សងព�ៀ�ដែ�លពាក់េ័នធនឹងការព្្ទរប្រ�ក់ពនះដែ�លរួមមាន�ូច
ជា�ប្រមង់ដែបបប�,វិកកយបប្រ�,ឬលិខិ���ួលសា្្ល់ទាំងអស់(ប្រ�រូវ�នព�ជារួមថា“ឯកសារ”)ឲ្យ�នពេញពលញនិងប្រ�ឹមប្រ�រូវ។

1.4 តាំមរយៈការពប្របើប្រ�ស់ឬការប៉ុនប៉ងពប្របើប្រ�ស់ពសវាកមមពនះកននុងលកខ�ៈណមួយព�កអនក��ួលសា្្ល់ថាព�កអនក(i)��ួលយកខដែចងនានាកននុង
កិច្ប្រេមពប្រេៀងពនះ(ii)�នអានឯកសារពាក់េ័នធនឹងការព្្ទរប្រ�ក់ពនះព�ើយ��ួលសា្្ល់ថាេ័�៌មានដែ�ល�នពរៀបរាប់កននុងឯកសារពនះគ្គឺប្រ�ឹមប្រ�រូវ។

1.5 សប្រមាប់ការព្្ទរេីសាច់ប្រ�ក់ព�សាច់ប្រ�ក់ព�កអនកអាចព្ញើប្រ�ក់ពៅកននុងប្របព�ស�ូច�ា្ក៏�នឬព�“ប្របព�ស��ួល”ព្្សងព�ៀ�ក៏�ន។អនក��ួលអាច
�កប្រ�ក់ដែ�ពៅកននុងប្របព�ស��ួលដែ�ល�នបញ្ជាា្ក់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�ពនះប៉ុពណណ្ះ។បនាា្ប់េីភ្នាា្ក់ងារ��ួល�នប្រ�ក់េីអនកព្ញើនិង�ំព�ើរការព ្្ទររួចរាល់
ព�ើយអនក��ួលអាច�កប្រ�ក់ពៅ�ីតាំំងណមួយរបស់MoneyGramពៅប្របព�ស��ួលកននុងរយៈពេលដែ�ប៉ុនាា្ននា�ីប៉ុពណណ្ះ(អំ�នុងពមាោ្ងពធើើការ)ជា
សាច់ប្រ�ក់និងជារូបិយប័�្ណដែ�ល�នបញ្ជាា្ក់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�ពនះពលើកដែលងដែ�លកខខ�ឌ2.2ខាងពប្រកាមប្រ�រូវ�នអនុវ�្ត។ពយើងខញនុំនឹងមិនទាក់�ងព�
អនក��ួលព�ើម្បីីជូន�ំ�ឹងឲ្យមក�កប្រ�ក់ពនាះព�ើយ�ូពចនះព�កអនកប្រ�រូវទាក់�ងឬ្ ្ដល់�ំ�ឹង�ល់អនក��ួលពោយខ្លួនឯង។

1.6 ពយើងខញនុំមិន្្ដល់ពសវាកមមពនះពៅប្រគ្គប់ប្របព�សទាំងអស់ព�។ព�កអនកអាច�ូរស័េ្ទមកពយើងខញនុ,ំចូលព�កាន់ពគ្គ��ំេ័ររបស់ពយើងខញនុ,ំឬសួរភ្នាា្ក់ងារណមួយ
ព�ើម្បីី�ឹងអំេីការ្ ្ដល់ជូនពសវាកមមរបស់ពយើងខញនុំក៏�ូចជាអាសយោ្្ននិងពមាោ្ងពបើកបពប្រមើពសវាកមមរបស់ភ្នាា្ក់ងារដែ�ល្ ្ដល់ពសវាកមមពនះ។

2. នៃថិៃ ដើសវា និង អំ្�ប់ើ�រ្�ក់
2.1 ព�កអនកប្រ�រូវដែ�បង់ប្រ�ក់ជូនពយើងខញនុំ�ូច�នបញ្ជាា្ក់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�ពនះ។ពយើងខញនុំមិនមានគិ្គ�ថ្្ពសវាណព្្សងពប្រ�េីពនះព�ើយ។ព�កអនកអាចព ញ្ើប្រ�ក់

ជារូបិយប័�្ណជាក់�កមួយចំនួនដែ�ប៉ុពណណ្ះ។ភ្នាា្ក់ងារនឹងប្រ�ប់អនកថាព�ើរូបិយប័�្ណដែ�លប្រ�រូវបង់មានពៅកននុងប្របព�ស��ួលដែ�រឬព�ព�ើយ(ប្របសិនពបើ
ខុសេីរូបិយប័�្ណដែ�លអនកបង់ឲ្យពយើងខញនុ)ំថាព�ើអប្រតាំប្ដចូរប្រ�ក់ដែបបណនឹងអនុវ�្ត។រូបិយប័�្ណដែ�លអនកពប្រជើសពរ�ស,អប្រតាំប្ដចូរប្រ�ក់ដែ�លឯកភ្នាេ�ា្,និងចំនួន
�ឹកប្រ�ក់ដែ�លប្រ�រូវប្ដចូរនឹងប្រ�រូវ�នពរៀបរាប់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�ពនះ។

2.2 សប្រមាប់ការព្្ទរប្រ�ក់េីសាច់ប្រ�ក់ព�សាច់ប្រ�ក់ព�ប្របព�សជាក់�ក់មួយចំនួន៖(i)ប្របសិនពបើចំនួនដែ�លប្រ�រូវព្្ទរជា�ុ�ា្រអាពមរិកព�ើយភ្នាា្ក់ងារ��ួលមិន
មាន្្ដល់ជារូបិយប័�្ណពនះព�ពេលពនាះភ្នាា្ក់ងារនឹងប្ដចូរ�ឹកប្រ�ក់ពនាះព�ជារូបិយប័�្ណកននុងប្រសុកដែ�លេួកពគ្គសថែិ�ពៅពោយពប្របើអប្រតាំប្ដចូរប្រ�ក់ស្ដង់ោររបស់
MoneyGramឬរបស់ភ្នាា្ក់ងារផ្ទាា្ល់(ii)ប្របសិនពបើប្រ�ក់មិនប្រ�រូវ�ន�កកននុងរយៈពេល45ថ្ងៃ(មិនថាព្ញើប្រ�ក់ជារូបិយប័�្ណបរព�សណមួយព�ើយ)ភ្នាា្ក់ងារ
របស់អនក��លួអាចនឹងគ្គ�នាចនំួន�ឹកប្រ�ក់ដែ�លប្រ�រូវប្ដចូរព�ើងវិញពៅពេល�កពោយពប្របើអប្រតាំប្ដចូរប្រ�ក់ស្ដង់ោររបស់MoneyGramឬរបស់ភ្នាា្ក់ងារផ្ទាា្ល់។

3. ការដាក់កំហិត់ដើលឹើ ការដើ្េរ្�ក់
3.1 មានការោក់កំ�ិ�មកពលើចំនួន�ឹកប្រ�ក់ដែ�លអនកអាចព្ញើ�ន។ពបើច្ចាំ�ច់ភ្នាា្ក់ងារនឹងប្រ�ប់អនកថាព�ើមានការោក់កំ�ិ�អើីខ្ះ។ពយើងអាចប�ិពសធមិនព្ញើ

ប្រ�ក់ឬអនុញ្្្ជា�ឲ្យ�កប្រ�ក់�នព�ប្របសិនពបើ៖(ក)ការព្្ទរឬ�កប្រ�ក់ពនាះអាចបណ្្លឲ្យពយើងខញនុំបំពានច្បាប,់ប�ប្បីញញ�្ត,ិប្រកម,ឬភ្នារកិច្ព្្សងព�ៀ�
ដែ�លអនុវ�្តមកពលើពយើងខញនុំ(ខ)ការពធើើដែបបពនះអាចពធើើឲ្យពយើង��ួលរងចំណ�់ការេីរោ្្ភិ�លឬអងគភ្នាេបញញ�្តិកមមណមួយឬ(គ្គ)វាអាចប្រ�រូវ�នភ្នាា្ប់
ព�នឹងសកមមភ្នាេដែក្ងបន្ំឬអំពេើខុសច្បាប់។

4. ការប់ញ្្ឈប់់ និង ការ ប់ងិិលឹ ្�ក់ ដើ្េរ ្ត់លឹប់់ម្កវិញ
4.1 ព�កអនកមិនមានសិ�ធិបញ្ឈប់ប្រប�ិប�្តិការព្្ទរប្រ�ក់ព�ើយ។ពទាះជាយាោ្ងណពយើងខញនុំអាចនឹងបញ្ឈប់ប្រប�ិប�្តិការព្្ទរប្រ�ក់�នពៅមុនពេលអនក��ួល

ព��កឬ��ួលប្រ�ក់ពនាះ។ប្របសិនពបើព�កអនកចង់បញ្ឈប់ប្រប�ិប�្តិការព្្ទរប្រ�ក់និងចង់បងើិលប្រ�ក់ព្្ទរប្រ�លប់មកវិញព�កអនកអាចពសនើសុំភ្នាា្ក់ងារឬ
សរពសរអុីដែមលមកកាន់ពយើងខញនុំពោយភ្នាា្ប់ច្បាប់ចម្ងថន�ប្រមង់ដែបបប�ព ្្ទរប្រ�ក់មកជាមួយ្ ង។ពយើងខញនុំមានព�លបំ�ង�ំព�ើរការសំព�ើដែបបពនះ
ភ្នាា្មៗនិងយាោ្ងយូរកននុងរយៈពេល30ថ្ងៃ។

5. ្ប់ត់ិប់ត់្ិការដើ្េរ ត�លឹ្ុត់សុ�លឹភ�៖ 
5.1 ប្របសិនពបើអនកពសនើឲ្យពយើងខញនុំពធើើការព្្ទរដែ�ល�ប្រមរូវឲ្យអនក��ួលពធើើការ�កជាសាច់ប្រ�ក់ប៉ុដែន្តប្រ�ក់ព្្ទរពនាះមិនប្រ�រូវ�ន�កកននុងរយៈពេល90ថ្ងៃព�ពយើងខញនុំនឹង

ច្ចា�់�ុកថាវាជាប្រប�ិប�្តិការមិនអាចអនុវ�្ត�ន('ប្រប�ិប�្តិការព្្ទរ្ុ�សុេលភ្នាេ")។បនាា្ប់េីរយៈពេល90ថ្ងៃពយើងខញនុំមិនមានកា�េើកិច្អនុវ�្តប្រប�ិប�្តិ
ការព្្ទរដែ�ល្ុ�សុេលភ្នាេព�ើយ។ពបើប្រប�ិប�្តិការព្្ទរ្ុ�សុេលភ្នាេព�កអនកមានសិ�ធិ��ួល�នចំនួន�ឹកប្រ�ក់ព្្ទរប្រ�លប់មកវិញ។ប្របសិនពបើព�ក
អនក�ឹងថាចំនួន�ឹកប្រ�ក់ព្្ទរមិនប្រ�រូវ�ន�កសូមទាក់�ងមកពយើងខញនុំព�ើម្បីីពសនើសំុការបងើិលប្រ�ក់ប្រ�លប់មកវិញ។

6. ការកំណត់់អំត់្សញ្្ណ និង ការ�ក្�ក់ស្រាប់់ ការដើ េ្រ្�ក់ �ីសាច់្�ក់ដើ�សាច់្�ក់
6.1 ព�ើម្បីី�កប្រ�ក់និងបញ្ប់ការព្្ទរប្រ�ក់�នព�កអនកប្រ�រូវ្ ្ដល់៖(i)អ�្តសញ្ជា្្�(ii)េ័�៌មានលមិិ�របស់អនក��ួលេី�ប្រមង់ដែបបប�(iii)ព្ា្ះអនកព្ញើ

និង(iv)ចំនួន�ឹកប្រ�ក់ដែ�ល�នព ្្ទរ។
6.2 សប្រមាប់ការព្្ទរប្រ�ក់ជាក់�ក់មួយចំនួន(អាប្រស័យពលើប្របព�ស��ួលនិងចំនួន�ឹកប្រ�ក់-ភ្នាា្ក់ងាររបស់ព�កអនកមានេ័�៌មានលមិិ�)ចពម្ើយព្្ទ�ងផ្ទាា្�់

ដែ�លព�កអនក�នកំ��់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�និង/ឬពលខពយាង8ខ្ទង់ដែ�ល�ន្្ដល់ឲ្យព�កអនកពៅពេលព្្ទរក៏អាចប្រ�រូវការ្ ងដែ�រព�ើម្បីី�កប្រ�ក់�ន។
6.3 ព�កអនកមិនប្រ�រូវ្ ្ដល់េ័�៌មានលមិិ�ដែ�ល�នពរៀបរាប់កននុងលកខខ�ឌ5.1ឬ(ប្របសិនពបើ�ប្រមរូវឲ្យ្ ្ដល់េ័�៌មានលមិិ�ទាំងពនះព�ើម្បីី�កប្រ�ក)់កននុងលកខខ�ឌ

6.2ព�នរណមាា្ក់ពប្រ�េីអនក��ួលដែ�លព�កអនក�នពប្រជើសពរ�សព�ើយ។ព�កអនកក៏ប្រ�រូវពធើើតាំមដែ�លអនកអាចពធើើ�នព�ើម្បីីប្រ�ក�ថា�ា្ននរណមាា្ក់
ព្្សងព�ៀ�អាច��ួល�នេ័�៌មានលមិិ�ទាំងពនះ-ឧទា�រ�៍(i)មិនអនុញ្ជា្្�ឲ្យនរណមាា្ក់ព�ើញ�ប្រមង់ដែបបប�ពនះនិង(c)កុំ�ុកចិ�្តបុគ្គគល(ពប្រ�េី
អនក��ួល)ដែ�លេ្យាយាមធានា�ល់អនកថាមានសុវ�ថែិភ្នាេកននុងការបពញ្ញេ័�៌មានលមិិ�មួយចំនួនឬទាំងអស់ពនាះព�េួកពគ្គ។

7. លឹកខខណឌ ប់តន្ថម្ ស្រាប់់ ការដើ្េរ្�ក់�ី សាច់្�ក់ដើ� គណនី
7.1 ពយើងខញនុំនឹងបញជចូនប្រ�ក់ព�គ្គ�នីដែ�លព�កអនកបញ្ជាា្ក់កននុង�ប្រមង់ដែបបប�។សប្រមាប់េ័�៌មានអំេីពេលពវ�ថនការបញជចូនប្រ�ក់ចូលព�គ្គ�នីព�កអនក

ច្ចាំ�ច់ប្រ�រូវទាក់�ងព�ប្រកុម�ុុនឬធនា�រ ្្ដល់គ្គ�នីរបស់អនក��ួលពនាះ។
7.2 ធនា�រ្្ដល់គ្គ�នីរបស់អនក��ួលអាចគ្គិ�ប្រ�ក់ចំពពាះការព្្ទរប្រ�ក់ពនះដែ�លមិនពាក់េ័នធនឹងពយើងខញនុំព�ើយ។
7.3 ព�កអនកពសនើឲ្យពយើងខញនុំព្្ទរប្រ�ក់ចូលគ្គ�នីព�ើយប្រ�ក់ពនាះមិនប្រ�រូវ�នព្្ទរប្រ�ឹមប្រ�រូវឬមិនចូលកននុងគ្គ�នីព�ពយើងខញនុំនឹងបញជចូនប្រ�ក់ពនាះនិងថ្្ពសវា

ប្រ�លប់មកឲ្យព�កអនកវិញពលើកដែលងដែ�ពយើងខញនុំអាចបញ្ជាា្ក់ច្បាស់ថាប្រ�ក់ព្្ទរ�ន�ល់ព�លព�ឬមានបញ្ជាា្មិនប្របប្រក�ីថនេ័�៌មានកននុងគ្គ�នីអនក��ួល។

8. ការដើរៀប់ចំដើដា�ត�ក
8.1 ពប្រ�េីពសវាកមមពយើងខញនុំខាងភ្នាា្ក់ងារអាច្ ្ដល់្ លិ�្លឬពសវារបស់េួកពគ្គផ្ទាា្ល់�ូចជាពសវាប្ដចូរប្រ�ក់ជាព�ើម។្លិ�្ លឬពសវាកមមបដែនថែមរបស់ភ្នាា្ក់

ងារមិនពាក់េ័នធនឹងពសវាកមមរបស់MoneyGramកននុងលកខ�ៈណមួយព�ើយព�ើយ្ លិ�្ លនិងពសវាទាំងពនាះប្រ�រូវ�ន្ ្ដល់ជូនតាំមលកខខ�ឌនិង
�ថម្ពសវាផ្ទាា្ល់របស់ភ្នាា្ក់ងារ។

9. ការទទួលឹខុស្ត់រូវរប់ស់ដើ�ើងខញ�ំ
9.1 ពយើងខញនុំនឹងមិន��ួលខុសប្រ�រូវចំពពាះអនកព�ពបើពយើងខញនុំមិនអាចអនុវ�្តតាំមកិច្ប្រេមពប្រេៀងពនះពោយសារ៖(i)លកខខ�ឌខុសប្របប្រក�ីនិងព��ុការ�៍ពកើ�ព�ើង

�ួសសម�ថែភ្នាេប្រគ្គប់ប្រគ្គងរបស់ពយើងខញនុំពទាះបីជាខិ�ខំអស់េីល�ធភ្នាេក៏ពោយ-លកខខ�ឌទាំងពនះអាចរួមមាន�ូចជាការេន្យារឬមិនអាចពធើើ�នពោយសារ
ចំណ�់ការខាងឧស្សា�កមម,បញ្ជាា្ជាមួយប្របេ័នធ,ឬបណ្្ញព្្សង,មាោ្សុីនមិន�ំព�ើរការ,ឬការមិនអាច�ំព�ើរការ�ិននន័យ�នឬ(ii)កា�េើកិច្របស់
ពយើងពៅពប្រកាមច្បាប់ថនប្របព�សអង់ពគ្គ្សឬច្បាប់ជាធរមានព្្សងព�ៀ�ដែ�លពយើងអាចប្រ�រូវអនុព�មតាំម។

9.2 ពយើងខញនុំមិន��ួលរាា្ប់រងសងពលើសចំនួនប្រ�ក់ព្្ទរនិងថ្្ពសវាព�ើយព�ើយ។ពយើងខញនុំនឹងមិន��ួលខុសប្រ�រូវចំពពាះការខា�បង់ពោយថច�ន្យពោយប្របពយាល
េពិសសឬមិនចំពពាះឬចំណយដែ�លអនក��ួលរងឬ(ពោយសារកិច្ប្រេមពប្រេៀងពនះប្រ�រូវ�នពធើើព�ើងជាមួយព�កអនកកននុងនាមជាអនកពប្របើប្រ�ស)់ការខា�បង់
ឬបន្ទនុកចំណយខាងអាជីវកមមទាំងឡាយ(�ូចជាការខា�បង់ប្រ�ក់ចំព�ញឬឱកាសអាជីវកមមជាព�ើម)។

9.3 ពសវាកមមពនះគ្គឺសប្រមាប់បុគ្គគលដែ�លមានអាយុ18ឆា្ំព�ើងព�ើយមិនអាចប្រ�រូវ�នពប្របើប្រ�ស់សប្រមាប់ព�លបំ�ងបពញញើ�ុកកននុងថ���ិយជនឬដែល្បីងសុី
សងព�ើយពោយ�ប្រមរូវពប្របើប្រ�ស់សប្រមាប់ព�លបំ�ងប្រសបច្បាប់ដែ�ប៉ុពណណ្ះ។�ូពចនះសូមអនកអានសារអំេីការប្របុងប្របយ័�នករ�ីឆព�ក។ប្របសិនពបើ
អនកពសនើឲ្យពយើងខញនុំពបើកប្រ�ក់ជូនបុគ្គគលដែ�លឆព�ករូបអនកឬបុគ្គគលដែ�លមិនបំពេញកា�េើកិច្តាំមការសន្យាជាមួយអនកពនាះពយើងខញនុំនឹងមិន��ួលខុសប្រ�រូវ
ពលើល�ធ្លដែ�លអនក��ួលរងព�ើយ។

10. លឹកខខណឌដើ្្េងៗ
10.1 ពយើងខញនុំនឹងរាយការ�៍អំេីការព្្ទរប្រ�ក់ព�អាជាា្ធររោ្្ភិ�លណមួយប្របសិនពបើ�ប្រមរូវពោយច្បាប់។
10.2 ការព្្ទរប្រ�ក់និងការពប្របើប្រ�ស់ពសវាកមមពនះមិន�ប្រមរូវឲ្យព�កអនកមាន“ប្រ�ក់បពញញើ”ឬគ្គ�នីជាមួយMoneyGramឬភ្នាា្ក់ងារព�ើយ។
10.3 លកខខ�ឌទាំងពនះប្រ�រូវ�នពរៀបចំព�ើងព�ើយនឹងប្រ�រូវអនុវ�្តពោយយកភ្នាសាអង់ពគ្គ្សជាព�លសប្រមាប់ប្រគ្គប់ព�លបំ�ងទាំងអស់។កននុងករ�ីមានភ្នាេ

ខុស�ា្ណមួយរវាងខ្ឹមសារកននុងភ្នាសាអង់ពគ្គ្សនិងភ្នាសាណមួយព�ៀ�ថនកិច្ប្រេមពប្រេៀងពនះពនាះខ្ឹមសារជាភ្នាសាអង់ពគ្គ្សប្រ�រូវយកជាព�លព�ើយ
MoneyGramនឹងយកអង់ពគ្គ្សពធើើជាភ្នាសា�ំនាក់�ំនងជាមួយព�កអនក។

11. ប់ញ្ញត់្ិអំំ�ីឯកជនភ�
11.1 បញញ�្តិពនះអនុវ�្តចំពពាះេ័�៌មានផ្ទាា្ល់ខ្លួនអំេីអនកនិងអនក��ួលប្រ�ក់ដែ�លMoneyGramប្របមូល។េ័�៌មានដែ�លពយើងខញនុំប្របមូលនិងពប្របើប្រ�ស់មាន

ជាអា�៍េ័�៌មាន�ំនាក់�ំនងនិងឯកសារអ�្តសញ្ជា្្�អាប្រស័យពលើ្លិ�្លឬពសវាកមមដែ�លអនកពប្របើប្រ�ស់ជាមួយពយើងខញនុំ។ពយើងខញនុំអាច ្្ដល់ឬ
ដែចករំដែលកេ័�៌មានរបស់អនកព�កាន់ភ្នាគ្គី�ីបីរួមមានប្រកុម�ុុនថ�គ្គូនានាព�ើម្បីី�ំព�ើរការប្រប�ិប�្តិការរបស់អនក,ពធើើសកមមភ្នាេឬ្្សេើ្្សាយ�ី្្សារព�កាន់
អនក,ដែសើងរកនិងការពារអំពេើឆព�កឬដែក្ងបនំ្និងសកមមភ្នាេខុសច្បាប់ព្្សងៗ�ូចជាការសមាា្�ប្រ�ក់ឬកិច្ស�ប្រប�ិប�្តិការជាមួយឧប្រកិ�ឋជននិង
ដែចករំដែលកេ័�៌មានរបស់អនក�ល់រោ្្ភិ�លព�ើម្បីីពធើើការពសុើបអពងក�ពយាងព�តាំមច្បាប់ជាធរមាន។េ័�៌មានរបស់អនកអាចនឹងប្រ�រូវដែចករំដែលកព�ពប្រ�
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