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                    ថ្ងៃ - ខែ - ឆ្នាំ
ទម្រង់បើកគណនីសាជីវកម្ម
 
ផ្នែកទី ១
ព័ត៌មានសាជីវកម្ម
 
ប្រភេទនៃការចុះបញ្ជី៖
..\Logo Isolated.png
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មាន៖
លេខ CIF (បំពេញដោយធនាគារ):
មុនពេលអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ សូមអានផ្នែកដែលមានចំណងជើងថា "ការទទួលស្គាល់ និង ការយល់ព្រមជាឯកជន" នៅលើទំព័រទី ២ និង ខ និងលក្ខខណ្ឌអំពីផលិតផលដែល អ្នកស្នើសុំដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នៅពេលដែលអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃសាជីវកម្មក្នុងទម្រង់នេះដល់ធនាគារ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា បានទទួលយកខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ធនាគារ ហើយយល់ព្រមប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានក្នុងទម្រង់នេះ។ មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះ  សូមបំពេញរាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវការហើយកុំទុកប្រអប់ណាមួយ អោយនៅទទេដោយមិនបានគូសចំណាំឡើយ។ សូមសរសេរ N / A ក្នុងប្រអប់ណាដែលមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។ នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះអ្នកយល់ព្រមថា ធនាគារនឹងអនុវត្តតាមសំណើរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
លេខចុះបញ្ជីពន្ធដារ៖ 
-
សាខា (បំពេញដោយធនាគារ)
ផ្នែកទី ២
ព័ត៌មានលំអិតរបស់អតិថិជន (ការស្គាល់ និង យល់ដឹងពីអតិថិជន)
សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងៈ
គោលបំណងនៃការបើកគណនី:
ប្រភពនៃមូលនិធិ:
ចំណូលប្រចាំខែ:
តើអ្នកដឹងផលិតផលនេះយ៉ាងដូចម្តេច?
តើអ្នកជាអាជីវករប្តូរប្រាក់មែនឬទ?
ផ្នែកទី ៣
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង
អាសយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជី
ការទទួលស្គាល់និងការយល់ព្រមជាឯកជន
ផ្នែកទី ៤
នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វេសប្រហែសផ្ទាល់ខ្លួន ដែលនឹងនាំឲ្យមានការទទួលខុសផ្នែកច្បាប់ ក្រោមច្បាប់កម្ពុជា។ ជាលទ្ធផលនៃការធ្វេសប្រហែសនេះ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះ ធនាគារអេប៊ីអេចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំចំពោះធនាគារអេប៊ីអេតាមអ្វីដែលបានអនុញ្ញាតិតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពខ្ញុំ/យើងខ្ញុំក្នុងការទទួលបានសំណងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬគ្មានការអនុញ្ញាតនោះ។
១.៩ ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមបទប្បញ្ញត្តិនានា និងគោលការណ៌របស់ធនាគារ ធនាគារ នឹងអនុលោមតាមបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌកម្មដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា (ដែលអាចហៅជា រួមគឺថា “ទណ្ឌកម្ម”) ។ ដូច្នេះខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមអះអាង និងធានាថា ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំមិនមែនជាគោលដៅ នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ ឬ ជា “បុគ្គលដែលជាប់ទណ្ឌកម្ម” ឡើយ នៅពេលដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ កំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំគណនី ឬសេវាកម្ម ឬ នៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបន្តការប្រើប្រាស់ សេវារបស់ធនាគារ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំជាផ្នែកណាមួយនៃនិតិបុគ្គល ទោះបីជាក្នុងទម្រង់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ជាអភិបាល ឬ ជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៌ចុងក្រោយ) នៃអង្គភាពមួយនោះ
ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ សូមធានា និងអះអាងអស់ពីសមត្ថភាពថា ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ អភិបាល មន្រ្តី ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក៏ដូចជា សម្ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារ ឬនិយោជិកណាមួយ មិនមែនជាបុគ្គលដែលជាប់ទណ្ឌកម្មឡើយ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក្លាយជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយធនាគារនឹងផ្អាកឬបិទគណនី
របស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ហើយបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារនឹងខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ។ នៅពេលដែលគណនីត្រូវបាន
ផ្អាកឬបិទ ធនាគារនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយ
រួមទាំងផលវិបាកទាំងឡាយណាដែលមានមកលើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំឡើយ។
២.០ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញការយល់ព្រមជាឳឡាឫកថា នឹងទទួលយកនូវហានិភ័យនៃការរំលោភ បំពានទិន្នន័យទាំងស្រុង បើសិនការរក្សា និងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ត្រូវបានធ្វើតាមវិធានការណ៍ធនាគាររួចរាល់ហើយ។ ក្នុងនាមជាអតិថិជនខ្ញុំ/យើងខ្ញុំយល់ព្រមថា នឹងមិនទាមទារសំណងចំពោះការខូចខាតដែលជាលទ្ធផលនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យទាំងនោះឡើយ។
២.១ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា អាចមានកាលៈទេសៈដែលអាចធ្វើឱ្យមានការមិនពេញចិត្ត ឬជម្លោះកើតឡើងរវាងភាគី។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយធនាគារ ដើម្បីរក ដំណោះស្រាយ និង ព្រមអនុវត្តតាមនីតិវិធី និងគោលការណ៍នច្បាប់ជាធរមាន។
២.២ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា គណនីត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មត្រឹមត្រូវ និង ដូចគោលបំណងប្រើប្រាស់ដែលបានប្រកាស ។ គណនីដែលគ្មានសកម្មភាពនឹងត្រូវបាន ចាត់ថ្នាក់ជា "គណនីអសកម្ម" ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានបទ នៃការគិតថ្លៃសេវា និងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗ ដែលដាក់ចេញដោយធនាគារ (ឧទាហរណ៍ការដាក់កំហិតលើការ ប្រើប្រាស់តុបករណ៌គណនី គណនី និង មូលនិធិនៅក្នុងគណនី)។ លើសពីនេះទៀត ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ទទួលស្គាល់ថា៖ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក្នុងការរក្សាគណនីអោយនៅ “ សកម្ម” ហើយសមតុល្យដែលគ្មានសកម្មភាពក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំជាប់គ្នាឬលើសពីនេះ អាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្របតាមតម្រូវការច្បាប់ជាធរមាន សម្រាប់គ្រប់គ្រងបន្តដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមផ្សេងទៀត ពីខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ឡើយ។
២.៣ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថា៖
- ឯកសារដែលបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណអាចត្រូវបានផ្ទៀង ផ្ទាត់ដោយធនាគារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសមស្របណាមួយ។
- បានចងភ្ជាប់នឹង ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលអនុវត្តក្នុងពេលណាមួយក៏ដោយចំពោះគណនីនេះ ដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ បានបើកជាមួយនឹងធនាគារ។
- បានចងភ្ជាប់នឹង ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាក្នុងការប្រើប្រាស់តុបករណ៌គណនីផងដែរ ប្រសិនបើ តុបករណ៌គណនីដូចជា កាត និង សេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ិនធើណិត តាមត្រូវបានស្នើសុំ។
- ធនាគារអាចគិតថ្លៃសេវាកម្មទាំងឡាយ ពីគណនីនេះឬគណនីផ្សេងទៀត ដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធនាគារ ហើយធនាគារក៏អាចធ្វើការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ  ដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំមិនទាន់បានទូទាត់ជាមួយធនាគារ ឬ ជាថ្លៃសេវាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ឬ ពន្ធ ឬ អាករផ្សេងៗដែលបានកំណត់លើប្រតិបត្តិការដែលមាននៅក្មុងគណនីរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ។ 
- នឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនីរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារ អំពីកំហុសនានា ឬ ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ នៃការទទួលរបាយការណ៍ គណនីនីមួយៗ។
- ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានអាន ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអនុវត្តចំពោះ ផលិតផល ឬ សេវាកម្មទាំងនេះ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ព័ត៌មានលម្អិតដែលបានផ្តល់ជូនទាំងនោះ រួមទាំងទម្រង់នេះផង គឺ ពិត ប្រាកដ និង ត្រឹមត្រូវ។
-ចប់-
១.១ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ យល់ព្រមថា៖ ធនាគារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា (“ភាគី”) អាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយគ្នា នូវរាល់ព័ត៌មានអំពីខ្ញុំ/យើងខ្ញុំដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖
- រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក្នុងឯកសារនេះ
- ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានផ្តល់ឱ្យពួកគេ ឬ ដែលពួកគេទទួលបាន ដោយស្របច្បាប់ អំពីខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ និង
- ព័ត៌មានលំអិតអំពីប្រតិបត្ដិការ ឬ ប្រវត្តិនៃប្រតិបត្ដិការដែលបានកើតឡើងពីការរៀបចំរបស់ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំជាមួយធនាគារ។
១.២ ប្រសិនបើភាគីណាមួយក្នុងចំណោមគូភាគីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកណាម្នាក់ (« អ្នកផ្ដល់សេវា ») ធ្វើអ្វីមួយជំនួសឲ្យខ្លួន (ឧទាហរណ៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីម៉ែល ឬប្រព័ន្ធទិន្នន័យ) នោះខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ព្រមព្រៀងថា គូភាគី និងអ្នកផ្តល់សេវាអាចផ្លាស់ប្តូររវាងគ្នានូវពត៌មានទាំងឡាយណា ដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យ។
១.៣ ធនាគារអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាទៅឲ្យអង្គភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីគូភាគី និងអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងករណីដែលច្បាប់តម្រូវ ឬនៅពេលដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានយល់ព្រម។
១.៤ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ យល់ស្របថារាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅទីនេះអាចត្រូវបានប្រើដោយភាគី និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីបើកគណនីដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានស្នើសុំ និងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនីផែនការ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងគោលបំណងស្រាវជ្រាវ។
១.៥ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា៖ សម្រាប់ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំនេះហើយរាល់ការខកខានមិនបានផ្តល់ពត៌មានអាចបណ្តាលឱ្យពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវបានបដិសេធ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានដែលបាន ផ្តល់ជូននៅក្នុងទម្រង់នេះ ពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ហើយត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ នឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរផ្តល់ព័ត៌មាន និងពីស្ថានភាពផ្សេងៗ ដែលធ្វើឲ្យពត៌មានដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យនោះក្លាយទៅជាពត៌មាន មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពិត ក្នុងមួយណាមួយ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ យល់ច្បាស់ថា ការលាក់បាំងមិនបង្ហាញពត៌មានពិត ឬ  ការលាក់បាំងពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ អាចក្លាយជាចេតនាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន មិនពិត ឬ មិនត្រឹមត្រូវ ឬព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈក្លែងបន្លំដែលអាចនាំឱ្យខ្ញុំ/យើងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវទៅតាមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និង/ឬ ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យធនាគារបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនេះពីប្រភពណាមួយ ឬនៅពេល ណាដែលធនាគារយល់ថាចាំបាច់។ នៅពេលដែលធនាគារមានមូលដ្ឋានសមស្របក្នុងការជឿថា ព័ត៌មានណាមួយរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ មិនពិត និងមិនត្រឹមត្រូវទៀតនោះ ធនាគារត្រូវបាន អនុញ្ញាតិអោយពត៌មានទាំងឡាយណា ដែលធនាគារគិតថាសមរម្យ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើធនាគារ ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការឬ ត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអតិថិជន ផ្សេងទៀតដោយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ ធនាគារនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ /យើងខ្ញុំ ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ មិនបានជូន ដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរនោះដល់ធនាគារ) ។
១.៦ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ បានទទួលពីធនាគារនូវកំណែចុងក្រោយនៃ (ក) ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម និងគណនីធនាគារ (ខ) ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត និង (គ) តារាងតម្លៃនែថ្លៃសេវា ធនាគារ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យសួរសំណួរ  និងសុំយោបល់ពីអ្នកជំនាញលើ ឯកសារនេះដោយឯករាជ្យ ប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំចង់បាន។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ បានអាននិងយល់ច្បាស់នូវខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហើយយល់ព្រម គោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានចែងក្នុងឯកសារទាំងនេះ។ ខ្ញុំយើងខ្ញុំដឹងថា ឯកសារទាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យតាមការស្នើសុំ ឬអាចរកមើលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ធនាគារ។
១.៧ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា ការចែករំលែកព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ គឺចាំបាច់សម្រាប់ធនាគារដើម្បីធ្វើចាត់ថ្នាក់លើស្ថានភាពពន្ធរបស់ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំនឹងសហការផ្តល់ជូននូវឯកសារនានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ទាមទារការធ្វើការចាត់ថ្នាក់លើស្ថានភាពពន្ធដាររបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ហើយដែលឯកសារទាំងនោះ នឹងបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ដែលមិនតិចជាង១៨២ថ្ងៃស្របតាម ច្បាប់កម្ពុជា។
១.៨ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ យល់ព្រមពិនិត្យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍គណនីរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ក្នុងរយៈពេល សាមសិប (៣០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៌។ របាយការណ៍គណនីត្រូវបានចេញជូននៅ ចុងខែនីមួយៗនៃប្រតិទិន ហើយអាចរកបានតាមសេវាធនាគារ Online ឬ នៅតាមសាខាធនាគារ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំយល់ព្រមថាខ្ញុំ/យើងខ្ញុំមានស្ថានភាពល្អបំផុតក្នុងការរកឱ្យឃើញនូវរាល់ប្រតិបត្តិការ គួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។ ហើយប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបាន សម្គាល់ឃើញ
នូវប្រតិបត្តិការណាមួយគួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ នឹងជូន ដំណឹងដល់ធនាគារ ABA ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែនឹងមិនឲ្យលើសពី ហុកសិបថ្ងៃ (៦០) ក្រោយពីកំណត់ថ្ងៃដែលខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសម្គាល់ឃើញ។ ការខកខានមិន បានត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍គណនីរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ខាងលើ
ផ្នែកទី ៥
ការប្រកាសស្ថានភាពពន្ធដាររបស់គណនីបរទេស ( FATCA-Foreign Account Tax Compliance Act)
សូមយោងទៅ៖ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការណែនាំអំពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងក្នុងការប្រកាសស្ថានភាពពន្ធដាររបស់គណនីបរទេស FATCA នៅលើគេហទំព័ររបស់ធនាគារ https:www.ababank.com
១- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គការរបស់អ្នកគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?
១.១ សូមផ្តល់លេខកូដសម្គាល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ៖
-
១.២ សូមផ្តល់នូវលេខអត្តសញ្ញាណអន្តរការីសកល 
(Global Intermediary Identification Number-GIIN)
-
-
-
២- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គការរបស់អ្នកគឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានគណនីវិនិយោគ / មានយន្តការផ្តល់ការប្រឹក្សាវិនិយោគសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នកដែរឬទេ?
-
-
-
-
២.១ សូមផ្តល់លេខកូដសំគាល់នៃអង្គភាពរបស់អ្នក៖
២.២ សូមផ្តល់នូវលេខអត្តសញ្ញាណអន្តរការីសកល(GIIN) (បើមាន)៖ 
៣- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាព របស់អ្នកបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?
៣.១ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកជាបុគ្គលដែលបានបញ្ជាក់ថាមានសញ្ជាតិអាមេរិក (Specified US person) ដែរឬទេ?
-
-
សូមផ្តល់ជូន TIN / SSN៖
៣.២ តើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន/អង្គភាពរបស់អ្នក ត្រូវបានជួញដូរជាទៀងទាត់នៅលើទីផ្សារមូលបត្ររឹងមាំ មួយរឺច្រើនដែរឬទេ?
៣.៣ តើក្រុមហ៊ុន/អង្គភាព របស់អ្នកជាស្ថាប័នសប្បុរសធម៌ សាសនា ឬ អប់រំ ។ល។ ដែលត្រូវបានលើកលែងពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?
៣.៤ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?
៣.៥ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ ទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ឬមានការពាក់ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងបានចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬ រដ្ឋណាមួយ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?
៣.៦ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកជាអ្នកលក់បន្តនូវ មូលប័ត្រ (securities) ទំនិញ (commodities) ឬឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(financial instrument) ដែរឬទេ?
៣.៧ តើក្រុមហ៊ុន/អង្គភាពរបស់អ្នក ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ដែរឬទេ?
៣.៨ តើក្រុមហ៊ុន/អង្គភាពរបស់អ្នក  គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែរឬទេ?
៣.៩ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកជាស្ថាប័នមូលនិធិទុកចិត្តទូទៅ (common trust fund) ដែរឬទេ?
៣.១០ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកជាស្ថាប័នធនាគារ ដែរឬទេ?
៣.១១ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជាឈ្មួញកណ្តាលក្នុងការជួញដូរមូលប័ត្រ ដែរឬទេ?
៣.១២ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជា ស្ថាប័នរក្សាទុកនូវមូលនិធិ Trust (Annuity Trust and a Charitable remainder unit trust) ដែរឬទេ?
៣.១៣ តើក្រុមហ៊ុន / អង្គការរបស់អ្នកគឺជាស្ថាប័នរក្សាទុកនូវមូលនិធិ Trust ដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធ (ដូចជា Charitable Trust, annuity Trust, or Public School Plan) ដែរឬទេ?
៤- តើក្រុមហ៊ុន/អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជា បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេដែលភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនមេនោះ ត្រូវបានជួញដូយ៉ាងទៀងទាត់នៅលើទីផ្សារមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជី នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលក្រុមហ៊ុនមេនោះកាន់កាប់ភាគហ៊នលើសពី៨០%នៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ដែរឬទេ?
៥- តើភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នក ត្រូវបានជួញដូរយ៉ាងទៀទាត់នៅលើទីផ្សារមូលបត្រដែលរឹងមាំ ដែរឬទេ?
៦- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែរឬទេ?
៧- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នក ជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ក្រុង ថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់ប្រទេស ឬ ជាអង្គភាពសាធារណៈដែរឬទេ?
៨- តើក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកគឺជាអង្គភាពដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?
(សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសខាងក្រោមដែលសាកសមនឹងក្រុមហ៊ុន / អង្គការរបស់អ្នក)
៩- តើប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពរបស់អ្នកលើសពី ៥០% បានមកពីសកម្មភាពវិនិយោគ ដូចជាមកពីការប្រាក់ភាគលាភ ការវិនិយោគ និងប្រាក់បញ្ញើ អត្រាប្តូរប្រាក់ ឬ ជាទំហំទឹកប្រាក់នៃការសងត្រឡប់មកវិញប្រចាំឆ្នាំ ក្រោមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ?
១០- តើទ្រព្យសកម្មក្រុមហ៊ុន/អង្គភាព របស់អ្នកលើសពី៥០%ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីសកម្មភាពវិនិយោគដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណួរទី ៩ ដែរឬទេ?
ប្រភេទគណនី
រូបិយប័ណ្ណ
តុបករណ៌គណនីដែលត្រូវស្នើសុំ
លេខគណនី (បំពេញដោយធនាគារ)
បរិមាណ
នៃតុបករណ៌
ពត៌មានគណនី
ផ្នែកទី ៦
តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ខាងលើ គឺពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ ហើយស្នើសុំបើកគណនី និង/ឬភ្ជាប់សេវាកម្មនានាខាងលើ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំត្រូវបានគេជូនដំណឹង និងព្រមទទួលស្គាល់ថា ការដាក់ពាក្យស្នើសុំគណនី និងភ្ជាប់សេវាកម្មនានាអាស្រ័យលើការពិចារណា និងនីតិវិធីផ្ទៃរបស់ធនាគារមុនពេលដែលមានការបើកឲ្យ ប្រើពេញលេញនូវសេវាកម្មទាំងនោះ។ ខ្ញុំ / យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា បានអាននិងយល់ព្រមទទួលយក ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានានៃផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងនោះ។
ការប្រកាសរបស់ម្ចាស់គណនី
ផ្នែកទី ៧ 
ហត្ថលេខា
ហត្ថលេខា
ហត្ថលេខា
ផ្នែកទី ៨
សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់របស់ធនាគារប៉ុណ្ណោះ
ការិយាល័យជួរមុខ
ការិយាល័យក្រោយ
ការស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក៖
តើប្រវត្តិរូបរបស់អតិថិជនបានរក្សា
ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយឬនៅ?
កំណត់សម្គាល់ចាំបាច់ផ្សេងៗ:
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