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ទម្រង់បែបបទព័ត៌មានអតិថិជន
CIF Number : 
(Filled by Bank)
ផ្នែកទី ១
ព័ត៌មានអតិថិជន
ភេទ :
* លេខកូដនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អតិថិជននៅពេលហៅទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ធនាគារ ABA។
Type of ID:
ស្ថានភាពគ្រួសារ :
 ប្រុស             ស្រី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ទីកន្លែងកំណើត :
ប្រទេសនៃឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ :
ប្រភេទនៃឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ :
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ :
កាលបរិច្ឆេទចេញ :
លេខអត្តសញ្ញាណ :
សញ្ជាតិដទៃទៀត :
លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ទូរស័ព្ទ* :
ទូរស័ព្ទចម្បង (សម្រាប់សេវាកម្មស្វ័យធនាគារ) :
អ៊ីមែល :
ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀត :
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន :
 
លេខផ្ទះ  :
 
ផ្លូវ :
លេខក្រុម :
ឃុំ / សង្កាត់ :
ស្រុក / ខណ្ឌ :
ភូមិ :
ខេត្ត / ក្រុង :
នៅលីវ
លែងលះ
រៀបការហើយ
Full name:  
                     
ផ្នែកទី ២
ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជន (KYC)
ផ្នែកទី ២
ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជន (KYC) (ត)
ចំណូលប្រចាំខែ  (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
..\Logo Isolated.png
ផ្នែកទី ៤
សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់របស់ធនាគារប៉ុណ្ណោះ
ការស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក៖
កាលបរិច្ឆេទ:.......................
(ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ)
ត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកឯកសារដោយ
ACCOUNT OPENING OFFICER
BACK OFFICE
កាលបរិច្ឆេទ:.......................
ផ្ទៀងផ្ទាត់និងរៀបចំដោយ
(ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ)
កាលបរិច្ឆេទ:.......................
(ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ)
ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តដោយ
តើអ្នកជាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនយោបាយមែនឬទេ? (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
តើអ្នកជាអាជីវករប្តូរប្រាកមែនឬទេ? (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
                      ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ
 សាខា (បំពេញដោយធនាគារ)
មុនពេលអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ សូមអានផ្នែកដែលមានចំណងជើងថា "ការយល់ព្រមនិងការទទួលស្គាល់ភាពឯកជន" នៅលើទំព័រទី ២ និងការបង្ហាញផលិតផលដែលអ្នកដាក់ពាក្យពី គេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនដល់ធនាគារក្នុងទម្រង់នេះអ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា ទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ធនាគារហើយយល់ព្រមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកដូចមានចែងក្នុងនោះ។  មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះ សូមបំពេញរាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវការហើយកុំទុកប្រអប់ណាមួយដែលមិនបានគូសចំណាំឬទុកចោលឡើយ។ សរសេរ N / A ក្នុងប្រអប់ណាមួយដែលមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។ នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះ អ្នកយល់ព្រមថាធនាគារនឹងអនុវត្តទៅតាមសំណើរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
អតិថិជនថ្មី
(ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានទាមទារ)
អតិថិជនចាស់
(សូមបំពេញតែព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុណ្ណោះ)
និវាសនជន
(ទិដ្ឋាការ ៦ ខែឬឯកសារដែលមានតំលៃស្មើ)
អនិវាសនជន
(មិនអនុញ្ញាត)
នាមខ្លួន :
នាមកណ្តាល :
នាមត្រកូល :
តើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកមែនឬទេ? (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
តើផលិតផលចំបងណាមួយដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំ?(ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
គោលបំណងនៃការបើកគណនី (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
តើអ្នកដឹងផលិតផលនេះដោយរបៀបណា? (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការងារ (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
មុខរបរ / មុខតំណែង
(បម្រើការងារអោយគេ)
ឈ្មោះនិយោជក
លក្ខណ:នៃអាជីវកម្ម
ប្រភពចំណូលសំខាន់ (ជ្រើសរើសមួយដោយ           ):
តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ខាងលើគឺ ពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញដោយ គ្មានការក្លែងបន្លំណាមួយឡើយ ហើយខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា តាមច្បាប់នៃប្រទេស កម្ពុជា វាជាបទល្មើស ប្រសិនបើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តិការក្លែងបន្លំឬបោកប្រាស់នោះ។ ខ្ញុំត្រូវបានគេជូនដំណឹង និងព្រមទទួលស្គាល់ថា ការដាក់ពាក្យស្នើសុំគណនី និងភ្ជាប់សេវាកម្មនានា អាស្រ័យលើការពិចារណា និងនីតិវិធីផ្ទៃរបស់ធនាគារ មុនពេលដែលមានការបើកឲ្យប្រើពេញលេញនូវសេវាកម្មទាំងនោះ។ ខ្ញុំស្នើសុំ បើកគណនី និង/ឬ សុំភ្ជាប់សេវាកម្មដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ ហើយយល់ព្រមទទួលយក ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងឡាយណាដែលមានលើផលិតផល និង សេវាកម្មទាំងនោះ។
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ
ការទទួលស្គាល់និងការទទួលយករបស់អតិថិជន
ផ្នែកទី ៣
តើប្រវត្តិរូបរបស់អតិថិជនបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយឬនៅ?
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទូរស័ព្ទ OTP (ផ្តល់ដោយអតិថិជន) :
ការទទួលស្គាល់និងការយល់ព្រមជាឯកជន
ផ្នែកទី ៥
ណាមួយធនាគារនឹងផ្អាក ឬបិទគណនីរបស់ខ្ញុំហើយបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារនឹងខ្ញុំ។ នៅពេលដែលគណនីត្រូវបានផ្អាក ឬបិទ ធនាគារនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបាត់បង់ណាមួយរួមទាំងផលវិបាកទាំងឡាយណាដែលមានមកលើ ខ្ញុំឡើយ។
១.៩ ខ្ញុំសូមបង្ហាញការយល់ព្រមជាឳឡាឫកថា នឹងទទួលយកនូវហានិភ័យនៃការរំលោភ បំពានទិន្នន័យទាំងស្រុង បើសិនការរក្សា និងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំត្រូវ បានធ្វើតាមវិធានការណ៍ធនាគាររួចរាល់ហើយ។ ក្នុងនាមជាអតិថិជនខ្ញុំយល់ព្រមថា នឹងមិនទាមទារសំណងចំពោះការខូចខាតដែលជាលទ្ធផលនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យទាំង នោះឡើយ។
២.០ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការចែករំលែកព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់គឺចាំបាច់ សម្រាប់ធនាគារដើម្បីធ្វើចាត់ថ្នាក់លើស្ថានភាពពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំនឹងសហការ ផ្តល់ជូននូវឯកសារនានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលដែលខ្ញុំ ទាមទារការធ្វើការចាត់ថ្នាក់លើស្ថានភាពពន្ធដាររបស់ខ្ញុំ ហើយដែលឯកសារទាំងនោះនឹងបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃការស្នាក់ នៅរបស់ខ្ញុំ ដែលមិនតិចជាង ១៨២ថ្ងៃស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា។
២.១ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ដើម្បីប្រកាសពី ស្ថានភាពជាបុគ្គល ទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគោរពតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម៖
- ជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ (រួមទាំងពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិពីរ)
- ជាជនបរទេសស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងចំណាត់ការបង់ពន្ធ
- ជាអ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងអាមេរិក
- ជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
- មានសាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
- មានអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រៅពីអចលនទ្រព្យបរទេស
- មានមូលនិធិ Trust ប្រសិនបើ៖ (១) តុលាការណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តការ ត្រួតពិនិត្យលើការរៀបចំនៃមូលនិធិ Trust នោះ (ii) ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ ឬ ច្រើននាក់ ដែលមានសិទ្ធិអំណាចធំធេង ក្នុងការគ្រប់គ្រង រាល់ការសម្រេចចិត្តទៅលើ មូលនិធិ Trust នោះ។
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពណាមួយរបស់ខ្ញុំ ដូចដែលមានចែក្នុង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើ ខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារក្នុងរយៈពេល30 បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរ។
២.២ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាចមានកាលៈទេសៈដែលអាចធ្វើឱ្យមានការមិនពេញចិត្ត ឬ ជម្លោះកើតឡើងរវាងភាគី។ ខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយធនាគារដើម្បីរកដំណោះស្រាយ និងព្រមអនុវត្តតាមនីតិវិធី និងគោលការណ៍នៃច្បាប់ជាធរមាន។
២.៣ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា គណនីត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្ម ត្រឹមត្រូវ និង ដូចគោលបំណង ប្រើប្រាស់ដែលបានប្រកាស ។ គណនីដែលគ្មានសកម្មភាពនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា "គណនីអសកម្ម" ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានបទ នៃការគិតថ្លៃសេវា និង ការគ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗ ដែលដាក់ចេញដោយធនាគារ (ឧទាហរណ៍ការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់តុបករណ៌គណនី គណនី និងមូលនិធិនៅក្នុងគណនី) ។ លើសពីនេះទៀត ខ្ញុំទទលស្គាល់ថា៖ វាជាកាតព្វកិច្ច របស់ខ្ញុំក្នុងការរក្សាគណនីអោយនៅ “ សកម្ម” ហើយសមតុល្យដែលគ្មានសកម្មភាពក្នុង រយៈពេល ១០ ឆ្នាំជាប់គ្នា ឬលើសពីនេះអាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្រប តាមតម្រូវការច្បាប់ជាធរមាន សម្រាប់គ្រប់គ្រងបន្ត ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមផ្សេង ទៀតពីខ្ញុំឡើយ។
២.៤ ខ្ញុំយល់ព្រមថា៖
- ឯកសារដែលបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយធនាគារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសមស្របណាមួយ។
- បានចងភ្ជាប់នឹង ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលអនុវត្តក្នុងពេលណាមួយក៏ដោយចំពោះគណនី នេះ ដែលខ្ញុំបានបើកជាមួយនឹងធនាគារ។
- បានចងភ្ជាប់នឹង ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាក្នុងការប្រើប្រាស់តុបករណ៌គណនីផងដែរ ប្រសិន បើតុបករណ៌គណនីដូចជា ប័ណ្ណ និង សេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ិនធើណិត តាមត្រូវបានស្នើសុំ។
- ធនាគារអាចគិតថ្លៃសេវាកម្មទាំងឡាយ ពីគណនីនេះ ឬគណនីផ្សេងទៀត ដែលខ្ញុំបាន ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធនាគារ ហើយធនាគារក៏អាចធ្វើការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានទូទាត់ជាមួយធនាគារ ឬជាថ្លៃសេវាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ឬ ពន្ធ ឬ អាករ ផ្សេងៗដែលបានកំណត់លើប្រតិបត្តិការដែលមាននៅក្មុងគណនីរបស់ខ្ញុំ។
- នឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនីរបស់ខ្ញុំ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារអំពីកំហុសនានា ឬ ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ នៃការទទួលរបាយការណ៍គណនី នីមួយៗ។
- ខ្ញុំបានអាន ខនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអនុវត្តចំពោះ គណនីនេះ ឬគណនីទាំងនេះ។ ខ្ញុំប្រាកដថា ព័ត៌មានលម្អិតដែលបានផ្តល់ជូនរួមជាមួយនឹងទម្រង់នេះ គឺពិតប្រាកដ និង ត្រឹមត្រូវ។
- ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពគណនី ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រ ប័ណ្ណ ឬទិន្នន័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមាន លេខកូដសម្ងាត់ លេខ OTP-One Time Password (លេខសម្ងាត់ប្រើតែម្តងគត់) ពាក្យសំងាត់ ឈ្មោះអ្នកប្រើ ដែលពត៌មានទាំងនេះអាចត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ិនធើណែត។
-ខ្ញុំបានពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៅលើទម្រង់នេះ យ៉ាងបានហ្មត់ចត់ និងបានជូនដំណឹងដល់ធនាគា ដើម្បីកែតម្រូវពត៌មានដែលមានកំហុសទាំងឡាយណា មុនពេលដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខា លើពាក្យសុំនេះ។
 
-ចប់-
១.១ ខ្ញុំយល់ព្រមថា៖ ធនាគារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា (“ភាគី”) អាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយគ្នានូវរាល់ ព័ត៌មានអំពីខ្ញុំដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖
- រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយខ្ញុំ ក្នុងឯកសារនេះ
- ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានផ្តល់ឱ្យពួកគេ ឬ ដែលពួកគេទទួលបានដោយ ស្របច្បាប់ អំពីខ្ញុំ និង
- ព័ត៌មានលំអិតអំពីប្រតិបត្ដិការ ឬ ប្រវត្តិនៃប្រតិបត្ដិការដែលបានកើតឡើងពីការរៀបចំរបស់ ខ្ញុំជាមួយធនាគារ។
១.២ ប្រសិនបើភាគីណាមួយក្នុងចំណោមគូភាគីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកណាម្នាក់ (« អ្នកផ្ដល់សេវា ») ធ្វើអ្វីមួយជំនួសឲ្យខ្លួន (ឧទាហរណ៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីម៉ែល ឬប្រព័ន្ធទិន្នន័យ) នោះខ្ញុំ ព្រមព្រៀងថា គូភាគី និងអ្នកផ្តល់សេវាអាចផ្លាស់ប្តូររវាងគ្នានូវពត៌មានទាំងឡាយណា ដែលខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យ។
១.៣ ធនាគារអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាទៅឲ្យអង្គភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីគូភាគី និងអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងករណីដែលច្បាប់តម្រូវ ឬនៅពេលដែលខ្ញុំបានយល់ព្រម។
១.៤ ខ្ញុំ យល់ស្របថារាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅទីនេះអាចត្រូវបានប្រើដោយភាគី និងអ្នក ផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីបើកគណនីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ និងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនីផែនការ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងគោលបំណងស្រាវជ្រាវ។
១.៥ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា៖ សម្រាប់ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មាន ទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំនេះហើយរាល់ការខកខានមិនបានផ្តល់ពត៌មានអាចបណ្តាលឱ្យពាក្យ ស្នើសុំនេះត្រូវបានបដិសេធ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងទម្រង់នេះ ពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ហើយត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ។ ខ្ញុំនឹងជូនដំណឹង ដល់ធនាគារនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរផ្តល់ព័ត៌មាន និងពីស្ថានភាពផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពត៌មាន ដែលខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យនោះក្លាយទៅជាពត៌មាន មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពិត ក្នុងមួយណាមួយ។ ខ្ញុំ យល់ច្បាស់ថា ការលាក់បាំងមិនបង្ហាញពត៌មានពិត ឬ ការលាក់បាំងពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំ អាចក្លាយជាចេតនាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន មិនពិត ឬ មិនត្រឹមត្រូវ ឬព័ត៌មានដែលមាន លក្ខណៈក្លែងបន្លំដែលអាចនាំឱ្យខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវទៅតាមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និង/ឬ ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិឱ្យធនាគារបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ទាំងនេះពីប្រភពណាមួយ ឬនៅពេល ណាដែលធនាគារយល់ថាចាំបាច់។ នៅពេលដែល ធនាគារមានមូលដ្ឋានសមស្របក្នុងការជឿថា ព័ត៌មានណាមួយរបស់ខ្ញុំ មិនពិត និងមិន ត្រឹមត្រូវទៀតនោះ ធនាគារត្រូវបាន អនុញ្ញាតិអោយពត៌មានទាំងឡាយណាដែលធនាគារ គិតថាសមរម្យ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើធនាគារ ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ឈប់ ដំណើរការ ឬត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអតិថិជន ផ្សេងទៀតដោយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ ធនាគារនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ របស់ខ្លួន ប្រសិនបើខ្ញុំ មិនបានជូន ដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរនោះដល់ធនាគារ)។
១.៦ ខ្ញុំយល់ព្រមពិនិត្យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍គណនីរបស់ខ្ញុំ ក្នុងរយៈពេលសាមសិប (៣០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៌។ របាយការណ៍គណនីត្រូវបានចេញជូននៅ ចុងខែនីមួយៗនៃប្រតិទិន ហើយអាចរកបានតាមសេវាធនាគារ Online ឬ នៅតាមសាខាធនាគារ។ ខ្ញុំយល់ព្រមថា ខ្ញុំមានស្ថានភាពល្អបំផុតក្នុងការរកឱ្យឃើញនូវរាល់ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។ ហើយប្រសិនបើខ្ញុំបាន សម្គាល់ឃើញនូវប្រតិបត្តិការ ណាមួយគួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ខ្ញុំនងជូនដំណឹងដល់ធនាគារ ABA ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនឹងមិនឲ្យលើសពី ហុកសិបថ្ងៃ (៦០) ក្រោយពី កំណត់ថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្គាល់ឃើញ។ ការខកខានមិនបានត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍គណនី របស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ខាងលើនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វេសប្រហែសផ្ទាល់ខ្លួន ដែលនឹងនាំឲ្យមានការទទួលខុសផ្នែកច្បាប់ ក្រោមច្បាប់កម្ពុជា។ ជាលទ្ធផលនៃ ការធ្វេសប្រហែសនេះ ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះធនាគារអេប៊ីអេចំពោះការខាតបង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្ញុំចំពោះធនាគារអេប៊ីអេ តាមអ្វីដែលបានអនុញ្ញាតិតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយ វានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាព ខ្ញុំក្នុងការទទួលបានសំណងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ខុសប្រក្រតី ឬ គ្មានការអនុញ្ញាតនោះ។
១.៧ ខ្ញុំបានទទួលពីធនាគារនូវកំណែចុងក្រោយនៃ (ក) ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម និងគណនីធនាគារ (ខ) ខនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត និង (គ) តារាងតម្លៃនែថ្លៃសេវា ធនាគារ។ ខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យសួរសំណួរ  និងសុំយោបល់ពីអ្នកជំនាញលើ ឯកសារនេះដោយឯករាជ្យ ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បាន។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំបានអាន និងយល់ច្បាស់ នូវខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហើយយល់ព្រម គោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ ដែលបានចែងក្នុងឯកសារទាំងនេះ។ ខ្ញុំដឹងថា ឯកសារទាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យតាម ការស្នើសុំ ឬអាចរកមើលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ធនាគារ។
១.៨ ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមបទប្បញ្ញត្តិនានា និងគោលការណ៌របស់ធនាគារ ធនាគារ នឹងអនុលោមតាមបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌកម្មដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា (ដែលអាចហៅជា រួមគឺថា “ទណ្ឌកម្ម”) ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមអះអាង និងធានាថា ខ្ញុំមិនមែនជាគោលដៅនៃការដាក់ ទណ្ឌកម្មណាមួយ ឬ ជា “បុគ្គលដែលជាប់ទណ្ឌកម្ម” ឡើយ នៅពេលដែលខ្ញុំ កំពុងដាក់ពាក្យ ស្នើសុំគណនី ឬ សេវាកម្ម ឬ នៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបន្តការប្រើប្រាស់សេវារបស់ធនាគារ។
ប្រសិនបើខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃនិត្តិបុគ្គល ទោះបីជាក្នុងទម្រង់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ជាអភិបាល ឬជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ) នៃអង្គភាពមួយ នោះខ្ញុំសូមធានា និងអះអាងអស់ពី សមត្ថភាពថា ខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុុំ ក៏ដូចជា សម្ព័ន្ថ ភ្នាក់ងារ ឬនិយោជិកណាមួយ មិនមែនជាបុគ្គលដែលជាប់ទណ្ឌកម្មឡើយ។ ប្រសិនបើខ្ញុុំក្លាយជា គោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម 
PLEASE CHOOSE CARD TYPE:
Name on above Card(s):
(max 19 characters)
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	PrintedDate: 
	Docfor: 
	CIFno: 
	ResetButton2: 
	NewCust: 
	ExistingCust: 
	F11: 
	F12: 
	F13: 
	F14: 
	F15: 
	F16: 
	F17: 
	F18: 
	F19: 
	F110: 
	F111: 
	F112: 
	F113: 
	F114: 
	F115: 
	F116: 
	F117: 
	F118: 
	F119: 
	F120: 
	MS2: 
	MS1: 
	MS3: 
	F177: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	pls enter the current address: 
	FlFullname: 
	FlFullnamewithmid: 
	Checksample: 
	F81: 
	F82: 
	F83: 
	F84: 
	F85: 
	Button1: 
	F866: 
	F87: 
	F86: 
	F89: 
	F88: 
	PrintButton2: 
	Formtype: 
	Tick: 
	ResetUS: 
	nopep1: 
	yespep: 
	RME: 
	NME: 
	NRME: 
	Residentstatusbox1: 
	Residentstatusbox: 
	DateTimeField1: 
	DropDownList1: 
	F21: 
	F22: 
	F23: 
	F31: 
	F32: 
	F33: 
	F34: 
	F35: 
	F36: 
	ResetProduct: 
	F41: 
	F42: 
	F43: 
	F44: 
	F45: 
	F46: 
	ResetPurpose: 
	F51: 
	F52: 
	F53: 
	F54: 
	F55: 
	ResetKnowABA: 
	F61: 
	F62: 
	F63: 
	F64: 
	F65: 
	F66: 
	F67: 
	F68: 
	F69: 
	F610: 
	F611: 
	ResetEmployment: 
	F71: 
	F72: 
	F73: 
	F74: 
	F75: 
	F76: 
	F77: 
	F78: 
	F79: 
	OTPcode: 
	Primary5: 
	Supplementary5: 
	Accountlink: 
	Remove: 
	Add: 
	UPIClassic5: 
	UPIPlatinum5: 
	ATM5: 
	MasterStandard5: 
	MasterPlatinumlite5: 
	MasterPlatinum5: 
	ViisaDebitClassic5: 
	VisaDebitPlatinumlite5: 
	VisaDebitPlatinum5: 
	NameonCardfield5: 
	designer__defaultHyphenation: 



