
 

ការយល់្រពម និងការទទួលសា/0ល់អំពីឯកជនភាព 
 
1.1 ខញុ ំយល់រពមថ ធនគរ និងៃដគូណមួយ ('ភគី') អចនឹងផល ស់បតូរជមួយគន នូវព័ត៌មនណមួយរបស់ខញុ ំ។ 

1.2 របសិនេបីភគីណមួយ ជួលឲយបុគគលណមន ក់ ('រកុមហុ៊នផតល់េសវ') េធវីអវីមួយជំនួសខលួន (ដូចជ ដំេណីរករទិននន័យ 

ឬផគូផគងទិននន័យ) េនះខញុ ំយល់រពមថ ភគី និងរកុមហុ៊នផតល់េសវ អចផល ស់បតូរជមួយគន នូវព័ត៌មនណមួយេនកនុងេនះ។ 

1.3 ធនគរអចផតល់ព័ត៌មនណមួយដល់នីតិបុគគលេផសងៗ េរកពីភគី និងរកុមហុ៊នផតល់េសវែដលចបំច់ ឬតរមូវេដយចបប់ 

ឬេនេពលែដលខញុ ំបនយល់រពម។ 

1.4 ខញុ ំយល់រពមថ ព័ត៌មនណមួយេនកនុងេនះអចរតូវបនភគី 

និងរកុមហុ៊នផតល់េសវណមួយេរបីរបស់េដីមបេីបីកគណនីែដលខញុ ំបនេសនីសំុ និងកនុងេគលបំណងរគប់រគងគណនី 

េរៀបចំែផនករ អភិវឌឍ និងរសវរជវផលិតផល។ 

1.5 ខញុ ំយល់រពមថនឹងពិនិតយរបយករណ៍គណនីកនុងរយៈេពលហុកសិប (60) ៃថង ចប់ពីកលបរេិចឆទរបយករណ៍ 

(ែដលដល់េពលកំណត់រតឹមចុងែខរបតិទិននីមួយៗ) ជរកដស 

ឬជរបយករណ៍េអឡកិរតូនិកែដលអចទទួលបនតមរយៈសខ និង/ឬេសវធនគរអនឡញ 

េដយសរខញុ ំអចរកេឃញីរបតិបតតិករសងសយ័ណមួយ។ ករខកខនកនុងករអនុវតតកររបុងរបយត័នជធមមតណមួយរបស់ខញុ ំ 

គឺជករេធវសរបែហស េហយីខញុមិំនមនសិទធិបតឹង

តវ៉ជមួយធនគរអំពីរបតិបតតិករគម នករអនុញញ តណមួយែដលេកីតមនេនកនុងគណនីរបស់ខញុ ំេឡយី។ 

ខញុ ំែថមទងំយល់រពមថ នឹងរ៉ប់រងសងធនគរសរមប់ករទូទត់ទឹករបក់ែដលខុសគនណមួយបណត លមក

ពីករេធវសរបែហសរបស់ខញុ ំ។ 

1.6 ខញុ ំទទួលសគ ល់ថ អចនឹងមនកលៈេទសៈែដលមនករមិនេពញចិតត ឬវវិទេកីតេឡងីរវងភគី និងភគី។ 

ខញុ ំនឹងសហករជមួយធនគរ េដីមបែីសវងរកដំេណះរសយ និងអនុវតតតមនីតិវធីិអនុវតតរបស់ធនគរ 

និងេគលករណ៍ចបប់ជធរមនសរមប់ដំេណះរសយនន។ 

1.7 ខញុ ំទទួលសគ ល់ថ គណនីរតូវែតមនរបតិបតតិករ េរបីរបស់កនុងេគលបំណងែដលបនរបកស 

េហយីរបតិបតតិករគួរជទីេពញចិតត។ គណនីែដលមិនមនរបតិបតតិករ នឹងរតូវចត់ថន ក់ជគណនី 'មិនដំេណីរករ' 

និងរតូវគិតៃថលេសវ រមួទងំវធិនកររគប់រគងែដលដក់េចញេដយធនគរ។ េលីសពីេនះ ខញុ ំទទួលសគ ល់ថ 

េនះជកតពវកិចចរបស់ខញុ ំកនុងកររកសឲយគណនី 'សកមម' េហយីសមតុលយគណនីមិនដំេណីរករណមួយកនុងរយៈេពលចប់ពី 10 

(ដប់) ឆន ជំប់គន េឡងីេទ តមចបប់ជធរមនតរមូវ អចរតូវេផទរេទធនគរជតិៃនកមពុជេដីមបរីគប់រគង 

េដយមិនចបំច់មនករយល់រពមបែនថមពីខញុ ំេឡយី។  

1.8 កំណត់សមគ ល់ជក់លក់សរមប់លកខខណឌ គណនីជួញដូរ 

- ខញុ ំេសនីសំុឲយធនគរេបីកគណនីជួញដូរសរមប់ករវនិិេយគេលីឧបករណ៍និសសនទ និងមូលបរតេផសងៗែដលចបប់ និង

បទបបញញតតិៃនរពះរជណចរកកមពុជអនុញញ ត។ 

- ខញុ ំសូមរបកសថ ខញុ ំបនដឹង និងបនយល់ថ ករវនិិេយគអចនឲំយមនហនិភ័យខតបង់ែផនកហរិញញវតថុ 

 

 

 



 
- េហយីខញុ ំយល់រពមេធវីករវនិិេយគេនះជមួយករទទួលខុសរតូវេដយខលួនឯង។ 

- ខញុ ំយល់រពម និងទទួលសគ ល់ថ ធនគរនឹងសរមួលឲយខញុ ំេបីកែតគណនីជួញដូរបុ៉េណណ ះ។ 

គណនីេនះមិនមនទំនក់ទំនងណមួយជមួយឈមួញេជីងស 

ឬអតថគហកេផសងណមួយែដលខញុ ំបនសហករជមួយអំពីករវនិិេយគ េហយីេហតុេនះ 

ខញុ ំយល់រពមេដះរសយបញហ ណមួយពក់ព័នធនឹងករវនិិេយគរបស់ខញុ ំជមួយឈមួញេជីងស 

ឬអតថគហកេផសងេដយខលួនឯង។ 

- ខញុ ំយល់រពមថ ធនគរនឹងគិតៃថលេសវសរមប់េសវែដលផតល់ឲយខញុ ំ មនជអទ� ៃថលេសវរបចែំខ 

និង/ឬៃថលេសវណមួយែដលធនគរអចអនុវតតពីមួយេពលេទមួយេពលេដយមនករជូនដំណឹងសមរសប 

តមរយៈបណត ញរបស់ធនគរ េហយីខញុ ំយល់រពមថ 

ធនគរអចកត់យកៃថលេសវទងំេនះពីគណនីណមួយរបស់ខញុ ែំដលមនេនធនគរ។ 

- ខញុ ំយល់រពមថ របតិបតតិករែដលខញុ ំបនេធវី េដីមបេីផញីេទកន់គណនីរបស់ឈមួញេជីងស 

ឬអតថគហកេផសងេទៀត នឹងរតូវផតួចេផតីមេចញែតពីគណនីជួញដូររបស់ខញុ ំបុ៉េណណ ះ សរមប់របតិបតតិករែដលេរបីគណនីេផសង

េរកពីគណនីេនះ ខញុ ំរតូវេសនីសំុឲយភគីទទួល េធវីករបងវិលចំនួនទឹករបក់មកគណនីរបស់ខញុ ំវញិ េដីមបឲីយខញុ ំអចែកតរមូវរបតិ

បតតិករ។    

- ខញុ ំយល់រពមថ ធនគរមិនមនកតពវកិចចកនុងករេផទៀងផទ ត់ 

ឬពិនិតយភពរតឹមរតូវៃនព័ត៌មនែដលខញុ ំបនបញចូ លកនុងរបតិបតតិករែដលខញុ ំបនេធវីេឡយី មិនថេនតមបញជ រ 

ឬបណត ញេអឡកិរតូនិក េហយីដូេចនះ ខញុ ំយល់រពមថ ធនគរមិនទទួលខុសរតូវចំេពះកំហុសែបបេនះេឡយី។   

- ខញុ ំយល់រពមថ ពីមួយេពលេទមួយេពល ធនគរអចតរមូវឲយខញុ ំដក់ឯកសរពក់ព័នធននេដីមបគីរំទរបតិបតតិកររវងខញុ ំ 

និងភគីទទួល េហយីខញុ ំយល់រពមសហករជមួយធនគរកនុងករែសវងរកដំេណះរសយកនុងកលៈេទសៈណមួយ។ 

- ខញុ ំរបកសថ របតិបតតិកររវងខញុ ំ និងភគីទទួល មិនពក់ព័នធនឹងសកមមភពខុសចបប់ណមួយ និង/ឬករសមអ តរបក់ 

និង/ឬហរិញញបបទនេភរវកមមេឡយី។ របសិនេបីសកមមភពទងំេនះអចេកីតេឡងី ខញុ ំយល់រពមថ ធនគរមនសិទធិពយួរ 

ឬបងកករបតិបតតិករ ឬចំនួនទឹករបក់ណមួយេដីមបេីធវីករេសីុបអេងកតបែនថម។ 

- ខញុ ំយល់រពម រ៉ប់រងសងធនគរ បុគគលិក ភន ក់ងរ អនកតំណង និងអនកទទួលភរកិចចរបស់ធនគរ 

េលីមូលដឋ នសំណងេពញេលញែដលេកីតពី និងតទល់ជមួយបណតឹ ង នីតិវធីិចបប់ ករទមទរ ករខតបង់ ករខូចខត 

ផលប៉ះពល់ (េដយផទ ល់ ឬេដយរបេយល ឬបណត លមកពីមូលេហតុេផសងៗ) ៃថលខតបង់ ៃថលចំណយ ៃថលេសវ ពនធ 

ករពិន័យ និងចំណយផលូវចបប់ និងទំនួលខុសរតូវេផសងណមួយែដលអចទទួលរង ឬេកីតេឡងីចំេពះធនគរ េដយ៖ 

ក) ទទួលសំេណីសំុេបីកគណនីជួញដូររបស់ខញុ ំ 

ខ) ទទួលសំេណីរបតិបតតិករចំនួនទឹករបក់ណមួយពីគណនីរបស់ខញុ ំចូលេទកនុងគណនីរបស់ឈមួញេជីងស 

ឬអតថ គហកេផសង តមបញជ រ ឬតមបណត ញេអឡកិរតូនិក មិនថសំេណីរបតិបតតិករេនះដក់េដយមន 

ឬគម នកំហុស ឬជសកមមភពែកលងបនលំក៏េដយ  

គ) មនករវនិិេយគខតបង់ទងំរសុង ឬមួយែផនក 

 

 



 
ឃ) អនុវតត ពនយរេពលអនុវតត ឬមិនអនុវតតតមសំេណីរបតិបតតិករ និងអនុវតតតមជទូេទនូវកតពវកិចចរបស់ខលួន  

ឬអនុវតតសិទធិរបស់ខលួនរសបេទតម ខនិងលកខខណឌ ។ 

2.1 ខញុ ំយល់រពមថ៖ 

- ឯកសរននែដលបងហ ញកនុងេគលបំណងកំណត់អតតសញញ ណអចរតូវធនគរេផទៀងផទ ត់ជមួយនឹងអជញ ធរសមរសប 

- រតូវបនចងកតពវកិចចេដយ ខនិងលកខខណឌ ែដលពីមួយេពលេទមួយេពល អនុវតតចំេពះគណនីេនះ ែដលខញុ ំេបីកជមួយ

ធនគរ  

- ទទួលសគ ល់ថបនអនលកខខណឌ សតីពីករបងហ ញព័ត៌មនផលិតផលគណនីែដលអនុវតតចំេពះគណនីេនះ/ទងំេនះ។ 

ខញុ ំេជឿជក់ថ ព័ត៌មនលមអិតែដលផតល់ជូន រមួទងំទរមង់េនះផងែដរ គឺពិត និងរតឹមរតូវ។ 

- ខញុ ំបនពិនិតយ និងេផទៀងផទ ត់យ៉ងហមត់ចត់នូវព័ត៌មន និងបនជូនដំណឹងភល មៗដល់ធនគរអំពីព័ត៌មនមិនរតឹមរតូវណមួយ 

មុនេពលខញុ ំចុះហតថេលខេលីសំេណីសំុេនះ។  

 


