ពក្យេស�ស
ី ុំេផ�រ្របាក់កុ �ង្រស�ក
Local Money Transfer Form
កលបរេច�
ិ ទ / Date:

DD - MM - YYYY

ព័ត៌មានអ�កេស�ីសុំ / Applicant's Information
េឈ�ះ / Name:
េលខគណនី / Account No.:

េលខទូរស័ព� / Phone No.:

អសយដ�ន / Address:

ព័ត៌មានអ�កទទួល្របាក់ / Beneficiary's Information
េឈ�ះ / Name:
េលខគណនី / Account No.:
អសយដ�ន / Address:
ធនាគារអ�កទទួល្របាក់
Beneficiary's Bank

ព័ត៌មានលម�ត
ិ ព្រី បតប
ិ ត�ក
ិ រ / Transaction Details
្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់ / Transfer Mode

រូបិយប័ណ� / Currency

1.

ករេផ�រ្របាក់កុ �ង្រស�ក / Local Transfer

ដុល�រអេមរក
ិ / USD

2.

េសវទូទត់រហ័ស / Fast Payment ( េរៀល / KHR ) only

េរៀល / KHR

ចំនួនទឹក្របាក់ជាេលខ:
Wire Amount in Figures:

ចំនួនទឹក្របាក់ជាអក្សរ / Wire Amount in Words

កៃ្រម / Commission:
សរុប / Total:
េគាលបំណងេផ�រ្របាក់ :
Purpose of Transfer:

ករេផ�រផា�ល់ខួ ន
� / Private Transfer

ករទិញទំនិញ / Pay for Goods

ទូទត់កម�ី / Loan Repayment

េផ្សងៗ (ប��ក់) / Other (Specify)

ព័ត៌មានលម�ត
ិ ៃនករេផ�រ្របាក់ (្របសន
ិ េបមា
ី ន) / Details of payments to be sent to the beneficiary (optional):

ករចុះហត�េលខរបស់េយង
ី ខ�ុំេលីពក្យេស�ីសុំេនះ

បានប��ក់ថា េយង
ី ខ�ុំបានអន និងយល់ច្បោស់រល់

លក�ខណ�នានាែដលមានេនទំព័រខងេ្រកយ និងបាន

្របថាប់្រត / Stamp

យល់្រពមេគារពតមលក�ខណ�ទំងេនះ។

By signing this form, I confirm that I have read
and understood the terms & conditions stipulated
on the reverse side of this form and agree with them.

ហត�េលខអ�កេស�ស
ី ុំ / Applicant's Signature

ស្រមាប់ធនាគារបំេពញ / FOR BANK USE ONLY
Customer Verification:

Verified by
Distribution:

Signature Verified

Authorized by
White Copy - Branch

Pink Copy - Accounting Dept.

Documents Checked

Reference No.:

Processed by
Green Copy - Customer

Approved by
Local Money Transfer Form V5-18012017

Advanced Bank of Asia Limited
លក�ខណ�ៃនករេផ�រ្របាក់
សូមអនលក�ខណ�ខងេ្រកមេនះេដយ្រប�ង្របយ័ត� លក�ខណ�េនះគឺជាកិច�្រពមេ្រពៀងក�ុងករេផ�រ្របាក់រវងអ�កេផ�រ្របាក់ និងធនាគារ ABA ។

១. អ�កេផ�រ្របាក់បានអះអង នង
៌
េនក�ុងពក្យេស�សុ
ិ ប��ក់ថារល់ព័តមាន
ី ំេផ�រ្របាក់គ្រត
ឺ ម
ឹ ្រត�វ នង
ិ ពត
ិ ្របាកដែមន ។ ធនាគារនង
ឹ មន
ិ ទទួលខុស្រត�វ
រល់ករយត
់ តមាន
៌
ែដលមិនមានភាពច្បោស់លស់េនក�ុងពក្យេស�ីសុំេផ�រ្របាក់េឡយ
ឺ យា៉វ ឬកំហុសណាមួយែដលអ�កេផ�រ្របាក់បានផ�លព័
ី ។

២. អ�កេផ�រ្របាក់បានផ�លស
់ ទ
�ិ
ធនាគារេធ�ករ
របស់
អ�កេផ�រនូវចំនួន្របាក់ រួមទំងកៃ្រមេសវេផ្សងៗ ។
ិ េអយ
ី ដក្របាក់េចញពគណន
ី
ី
៣. អ�កេផ�រ្របាក់ យល់្រពម និងប��ក់ថា ធនាគារ នឹងេធ�ីករអនុវត�នេទ
៍ តមអត្រាករ្របាក់របស់ធនាគារក�ុងករេផ�រ្របាក់ ។

៤. ធនាគារ ABA មានសទ
្ ធ
ករែកប្រែៃថ�េសវកម� នង
្ ីករជូនដំណឹងជាមុន ។
ិ ធ
ិ �ើ
ិ កៃ្រម ក៏ដូចជាលក�ខណ�ទំងអស់្រគប់េពលេវលេដយមន
ិ ចំបាច់ធេវ
៥. ធនាគារ ABA អចផ�លព័
់ តមាន
៌
ៃនករេផ�រ្របាក់េទឲ្យភាគីទី3 ែដលកំណត់េដយច្បោប់របស់្រពះរជាណាចក្រកម�ុជា រួមប��ូ លករសេ្រមចពី
តុលករ ករេសុប
ី អេង�ត នង
ិ បទប�� របស់ធនាគារជាតៃន
ិ កម�ុជា ។

៦. ក�ុងករណីករេផ�រ្របាក់្រត�វបានបដិេសធ ឬលុបេចល ធនាគារ ABA នឹងេផ�រ្របាក់្រតឡប់េទកន់អ�កេស�ីសុំវ ិញ េនេពលែដលធនាគារ ABA បាន
ទទួល្របាក់ពធនាគារ
អន�រករ ី ឬធនាគារែដលទទួលផល ។
ី

៧. អ�កេផ�រ្របាក់ យល់្រពមថា កម្រៃគឺមិន្រត�វបានេផ�រ្រតឡប់មកវ ិញេនាះេទ ។
៨. អ�កេផ�រ្របាក់បានផ�លស
់ ទ
ABA បានរកេឃញ
ិ ឲ
ិ� ្យធនាគារេធ�ករ
ី ពន្យោរេពលបព្ឈប់ ឬលុបេចលករេផ�រ្របាក់ ្របសន
ិ េបធនាគារ
ី
ី ថា ករេផ�រ្របាក់
មិនបានេគារពតមច្បោប់ជាតិ ឬអន�រជាតិ ។
៩. ធនាគារ សូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករបដិេសធ ឬផា�ក ករេផ�រ្របាក់ណាមួយ ្របសិនេបី្របតិបត�ិករេនាះមិនបានបំេពញេទតមេគាលករណ៍ AML/ KYC
របស់ធនាគារ។

Advanced Bank of Asia Limited
Terms and Conditions of Fund Transfer
Please read the following terms and conditions carefully, these terms and conditions are an "Agreement" between you and Advanced
Bank of Asia Limited ("the Bank") in relation to the use of fund transfer.
1. The Applicant confirms that the information provided in this form is true and correct and the bank will not responsible for any
delays, errors and omission caused by misprinting and/or inaccuracy of the Applicant.
2. The Applicant authorizes the Bank to debit his/her account for the wire amount and amount of commissions.
3. The Applicant understands and confirms that the Bank will apply its internal currency exchange rate to process fund transfer.
4. The Bank may change its fees and commissions as well as these terms & conditions from time to time without prior notice.
5. The Bank may disclose the fund transfer information to the third parties in accordance with the legislation of the Kingdom of
Cambodia including , but not limited by, court decisions, investigations and the National Bank of Cambodia regulations.
6. In case of transfer cancellation, the Bank will return the Applicant's funds only upon receipt from correspondent or beneficiary's
bank.
7. The Applicant understands and agrees that the fees are not refundable.
8. The Applicant authorizes the Bank to postpone, suspend or cancel the fund transfer if the Bank has found that it may be related to
unlawful conduct and/or breach of any national or international laws.
9. The Bank reserves the right to reject or suspend any transfer if required for its AML/KYC purposes.

Distribution:

White Copy - Branch

Pink Copy - Accounting Dept.

Green Copy - Customer

Local Money Transfer Form V5-18012017

