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ពក្យេស�ីសំុេផ�រ្របាក់ក�ុង្រស�ក

ព័ត៌មានអ�កេស�ីសំុ / Applicant's Information

ព័ត៌មានអ�កទទួល្របាក ់/ Beneficiary's Information

Local Money Transfer Form

េឈ� ះ    / Name: 

េលខគណនី / Account No.: 

                                                DD - MM - YYYY

ស្រមាប់ធនាគារបំេពញ / FOR BANK USE ONLY

េលខទូរស័ព� / Phone No.: 

អសយដ� ន / Address: 

េឈ� ះ    / Name: 

េលខគណនី / Account No.: 

អសយដ� ន / Address: 

ព័ត៌មានលម�ិតពី្របតិបត�ិករ / Transaction Details

ចំនួនទឹក្របាក់ជាេលខ:   
Wire Amount in Figures:

កៃ្រម / Commission:

សរុប / Total:

េគាលបំណងេផ�រ្របាក ់:
Purpose of Transfer:

ព័ត៌មានលម�ិតៃនករេផ�រ្របាក់ (្របសិនេបីមាន) / Details of payments to be sent to the beneficiary (optional):

ករចុះហត�េលខរបស់េយងីខ�ុ ំេលីពក្យេស�ីសំុេនះ              

បានប�� ក់ថា េយងីខ�ុ ំបានអន និងយល់ច្បោស់រល់ 

លក�ខណ� នានាែដលមានេនទំព័រខងេ្រកយ និងបាន 

យល់្រពមេគារពតមលក�ខណ� ទងំេនះ។  
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�ីសុំ / Applicant's Signature

្របថាប់្រត  / Stamp

Customer Verification: Reference No.:

Verified by Authorized by Processed by Approved by

ចំនួនទឹក្របាក់ជាអក្សរ / Wire Amount in Words

្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់ / Transfer Mode រូបិយប័ណ� / Currency

ធនាគារអ�កទទួល្របាក់
Beneficiary's Bank

1. 

2. 

 កលបរេិច�ទ / Date:

ករេផ�រ្របាក់ក�ុង្រស�ក / Local Transfer ដុល� រអេមរកិ  / USD េរៀល  / KHR

េសវទូទត់រហ័ស / Fast Payment  ( េរៀល  / KHR ) only

ករេផ�រផា� ល់ខ�ួន  / Private Transfer ករទិញទំនិញ / Pay for Goods

ទូទត់កម�ី / Loan Repayment េផ្សងៗ (ប�� ក)់ / Other (Specify)

Signature Verified Documents Checked
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Advanced Bank of Asia Limited 

លក�ខណ� ៃនករេផ�រ្របាក់ 
  
សូម អន លក�ខណ� ខង េ្រកម េនះ េដយ ្រប�ង ្របយត័� លក� ខណ �េនះ គឺ ជា កិច� ្រពម េ្រពៀង ក�ុង ករ េផ�រ ្របាក់ រវង អ�ក េផ�រ ្របាក់ និង ធនាគារ ABA ។ 

១. អ�ក េផ�រ ្របាក់ បាន អះ អង និង ប�� ក់ ថា រល់ ព័ត៌ មាន េន ក�ុង ពក្យ េស�ី សំុ េផ�រ ្របាក់ គឺ ្រតឹម ្រត�វ និង ពិត ្របាក ដ ែមន ។ ធនាគារ នឹង មិន ទទួល ខុស ្រត�វ      

     រល់ ករ យតឺ យ៉ាវ ឬ កំហុស ណា មួយ ែដល អ�ក េផ�រ ្របាក់ បាន ផ�ល់ ព័ត៌ មាន ែដល មិន មាន ភាព ច្បោស់ លស់ េន ក�ុង ពក្យ េស�ី សំុេផ�រ ្របាក់ េឡយី ។ 

២. អ�ក េផ�រ ្របាក់ បាន ផ�ល់ សិទ�ិ េអយ ធនាគារ េធ�ី ករ ដក ្របាក់ េចញ ពី គណនី របស់ អ�ក េផ�រ នូវ ចំនួន ្របាក់ រមួ ទងំ កៃ្រម េសវ េផ្សងៗ ។ 

៣.  អ�ក េផ�រ ្របាក់ យល់ ្រពម និង ប�� ក់ ថា ធនាគារ នឹង េធ�ីករ អនុវត�ន៍ េទ តម អត ្រាករ ្របាក់ របស់ ធនាគារ ក�ុង ករ េផ�រ ្របាក់ ។ 

៤. ធនាគារ ABA មាន សិទ ្ធិធ �ើករ ែក ប ្រែៃថ� េសវ កម� និង កៃ្រម ក៏ ដូច ជា លក� ខណ�  ទងំ អស់ ្រគប ់េពល េវល េដយ មិន ច ំបាច់ ធ ្េវកីរ ជូន ដំណឹង ជា មុន ។ 

៥. ធនាគារ ABA អច ផ�ល់ ព័ត៌ មាន ៃន ករ េផ�រ ្របាក ់េទ ឲ ្យ ភាគី ទី3 ែដល កំណត់ េដយ ច្បោប់ របស់ ្រពះ រ ជា ណា ចក ្រ កម�ុជា រមួ ប��ូ ល ករ សេ្រមច ពី  

     តុល ករ  ករ េសីុប អេង�ត និង បទ ប��  របស់ ធនាគារ ជាតិ ៃន កម�ុជា ។ 

៦. ក�ុង ករណី ករ េផ�រ ្របាក ់្រត�វ បាន បដិេសធ ឬ លុប េចល ធនាគារ ABA នឹង េផ�រ ្របាក់ ្រតឡប់ េទ កន់ អ�ក េស�ី សំុ វញិ េន េពល ែដល ធនាគារ ABA បាន  

     ទទួល ្របាក់ ពី ធនាគារ អន�រ ករ ីឬ ធនាគារ ែដល ទទួល ផល ។ 

៧. អ�ក េផ�រ ្របាក់ យល់ ្រពម ថា កម ្រៃគឺ មិន ្រត�វ បាន េផ�រ ្រតឡប់ មក វញិ េនាះ េទ ។ 

៨. អ�ក េផ�រ ្របាក់ បាន ផ�ល់ សិទ�ិឲ្យធនាគារ េធ�ី ករ ពន្យោរ េពល បព្ឈប់ ឬ លុប េចល ករ េផ�រ ្របាក់ ្របសិន េបី ធនាគារ ABA បាន រក េឃញី ថា ករ េផ�រ ្របាក់  

     មិន បាន េគារព តម ច្បោប់ ជាតិ ឬ អន�រ ជាតិ ។ 

៩. ធនាគារ សូម រក្សោ សិទ�ិ ក�ុង ករ បដិេសធ ឬ ផា� ក ករ េផ�រ ្របាក់ ណា មួយ ្របសិន េបី ្របត ិបត�ិករ េនាះ មិន បាន បំេពញ េទ តម េគាល ករណ៍ 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. 

  

 


Local Money Transfer Form V5-18012017
Distribution:        White Copy  - Branch       Pink Copy - Accounting Dept.      Green Copy - Customer 
ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
ព័ត៌មានអ្នកស្នើសុំ / Applicant's Information
ព័ត៌មានអ្នកទទួលប្រាក់ / Beneficiary's Information
Local Money Transfer Form
ឈ្មោះ / Name:                                                                                          
លេខគណនី / Account No.:                             
                                                DD - MM - YYYY
សម្រាប់ធនាគារបំពេញ / FOR BANK USE ONLY
លេខទូរស័ព្ទ / Phone No.:                             
អាសយដ្ឋាន / Address:                                                                                          
ឈ្មោះ / Name:                                                                                          
លេខគណនី / Account No.:                             
អាសយដ្ឋាន / Address:                                                                                          
ព័ត៌មានលម្អិតពីប្រតិបត្តិការ / Transaction Details
ចំនួនទឹកប្រាក់ជាលេខ:   
Wire Amount in Figures:
កម្រៃ / Commission:
សរុប / Total:
គោលបំណងផ្ទេរប្រាក់ :
Purpose of Transfer:
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្ទេរប្រាក់ (ប្រសិនបើមាន) / Details of payments to be sent to the beneficiary (optional):
ការចុះហត្ថលេខារបស់យើងខ្ញុំលើពាក្យស្នើសុំនេះ             
បានបញ្ជាក់ថា យើងខ្ញុំបានអាន និងយល់ច្បាស់រាល់
លក្ខខណ្ឌនានាដែលមាននៅទំព័រខាងក្រោយ និងបាន
យល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ 
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.
ហត្ថលេខាអ្នកស្នើសុំ / Applicant's Signature
ប្រថាប់ត្រា / Stamp
Customer Verification:
Reference No.:
Verified by
Authorized by
Processed by
Approved by
ចំនួនទឹកប្រាក់ជាអក្សរ / Wire Amount in Words
ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ / Transfer Mode
រូបិយប័ណ្ណ / Currency
ធនាគារអ្នកទទួលប្រាក់
Beneficiary's Bank
1. 
2. 
Advanced Bank of Asia Limited
លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរប្រាក់
 
សូមអានលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លក្ខខណ្ឌនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ទេរប្រាក់រវាងអ្នកផ្ទេរប្រាក់ និងធនាគារ ABA ។១. អ្នកផ្ទេរប្រាក់បានអះអាង និងបញ្ជាក់ថារាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់គឺត្រឹមត្រូវ និងពិតប្រាកដមែន ។ ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ         រាល់ការយឺតយ៉ាវ ឬកំហុសណាមួយដែលអ្នកផ្ទេរប្រាក់បានផ្តល់ព័ត៌មានដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ឡើយ ។២. អ្នកផ្ទេរប្រាក់បានផ្តល់សិទ្ធិអោយធនាគារធ្វើការដកប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់អ្នកផ្ទេរនូវចំនួនប្រាក់ រួមទាំងកម្រៃសេវាផ្សេងៗ ។៣. អ្នកផ្ទេរប្រាក់ យល់ព្រម និងបញ្ជាក់ថា ធនាគារ នឹងធ្វើការអនុវត្តន៍ទៅតាមអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ ។៤. ធនាគារ ABA មានសិទ្ធិធ្វើការកែប្រែថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជូនដំណឹងជាមុន ។៥. ធនាគារ ABA អាចផ្តល់ព័ត៌មាននៃការផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យភាគីទី3 ដែលកំណត់ដោយច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមបញ្ចូលការសម្រេចពី     តុលាការ ការសុើបអង្កេត និងបទបញ្ជរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។៦. ក្នុងករណីការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបដិសេធ ឬលុបចោល ធនាគារ ABA នឹងផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកស្នើសុំវិញ នៅពេលដែលធនាគារ ABA បាន     ទទួលប្រាក់ពីធនាគារអន្តរការី ឬធនាគារដែលទទួលផល ។៧. អ្នកផ្ទេរប្រាក់ យល់ព្រមថា កម្រៃគឺមិនត្រូវបានផ្ទេរត្រឡប់មកវិញនោះទេ ។៨. អ្នកផ្ទេរប្រាក់បានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យធនាគារធ្វើការពន្យារពេលបពា្ឈប់ ឬលុបចោលការផេ្ទរប្រាក់ ប្រសិនបើធនាគារ ABA បានរកឃើញថា ការផេ្ទរប្រាក់     មិនបានគោរពតាមច្បាប់ជាតិ ឬអន្តរជាតិ ។៩. ធនាគារ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬផ្អាក ការផ្ទេរប្រាក់ណាមួយ ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការនោះមិនបានបំពេញទៅតាមគោលការណ៍ 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.
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