ធនគរ េអសុល
ី ី

ភីអិលសុី

ទមង់បើបស់សវាប

ACLEDA Bank Plc.

អចិន្តយ៍

Standing Order/Direct Debit Application Form
បញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍េថរ/Standing Order

បញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍អេថរ/Direct Debit

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំ ជាមា្ចស់គណនីេឈា្មះ:
I/We, owner of account name

គណនីេលខ:

គណនីប័ណ្ណឥណទានេលខ:

Account number

Account number of credit card

សូម្របគល់សិទ្ធិជូនធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ការិយាល័យ/សាខា:
hereby authorize ACLEDA Bank Plc. Office/Branch

ក្នុងការដក្របាក់េចញពីគណនីខាងេលើរបស់ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំេដើម្បីទូទាត់េទៅឲ្យ៖
to debit my/our account on above to pay to:



េឈា្មះអ្នកទទួលផល:
Beneficiary's name

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណ

លិខិតេផ្សងៗ:

ID card

េលខ:

Others

number

គណនីប័ណ្ណឥណទានេលខ:

គណនីេលខ:

Account number of credit card

Account number

ចំនួន:

ដូចមានក្នុង: វិក្កយប្រត/ប័ណ្ណចំណាយ/របាយការណ៍ប័ណ្ណឥណទាន

Amount

As specified in bill(s)/Credit Card Statement

េនៅេរៀងរាល់:
Frequency



េឈា្មះអ្នកទទួលផល:
Beneficiary's name

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណ

េលខ:

លិខិតេផ្សងៗ:

ID card

number

Others

គណនីប័ណ្ណឥណទានេលខ:

គណនីេលខ:

Account number of credit card

Account number

ដូចមានក្នុង: វិក្កយប្រត/ប័ណ្ណចំណាយ/របាយការណ៍ប័ណ្ណឥណទាន

ចំនួន:

As specified in bill(s)/Credit Card Statement

Amount

េនៅេរៀងរាល់:
Frequency

េសចក្តីែណនាំបែន្ថម:

Additional Instruction

ស្រមាប់បង់បុព្វលាភរា៉ប់រង្រកុមហ៊ុន ្រពូដិនសល (េខមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរុិនស៍ ម.ក
For premium payment to Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC.



េលខពាក្យេស្នើសុំប័ណ្ណសន្យារា៉ប់រង:

េលខគណនី:

Insurance application number

Account number

LC: 0001-01-052258-3-8
រយៈេពល/Period:

េឈា្មះអ្នកទទួលផល/Beneficiary's name: Prudential (Cambodia) Life Assurance Plc.
បុព្វលាភរា៉ប់រងដំបូង
Initial Premium

បុព្វលាភរា៉ប់រងបន្តបនា្ទប់
Next Premium

ចំនួន:

Payment date

/

mm

/

Until

dd

/

yy

៦ ែខ

1 month

រហូតដល់:
yy

/

mm

១ ែខ

Frequency

Amount

/

dd

េនៅេរៀងរាល់:

ចំនួន:

Starting from dd

ឆា្នំ/Year

កាលបរិេច្ឆទទូទាត់:

Amount

ចាប់ពី:

FC: 0001-01-052258-4-8

6 months

mm

/

១២ ែខ

12 months

yy

ក្នុងករណីែដលពាក្យេស្នើសុំ / ប័ណ្ណសន្យារា៉ប់រង ្រតូវបានតំេឡើងៃថ្លបុព្វលាភរា៉ប់រង ឬមួយ្រតូវបានែកែ្របេលើលក្ខខណ្ឌណាមួយែដលមានជាអាទិ៍ដូចជា៖ ការផា្លស់ប្តូរវិធីទូទាត់ ឬចំនួនដងៃនការបង់បុព្វលាភរា៉ប់រង ការលុប
េចាលលក្ខខណ្ឌបែន្ថម ។ល។ េនាះចំនួនបុព្វលាភរា៉ប់រងបនា្ទប់ និង/ឬកាលបរិេច្ឆទក៏នឹង្រតូវផា្លស់ប្តូរែដរ ។ ក្នុងករណីេនះ េលាក-េលាក្រសីយល់្រពមឲ្យធនាគារ េអសុីលីដា ដកចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានផា្លស់ប្តូរេនាះ
េទៅតាមកាលបរិេច្ឆទថ្មីេចញពីគណនី ឬពីគណនីប័ណ្ណឥណទានរបស់េលាក-េលាក្រសីេដាយស្វ័យ្របវត្តិ េដើម្បីទូទាត់េទៅឲ្យគណនីអ្នកទទួលផល េហើយេលាក-េលាក្រសី ពុំចាំបាច់អេញ្ជើញមកបំេពញពាក្យេស្នើសុំេ្របើ្របាស់
េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍អេថរជាថ្មីេឡើយ េដាយអនុេលាមតាមចំនួនទឹក្របាក់ែដលបងា្ហញក្នុងរបាយការណ៍របស់្រកុមហ៊ុន្រពូដិនសល និងយល់្រពមអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទំព័រខាងេ្រកាយ ។
In case your application/policy is rated up or subsequently changed including but not limited to change of premium method or removal of rider(s), the premium amount or frequency will be changed
accordingly. This means you agree to authorize the bank to debit that amount from your bank account or credit card account into beneficiary account without having to apply new Direct Debit
Application Form with the amount shown in the Prudential report for my insurance application provided and with the Terms and Conditions (Back Page).

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំ សូមបញា្ជក់បែន្ថមថាធនាគារ េអសុីលីដា មិនមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុស្រតូវេលើការខូចខាត ឬបាត់បង់េដាយ្របការណាមួយ ពីការេស្នើសុំេ្របើ្របាស់ េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍អេថរ ស្រមាប់បង់បុព្វលាភរា៉ប់រងេទៅឲ្យ
្រកុមហ៊ុន ្រពូដិនសល េនះេឡើយ ។
I, hereby, confirm that ACLEDA Bank Plc. shall have no any liability for any damage or consequential loss for this direct debit transaction as per request by Prudential.

ស្រមាប់ធនាគារ/FOR BANK USE ONLY
Seen & Approved by
Name:

Signature:

ហត្ថេលខា និង/ឬសា្នមេមៃដមា្ចស់គណនី

Applicant's signature and/or thumbprint
VAT No.: L001-100047149

កាលបរិេច្ឆទ:
Date

dd

/

mm

/

yy

Date:

dd

/

mm

/

yy

MKD_03082018_V-02

Form: 50-125

លកខខណ្ឌៃនករេ្រប្របស់េស បញ
ជ អចិៃ្រន្តយ ៍ ធនគរ េអសុល
ី ី
ភីអិលសុី
Terms and Conditions of Standing Order/Direct Debit
សូមអានលក្ខខណ្ឌេនះ េដាយ្របុង្របយ័ត្ន េដើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នូវ េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍របស់

These terms and conditions are an "Agreement" between you and ACLEDA Bank Plc.

ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ។ លក្ខខណ្ឌេនះ គឺជាកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងេលាក-េលាក្រសី និងធនាគារក្នុង

Please carefully read these terms and conditions to understand in relation to the use of

ការេ្របើ្របាស់េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍ ។

Standing Order/Direct Debit Service.

១. ករែណន ំអំពីេស

1.

Introduction

េនៅេពលេលាក-េលាក្រសី េ្របើ្របាស់េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍មានន័យថា េលាក-េលាក្រសីបានយល់្រពម

When you apply Standing Order/Direct Debit service, mean you agreed to authorize the

ផ្តល់សិទ្ធិឲ្យធនាគារេផ្ទរ្របាក់ពីគណនីរបស់ខ្លួនេទៅគណនីអ្នកទទួល, ផ្តល់ជាមូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់

bank making payment to the beneficiary by account transfer, Issuance of Cashier’s

(Cashier’s Cheque) ឬដកជាសាច់្របាក់សុទ្ធ ឲ្យអ្នកទទួល ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ និងេពលេវលា

Cheque or settlement in cash against the actual invoice or payment order on either

ទូទាត់ជាក់លាក់ ឬែ្រប្របួលេទៅតាម ត្រមូវការជាក់ែស្តង ។

specified date or any date.

២. ្របតិបត្តិករ និងករទូទត់

2.

- ្របតិបត្តិការេសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងេ្រកាម៖
េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍េថរ

ចំនួនទឹក្របាក់

ភាគីែដលជាអ្នកទទួលផល

្របាក់សំណងប័ណ្ណឥណទាន

េថរ

េថរ ឬ MAD(10%) ឬ
TAD(100%)

Service Operation and Payment
- Transaction will be made automatically by computer system under the following
conditions:

េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍អេថរ

Standing Order
Beneficiaries

េថរ ឬ អេថរ

Amount

Fixed

កំណត់កាលបរិេច្ឆទច្បាស់
លាស់ក្នុងចេនា្លះេពលចាប់ពី
រយៈេពលទូទាត់ េទៀងទាត់

ៃថ្ងេចញរបាយការណ៍រហូត

ែ្រប្របួល

ដល់ៃថ្ងផុតកំណត់សង្របាក់
(Payment Due Date) ។

ការទូទាត់

ទឹក្របាក់្រតូវបានេផ្ទរេដាយ

ទឹក្របាក់្រតូវបានេផ្ទរេដាយ

េផ្ទរ្របាក់ពីគណនីរបស់

ស្វ័យ្របវត្តិ ចូលគណនីអ្នក

ស្វ័យ្របវត្តិេទៅគណនីប័ណ្ណ

េលាក- េលាក្រសីេទៅគណនី

ទទួលផលេនៅេពលបិទបញ្ជី

ឥណទានតាមចំនួនទឹក

អ្នកទទួល, ផ្តល់ជាមូលប្ប-

្របចាំៃថ្ង ។

្របាក់កំណត់ខាងេលើ ។

ទានប្រតសាច់្របាក់ ឬដក
ជាសាច់្របាក់សុទ្ធតាម

Credit Card Payment
Fixed / MAD (10%) /
TAD (100%)

Set a specific date in
the period of
Payment due Not variable (Regular) statement issuing
Date
date to payment due
date.

Payment

Amount will be
automatically
transferred to the
beneficiary account at
the end of day.

បញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួល ឬ
តាមវិក្កយប្រតចំណាយ

Amount will be
automatically
transferred to the
account of ACLEDA
credit card as the
amount specified
above.

ជាក់ែស្តង ។

Direct Debit
Fixed or Variable

Variable

Transfer fund from
your account to the
beneficiary’s account,
Issuance of Cashier’s
Cheque or cash
payment for
beneficiary name or
invoice.

- ធនាគារនឹងេធ្វើ្របតិបត្តិការេសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍ េដើម្បីទូទាត់តាមបញា្ជរបស់េលាក-េលាក្រសី េដាយ

- The Bank will make payment of Standing Order/Direct Debit according to the

ែផ្អកេលើព័ត៌មានបងា្ហញេលើពាក្យេស្នើសុំែតប៉ុេណា្ណះ ។ ធនាគារនឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពាះការបាត់បង់

information specified in the application form. The bank will not be liable for any

និងការចំណាយេផ្សងៗែដលបណា្ដលមកពីព័ត៌មានផ្តល់មិន្រតឹម្រតូវ ឬមិនច្បាស់លាស់េឡើយ ។

costs or losses resulting from insufficient or wrong information given.

៣. កៃ្រមេស

3.

Fees

- កៃ្រមេសវា ្រតូវបានកំណត់េដាយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ។ ្របតិបត្តិការទូទាត់មួយេលើកៗ

- Fees Charge is set by ACLEDA Bank Plc. Each payment of transaction shall debit the

្រតូវបានកាត់កៃ្រមេសវាពីគណនីរបស់េលាក-េលាក្រសី ឬគណនីរបស់គូភាគីែដលបាន្រពមេ្រពៀង ។

service fee from your account or account of the partner agreed. You agree and

េលាក-េលាក្រសី្រតូវយល់្រពមផ្តល់សិទ្ធិឲ្យធនាគារកាត់កងទឹក្របាក់ពីគណនី េដើម្បីទូទាត់កៃ្រមេសវា

authorize the bank to deduct fee and any expense relating to the agreement.

និងការចំណាយេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន្ធ ។

- Fee of Standing Order for Credit Card Payment is equal to zero for all transaction.

- កៃ្រមេសវា ស្រមាប់ទូទាត់្របាក់សំណងប័ណ្ណឥណទាន េស្មើសូន្យ ។

4.

ទត់ និងករទទួលខុស្រតូវ
៤. លកខខណ្ឌកនងករទូ
ុ

Payment Terms and Liability
- You must ensure that before a day of effective date the amount required for making

- េលាក-េលាក្រសី្រតូវធានាថា គណនីមានសមតុល្យ្រគប់្រគាន់ ឬយា៉ងតិចេស្មើនឹងទឹក្របាក់ស្រមាប់

the payment is available in the account or at least equal to the payment amount

ទូទាត់ឲ្យអ្នកទទួល និងៃថ្លេសវាេនៅមុនៃថ្ងទូទាត់ចំនួន ០១ៃថ្ង េដើម្បីឲ្យការទូទាត់េនាះ្រតឹម្រតូវតាម

and fee in order to make the payment process smoothly. If there are several
transactions in same day, the payment will be consecutively made until the last

កាលបរិេច្ឆទកំណត់ ។ េបើគណនីមាន្របតិបត្តិការេ្រចើនេនៅក្នុងៃថ្ងែតមួយ ដំេណើរការទូទាត់នឹង្រតូវ

transaction which has sufficient amount.

េធ្វើេឡើងតាមលំដាប់លំេដាយរហូតដល់្របតិបត្តិការចុងេ្រកាយ ែដលមានទឹក្របាក់្រគប់្រគាន់ ។
- េនៅេពលសមតុល្យគណនីមិន្រគប់្រគាន់

- When account balance is insufficient, the bank has the right to debit from the credit

ធនាគារមានសិទ្ធិក្នុងការដក្របាក់េចញពីប័ណ្ណឥណទាន

card (if any) and if the credit card does not have enough credit line, your payment

(េបើមាន) េហើយេបើប័ណ្ណឥណទានគា្មនក្រមិតបនា្ទត់ឥណទាន្រគប់្រគាន់េទៀតេនាះ ្របតិបត្តិការទូទាត់

transaction will be delayed, suspended or postponed. If continue the payment, you

របស់េលាក-េលាក្រសីនឹង្រតូវពន្យារ ឬផា្អក ឬខកខាន ។ ករណីមានបំណងបន្តការទូទាត់េលាក-

need to deposit sufficiently and authorize the bank to make booking transfer for

េលាក្រសី្រតូវដាក់ទឹក្របាក់ចូលគណនីឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ េហើយយល់្រពមផ្តល់សិទ្ធិឲ្យធនាគារេធ្វើការ

paying the transaction follow the effective application for using Standing

ចុះបញ្ជីេផ្ទរ្របាក់ េដើម្បីទូទាត់្របតិបត្តិការេនាះ េទៅតាមពាក្យេស្នើសុំេ្របើ្របាស់េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍

Order/Direct Debit, including the fee charges of US$2 (two) or equivalent in addition

ែដលមាន្របសិទ្ធភាព រួមទាំងៃថ្លេសវាចំនួន ២ (ពីរ) ដុលា្លរ ឬសមមូលបែន្ថមេលើកៃ្រមេសវាេផ្ទរ្របាក់

to the local transfer fee (if any) per transaction.

(េបើមាន) ក្នុងមួយ្របតិបត្តិការ ។

- In the case of system errors, the bank will make booking transfer for paying the

- ក្នុងករណី្របព័ន្ធរអាក់រអួល ធនាគារនឹងេធ្វើការចុះបញ្ជីេផ្ទរ្របាក់ េដើម្បីទូទាត់្របតិបត្តិការេនាះ េទៅ

transaction follow the effective application for using Standing Order/Direct Debit as

តាមពាក្យេស្នើសុំេ្របើ្របាស់េសវាបញា្ជអចិៃ្រន្តយ៍ែដលមាន្របសិទ្ធភាព េហើយគិតកៃ្រមេសវាេផ្ទរ្របាក់

normal price.

ដូចធម្មតា ។

- You have the right to obtain information about the payment from the monitoring

- េលាក-េលាក្រសី មានសិទ្ធិ្រគប់្រគាន់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានែដលទាក់ទងនឹង្របតិបត្តិការេសវា

report via ATM, ACLEDA Unity ToanChet, ACLEDA Internet Bank or request to

េនះេដាយេធ្វើការ្រតួតពិនិត្យរបាយការណ៍តាមរយៈ ATM, េសវាេអសុីលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត េសវា
េអសុីលីដាអីុនេធើែណត ឬេស្នើសុំេនៅការិយាល័យធនាគារ េអសុីលីដា ែដលជិតបំផុត ។
និងបញច ប់កិចចសនយ
៥. លកខខណ្ឌកនងករែកែ្រប
ុ

- កិច្ច្រពមេ្រពៀងេនះ មាន្របសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីៃថ្ងេស្នើសុំេសវាេនះតេទៅ ។ េលាក-េលាក្រសីអាច
េស្នើសុំែកែ្របទិន្នន័យ ផា្អក ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាេនៅេពលណាមួយក៏បាន តាមរយៈការជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមកធនាគារ េអសុីលីដា ឬតាមការិយាល័យ្រកុមហ៊ុន្រពូដិនសលស្រមាប់
ប័ណ្ណសន្យារា៉ប់រង និងបង់កៃ្រមេសវាតាមការកំណត់របស់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ។
- ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការែកែ្របលក្ខខណ្ឌ ឬផា្លស់ប្តូរកៃ្រមេសវាេទៅតាមសា្ថនភាពទីផ្សារជាក់ែស្តង
េគាលការណ៍ៃផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ ឬបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធេដាយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនេឡើយ ៕

ACLEDA Bank’s nearest office.
5.

Amendment and Termination Terms
- This agreement is effective from the service applying date. Then you may request to
modify the data, suspend or terminate the contract at any time by prior notice in
writing to the bank or the Prudential for life insurance and pay the service fee as set
by ACLEDA Bank Plc.
- The bank reserves the right to amendment and termination term or change fee
charge according to the actual situation, the bank’s internal policy or procedure as
set out by the applicable laws and regulations without the prior notice.

