ទ្រមង់ែកែ្របព័ត៌មានរបស់ ពាណិជ្ជករ/ៃដគូ
Amendment Merchant Service/Partner Information Application Form
Merchant Service:

POS

QR

E-Commerce:

MiGS/MPGS

XPay

ACLEDA mobile

E-Shop

* សូមបំ េពញព័ត៌មានែដលចាំបាច់ឲ្យបាន្រតឹម�តូវ និង្រគប់ ្រគាន់/Please ﬁll in this application properly

េឈ្មាះ:

្របេភទ្រកុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម/មុខរបរ:

Name

Type of business/Profession

េឈ្មាះ្រកុមហ៊ុន/អង្គភាព/ហាង:
Business name

អាសយដ្ឋាន:
Address

េលខម៉ាសុីន:
TID

េលខទូ រសព្ទភ្ជាប់េអសុីលដ
ី ាម៉ូបាល:

ACLEDA mobile registration phone No.

េឈ្មាះគណនី:

េលខគណនី:

Account name

A

Account number

Merchant Service, E-Commerce

ផ្លាស់ប្តរព័
ូ ត៌មានអាជីវកម្ម/Change business information
េឈ្មាះអាជីវកម្ម/ហាង

ទីតាំងអាជីវកម្ម

្របេភទអាជីវកម្ម

គណនី

េលខទូ រសព្ទ

ផ្លាស់ប្តូរេវបសាយ

បែន្ថម្របតិបត្តិករ

លុប្របតិបត្តិករ

ផ្លាស់ប្តូរ MID

េផ្សងៗ:

Business name

Change Website

Business address

Businss type

Add operator

Account

Delete operator

Change MID

Phone number

បែន្ថមការទូ ទាត់
Add payment

អ្នក្រគប់ ្រគង/ម្ចាស់
Manager/Owner

Others

បរ ិយាយ:

Description

បែន្ថមម៉ាសុីនឆូតកាត

ផ្លាស់ប្តូរម៉ាសុីនឆូតកាត

ផ្លាស់ប្តូរេលខ SIM

បែន្ថម QR Merchant

បែន្ថម្របេភទប័ណ្ណ

ចំ នួន:

ចំ នួន:

ចំ នួន:

ចំ នួន:

ចំ នួន:

Add POS

Replace SIM

Replace POS

Number

Number

Number

Add QR Merchant
Number

Add card acceptance
Number

Outlet number:

បរ ិយាយ:

Description

បែន្ថមមុខងារ/Add function

េមាឃភាពមុខងារ/Cancel function

Pre Authorize & Auth_Completion
Refund

Key Enter:

E-receipt

TIP

Third party,

ECR
General

្របាក់តម្កល់ធានា:

Guarantee deposit

Others:

េផ្សងៗ (បរ ិយាយ):

Others (Description)

េមាឃភាពកិច្ច្រពមេ្រពៀង/Terminate agreement
កាលបរ ិេច្ឆទកិច្ច្រពមេ្រពៀង
Agreement date
dd

mm

មូលេហតុ:
Reason

yy
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B

ACLEDA mobile
លក់រាយ/Retail Partner

ពាណិជ្ជកម្ម/Business Partner

1. ដំ េណីរការគណនីេឡីងវ ិញ

2. កំ ណត់ េលខសម្ងាត់េឡីងវ ិញ

6. ផ្លាស់ប្តូរ្របេភទអតិថិជន

7. ដំ េណីរការទូ រសព្ទថ្មី: ្របេភទទូ រសព្ទ:

10. បង្ខាំងទឹក្របាក់ *

11. េដាះបង្ខាំងទឹក្របាក់ *

Reset dormant account

Reset PIN

សាជីវកម្ម/Corporate Partner

3. បង្ខាំងគណនីវល
៉ េឡត
Block wallet account

Activate new phone Phone type

Change category

( )

Unblock Amount

Block Amount

4. េដាះបង្ខាំងគណនីវល
៉ េឡត

5. បញ្ឈប់ ការេ្របី្របាស់

8. បែន្ថម/ដកគណនីធនាគារ

9. េលខទូ រសព្ទទទួ លសារជូនដំ ណឹង

Unblock wallet account

Deregister/Cancel

Phone number message alert

Add/Remove bank account

12. ែកត�មូវ្របតិបត្តិការ *

( )

( )

អតិថិជនទូ េទា/Individual user

Transaction adjustment

13. េផ្សងៗ * :
( )

Others

មូលេហតុ:
Reason

(8) គណនីធនាគារ:
Bank account

បែន្ថមគណនីេលខ:

1.

2.

3.

ដកគណនីេលខ:

1.

2.

3.

Add account number
Remove account number

(9) េលខទូ រសព្ទទទួ ល

មកទូ រសព្ទេលខ:

ប្តូរេលខទូ រសព្ទេដីមពី:

To mobile phone No.

Change default mobile phone number from

សារជូនដំ ណឹង:

Phone number
message alert

បែន្ថមទូ រស័ព្ទេលខ:

1.

2.

3.

ដកទូ រស័ព្ទេលខ:

1.

2.

3.

Add mobile phone number
Remove mobile phone number

* ស្រមាប់សំ េណីសុំទី 10, 11, 12 និង 13 សូមបំ េពញបែន្ថមព័ត៌មានខាងេ្រកាម៖/For service request number 10, 11, 12 and 13 please ﬁll additional information below:

( )

ែកត�មូវ/េផ្ទរ្របាក់ខ្វះ

ែកត�មូវ/េផ្ទរ្របាក់េលីស

ែកត�មូវ/េផ្ទរ្របាក់ខុសអ្នកទទួ លផល

Adjustment/Transfer lacked amount

Adjustment/Transfer exceed amount

Adjustment/Transfer to wrong beneﬁciary

េមាឃភាពការេផ្ទរ្របាក់

Cancellation fund transfer

េផ្សងៗ:
Others

កាលបរ ិេច្ឆទ្របតិបត្តិការ:
Transaction date

េទា:

េផ្ទរ្របាក់ពី:
dd

mm

yy

To

Transfer from

ស្រមាប់ធនាគារ/Bank use only

1- េឈ្មាះ PSP:
PSP name

Prepared by:

2- េឈ្មាះភ្នាក់ងារ:
Agent name

Signature:

3- េលខទូ រស័ព្ទភ្នាក់ងារ:

Veriﬁed by:

4- េលខេយាង/្របតិបត្តិការ:

Signature:

Agent mobile phone number

Referent number/Transaction ID

ចំ នួនទឹក្របាក់ែដល�តូវែកត�មូវ/បានេផ្ទរជាេលខ:
Adjustment/Transfer amount in ﬁgures

ចំ នួនទឹក្របាក់ជាេលខ:
កៃ្រមេសវា

Fee charge

Cash

In words

Signature:

ជាអក្សរ:

Amount in ﬁgures

សាច់្របាក់

Approved by:

ជាអក្សរ:

Remark:

In words

កាត់េចញពីគណនីេលខ:
Debit from account No.

ខ្ញំ ុ/េយីងខ្ញំ ុសូមអះអាងថា ព័ត៌មានែដលបានផ្តល់ទាំងអស់ គឺពិត្របាកដ និង្រតឹម�តូវ និងយល់ ្រពមឲ្យធនាគារេធ្វីការែកត�មូវតាមព័ត៌មានែដលបាន
ផ្តល់ជូនខាងេលី ។ ចំ េពាះសំ េណីសុំែដលអាច្របឈមនឹងជេម្លាះនាេពលខាងមុខ ។ ខ្ញំ ុ/េយីងខ្ញំ ុ ធានាអះអាង និងទទួ លខុស�តូវទាំង្រសុងរាល់
ទឹក្របាក់ជេម្លាះ ្រពមទាំងការចំ ណាយេលីៃថ្លេសវាេផ្សងៗ តាមការជូនដំ ណឹងរបស់ ធនាគារ ។
I/We would like to assure that all given information are true and correct and agree to allow the Bank to make adjustments as above
information. For future requests that may face a dispute, I / we guarantee and take full responsibility for any dispute amount or any
other charges as per the Bank's notice.

Headquarters only

Data booked by:
Signature:
Data Veriﬁed by:
Signature:
Data approved by:

ហត្ថេលខា/ស្នាមេមៃដអ្នកេស្នីសុំ

Applicant’s signature/thumbprint

កាលបរ ិេច្ឆទ:
Date

dd

mm

yy

Signature:

PSP = ្រកុមហ៊ុនផ្តល់េសវាទូទាត់សង្របាក់ (ឧទា.: ្រកុមហ៊ុន លី ហួរ ....) / PSP = Payment Service Providers (Ex.: Ly Huor ...)
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