លក្ខខណ្ឌក្នងការប្រតិ
ុ
រតតិគណ្នី និងរ័ណ្ណអេសីលីដា
សប្ារ់មន្តនតីរាជការដែលអប្រើប្ាស់អសវាអរើក្ប្ាក្់អរៀវតសរ៍ ជាមួយធនាគារ អេសីលីដា ភីេិលសី
  
លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្បតិបតតិគណ្នី និងប័ណ្ណេអសុីលីដា សប្ាប់មន្តនតីរាជការ ឬេៅថា “ក្ិចចប្ពមេប្ពៀង” េនេះ ប្តូវបានបេងកើតេឡើង
សប្ាប់េប្បើប្បាស់ជាមួយប័ណ្ណផ្សពវផ្ាយ ែែលអមមក្ជាមួយែូចជា ៖ “លក្ខខណ្ឌ និងៃលៃេសវាៃនប្បតិបតតិការគណ្នី” (Conditions and Fees of
Account Operations) និង “តារាងអប្តាការប្បាក្់” (Interest Rate Table) ។ ក្ិចចប្ពមេប្ពៀង, លក្ខខណ្ឌគណ្នី រួមនឹងតារាងលក្ខខណ្ឌ និងៃលៃ
េសវា បានពន្យល់អំពីការេបើក្គណ្នី ដាក្់ប្បាក្់សន្សំ ការេប្បើប្បាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា និងេសវាេផ្សងៗេទៀតែែលធនាគារផតល់ជូនអតិលិជនែែល
ជាមន្តនតីរាជការ និងប្គប់ប្គងេលើប្បតិបតតិការគណ្នី និងេសវាេផ្សងៗ ។
េៅក្នុងអតថបទេនេះ ពាក្្យថា “េោក្-េោក្ប្សី” គឺសំេៅេៅែល់អតិលិជន ឬាាស់គណ្នី ែែលជាមន្តនតីរាជការ ក្ំពុងេប្បើប្បាស់េសវា
េបើក្ប្បាក្់េបៀវត្សរ៍ និងជាអនក្េប្បើប្បាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ។ ពាក្្យថា “េអសុីលីដា” គឺសំេៅេៅែល់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ។
េៅេពលែែលេោក្-េោក្ប្សីបានចុេះហតថេលខាេលើពាក្្យសុំេបើក្គណ្នី និងផតល់គំរូហតថេលខាផង េផញើប្តឡប់មក្េអសុីលីដាវិញេនាេះ
បញ្ជាក្់ថាេោក្-េោក្ប្សីបានទទួលក្ិចចប្ពមេប្ពៀង, លក្ខខណ្ឌគណ្នី, តារាងលក្ខខណ្ឌ និងៃលៃេសវា, និងតារាងអប្តាការប្បាក្់ េហើយបាន
បញ្ជាក្់ផងែែរថា េោក្-េោក្ប្សីបានពិនិត្យ យល់ និងប្ពមេប្ពៀងចំេពាេះលក្ខខណ្ឌទំងេនេះ ។
េអសុីលីដាអាចេធវើការែក្ែប្បេលើក្ិចចប្ពមេប្ពៀង, អប្តាការប្បាក្់, លក្ខខណ្ឌគណ្នី, និងតារាងលក្ខខណ្ឌ និងៃលៃេសវា អនុេោមេៅតាម
អនុស្សរណ្ៈៃនការេោគយល់គាា រវាងប្ក្សួងេសែឌក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ និងេអសុីលីដា ។ េអសុីលីដានឹងជូនែំណ្ឹងេៅេោក្-េោក្ប្សីនូវរាល់ការ
ែក្ែប្បទំងឡាយណាែែលបេះពាល់ែល់សិទធិ និងកាតពវក្ិចចរបស់េោក្-េោក្ប្សី (តាមលទធភាពែែលេអសុីលីដាអាចេធវើេៅបាន) ។

១.

គណ្នីប្ាក្់អរៀវតសរ៍សប្ារ់មន្តនតីរាជការ

១.១

ាាស់គណ្នី
េោក្-េោក្ប្សីប្តូវេបើក្គណ្នីក្នុងនាមខៃួនឯងផ្ទាល់ ឬេបើក្គណ្នីឯក្តតជនែែលានេ្មេះែតាាក្់ឯង ជាាាស់ ឬអនក្ទទួលផល

“អតាាគាហក្” ែតាាក្់គត់ៃនគណ្នី េដាយមិនានអនក្រួមជាមួយេឡើយ ។

១.២

ការអរើក្គណ្នី

១.២.១

េពលសុំេបើក្គណ្នី េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបំេពញ និងចុេះហតថេលខា ឬផតិតេមៃែេលើពាក្្យសុំេបើក្គណ្នី ែែលបានផតល់ជូនេដាយេអសុី

លីដា និងផតល់នូវអតតសញ្ជាណ្ឯក្តតជន េៅតាមការក្ំណ្ត់ែូចខាងេប្កាម ។ េអសុីលីដាអាចចាត់ទុក្ថាព័ត៌ានែែលបានផតល់ជូនេៅេលើពាក្្យ
សុំេបើក្គណ្នីេនាេះ ជាព័ត៌ានប្តឹមប្តូវ អាចេជឿទុក្ចិតត និងយក្ជាការបាន ។ ប្បសិនេបើានការផ្ទាស់បតូរព័ត៌ានអវីមួយេៅក្នង
ុ ពាក្្យេសនើសុំ
េោក្-េោក្ប្សីប្តូវជូនែំណ្ឹងជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរមក្េអសុីលីដា ។

១.២.២



អតតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណសញ្ជាតិែខែរ,



ឬអតតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណមន្តនតីរាជការសុីវិល ឬប័ណ្ណសាាល់មន្តនតីរាជការ េចញេដាយប្ក្សួង ស្ថាប័ន ែែលេៅានសុពលភាព,



ឬលិខិតឆៃងែែន (េៅានសុពលភាពោ៉ាងតិច ០៣ែខ) ។

គណ្នីេនេះ ជាគណ្នីបេញ្ដើសំៃច (Savings Account) ប្បាក្់េរៀល ផតល់ឲ្យេប្បើជាមួយនូវប័ណ្ណព័ត៌ានគណ្នី និងប័ណ្ណេអសុីលីដា

ធមែតា េដាយមិនតប្មូវឲ្យានប្បាក្់តមកល់ែំបូង និងសមតុល្យអប្បបរា េៅក្នុងគណ្នីេឡើយ ។

១.៣

ការរិទគណ្នី

១.៣.១

ការបិទគណ្នី េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបំេពញពាក្្យសុំបិទគណ្នីែែលផតល់ជូនេដាយេអសុីលីដា ។ ចំេពាេះសមតុល្យទឹក្ប្បាក្់េៅសល់

ក្នុងគណ្នី ប្តូវអនុវតតតាមលក្ខខណ្ឌៃនប្បតិបតតិការ និងគំរូហតថេលខា ែែលានតមកល់េៅេអសុីលីដា ។
១.៣.២

ការបិទគណ្នីក្នុងរយៈេពល ០៣ែខ (បីែខ) គិតចាប់ពីៃលៃេបើក្គណ្នីអាចេធវើេៅបាន បុែនតេោក្-េោក្ប្សីប្តូវបង់ៃលៃេសវាតាមេគាល

ការណ្៍ក្ំណ្ត់របស់េអសុីលីដា ។
ទំព័រ 1 ៃន 6

១.៣.៣

គណ្នីគាមនប្បតិបតតិការែែលានសមតុល្យសូន្យ េអសុីលីដានឹងបិទេដាយមិនចាំបាច់ជូនែំណ្ឹងេៅ េោក្-េោក្ប្សីេឡើយ ។

១.៤

ប្រតិរតតិការគណ្នី

១.៤.១

រាល់ការបង្គាប់មក្េអសុីលីដា ប្តូវែតេធវើជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរ និងចុេះហតថេលខាេដាយផ្ទាល់េលើសំេៅេែើម ពីាាស់គណ្នី េហើយហតថ

េលខាេនាេះ ប្តូវែូចគាាេៅនឹងហតថេលខាែែលបានតមកល់េៅេអសុីលីដា ។ េអសុីលីដាមិនទទួលយក្នូវលិខិតបង្គាប់លតចមៃង ឬការបង្គាប់តាម
ទូរស័ពទ ទូរស្ថរ ឬតាមស្ថរេអឡិចប្តូនិក្េឡើយ លុេះប្តាែតានការប្ពមេប្ពៀងជាពិេសសណាមួយ ជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរជាមួយេអសុីលីដា ។
រាល់លិខិតបង្គាប់ ឬឯក្ស្ថរែែលទទួលពីេោក្-េោក្ប្សី ែែលមិនានភាពច្ាស់ោស់ ឬានទំនាស់នឹងគាា េអសុីលីដាមិនអាចទទួលយក្
ឯក្ស្ថរេនាេះេទ លុេះប្តាែតបានទទួលការបញ្ជាក្ថា
់ ឯក្ស្ថរទំងេនាេះពិតជាប្តឹមប្តូវេហើយ ។
១.៤.២

រាល់ប្បតិបតតិការគណ្នី ែូចជា េផទរប្បាក្់ចូល ដាក្់ប្បាក្់ ឬប្បតិបតតិការេផ្សងៗេទៀត ែែលានប្បេភទរូបិយប័ណ្ណេផ្សងពីប្បាក្់េរៀល

ែែលជារូបិយវតថុេែើមៃនគណ្នីេោក្-េោក្ប្សី េអសុីលីដានឹងបតូររូបិយប័ណ្ណេនាេះេដាយសវ័យប្បវតតិ េៅជាប្បាក្់េរៀលៃនគណ្នីែែលេោក្-េោក្
ប្សី ក្ំពុងប្បតិបតតិការ េដាយែផែក្េលើអប្តាបតូរប្បាក្់ផៃូវការរបស់េអសុីលីដា េៅៃលៃប្បតិបតតិការ ។

១.៥

រំណ្លវិារូររ៍ ឬសមតលយឥណ្ពនធ
ក្នុងក្រណ្ីានប្បតិបតតិការែក្ប្បាក្់េលើសសមតុល្យ (ស្ថច់ប្បាក្់ែែលានេៅក្នុងគណ្នី) េោក្-េោក្ប្សីប្តូវសងប្បាក្់ែែលែក្

េលើសមក្េអសុីលីដាវិញ និងប្តូវបង់ការប្បាក្់េលើសមតុល្យឥណ្ពនធប្បចាំៃលៃ និងប្បាក្់ពិន័យេផ្សងៗ តាមការក្ំណ្ត់របស់េអសុីលីដា ។

១.៦

ការដក្ដប្រ

១.៦.១

េោក្-េោក្ប្សីអាចេធវើការែក្ែប្បេ្មេះគណ្នីបាន បុែនតតប្មូវឲ្យានការេសនើសុំពីេោក្-េោក្ប្សីជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរ និងានការ

ឯក្ភាពពីស្ថាប័នរែឌ ជាមុន ប្បសិនេបើានការតប្មូវពីច្ាប់ ។ េោក្-េោក្ប្សីជាអនក្ទទួលខុសប្តូវទំងប្សុងចំេពាេះការខូចខាតែែលអាចេក្ើត
េឡើង បណាាលមក្ពីការែក្ែប្បេ្មេះគណ្នីេនេះ ។
១.៦.២

ការផ្ទាស់បតូរគំរូហតថេលខា េោក្-េោក្ប្សីប្តូវជូនែំណ្ឹងជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរមក្េអសុីលីដា និងានការឯក្ភាពពីស្ថាប័នរែឌ ជាមុន

ប្បសិនេបើានការតប្មូវពីច្ាប់ ។ គំរូហតថេលខាេប្កាយេនេះ ានសុពលភាពរហូតែល់េពលានការជូនែំណ្ឹងជាលែី ពីាាស់គណ្នី ។
១.៦.៣

ការែក្ែប្បព័ត៌ានបនតិចបនតួច ែូចជា ៖ អាសយដាាន េលខទូរស័ពទ ជាេែើម ។ ក្នុងក្រណ្ីេនេះ ាាស់គណ្នីប្តូវមក្កាន់េអសុីលីដា េែើម្បី

បំេពញពាក្្យសុំផ្ទាស់បតូរព័ត៌ាន ។
១.៦.៤

ការផ្ទាស់បតូរឯក្ស្ថរសាាល់អតតសញ្ជាណ្ ឬឯក្ស្ថរពាក្់ព័នធនានា េៅេពលែែលឯក្ស្ថរេនាេះជិតែល់កាលបរិេចេទផុតក្ំណ្ត់ ជា

កាតពវក្ិចចរបស់េោក្-េោក្ប្សីផ្ទាល់ េែើម្បីរក្្ាសុពលភាពឯក្ស្ថររបស់ខៃួនតាមផៃូវច្ាប់ ។

១.៧

ការប្រុងប្រយ័តន
ក្រណ្ីាាស់គណ្នីទទួលមរណ្ភាព េហើយានអនក្ទទួលសិទធិច្ាស់ោស់ ែែលបានែចងក្នុងលក្ខខណ្ឌេបើក្គណ្នី េអសុីលីដានឹងេធវើ

ការចាត់ែចងតាមលក្ខខណ្ឌេនាេះ ។ េបើមិនែូេចាាេះេទ េអសុីលីដានឹងេធវើការចាត់ែចងសមតុល្យឥណ្ទនរបស់គណ្នី ប្សបតាមបទប្បញ្ដតតិៃនច្ាប់
ជាធរាន ែូចជាប្ក្មរែឌប្បេវណ្ីៃនប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ជាេែើម ។

១.៨

រាយការណ្៍សមតលយគណ្នី និងព័ត៌ានគណ្នី

១.៨.១

េៅេពលែែលានសក្មែភាពេសែឌក្ិចចេក្ើតេឡើងទក្់ទងនឹងគណ្នីេោក្-េោក្ប្សីេៅក្នុងែខណាមួយ

េអសុីលីដានឹងផតល់របាយ-

ការណ្៍ក្នុងែខេនាេះជូនេោក្-េោក្ប្សី បុែនតេអសុីលីដារក្្ាសិទធិក្នុងការែក្ែប្បក្ំហុស ែែលអាចេក្ើតានក្នុងរបាយការណ្៍ ។ ាាស់គណ្នីប្តូវ
មក្កាន់េអសុីលីដា េែើម្បីេធវើការេផទៀងផ្ទាត់ និងសប្មួលគណ្នី ប្បសិនេបើានការខុសគាារវាងបញ្ជីរបស់ាាស់គណ្នី និងបញ្ជីរបស់េអសុីលីដា ។
១.៨.២

េៅេពលេធវើសវនក្មែ េអសុីលីដានឹងេផញើលិខិតសុំការបញ្ជាក្ព
់ ីសមតុល្យគណ្នីេោក្-េោក្ប្សី ។ លិខិតេនេះនឹងេផញើេៅប្គប់េោក្-

េោក្ប្សី តាមអាសយដាានចុងេប្កាយបំផុតែែលេអសុីលីដាបានែឹង ។ េប្កាយេពលេផទៀងផ្ទាត់សមតុល្យគណ្នី េហើយេោក្-េោក្ប្សីប្តូវចុេះ
ហតថេលខា ឬផតិតស្ថាមេមៃែ េហើយេផញើប្តឡប់មក្េអសុីលីដាវិញ ។
១.៨.៣

រាល់លិខិតេឆៃើយឆៃង និងលិខិតជូនែំណ្ឹងេៅេោក្-េោក្ប្សីសតីពីគណ្នី នឹងប្តូវបានបញ្ជូនតាមៃប្បសណ្ីយ៍េៅកាន់អាសយដាាន

របស់េោក្-េោក្ប្សី ែែលបានបំេពញេៅក្នុងែបបបទេបើក្គណ្នី ឬអាសយដាានចុងេប្កាយបំផុត ែែលេោក្-េោក្ប្សីបានជូនែំណ្ឹងជា
ោយលក្ខណ្៍អក្្សរមក្េអសុីលីដា ។ េអសុីលីដានឹងមិនធានាថា រាល់លិខិតេឆៃើយឆៃងគាា ឬលិខិតជូនែំណ្ឹងេៅេោក្-េោក្ប្សីេនាេះ បានេៅ
ែល់េោក្-េោក្ប្សី ប្គប់ទំងអស់េឡើយ ។
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១.៨.៤

េោក្-េោក្ប្សីបានអនុញ្ជាតឲ្យេអសុីលីដាេធវើឲ្យែឹងព័ត៌ានៃនគណ្នីរបស់ខៃួន ឬស្ថានភាពហិរញ្ដវតថុរបស់ខៃួនេៅេអសុីលីដា ប្បសិន

េបើអាជាាធរតប្មូវ ។

១.៩

េប្ាការប្ាក្់ អោហយចំណាយ និងការទូទាត់

១.៩.១

គណ្នីេោក្-េោក្ប្សីែែលានសមតុល្យប្គប់ប្គាន់ ប្តូវបានផតល់ការប្បាក្់តាមេគាលការណ្៍ ។ ការប្បាក្់ខាងឥណ្ទន ប្តូវបានគិត

បងគរជាប្បចាំៃលៃ និងជាសវ័យប្បវតតិ េហើយបញ្ចូលក្នុងគណ្នីេៅេរៀងរាល់ែខ ។ ការប្បាក្់ែែលប្តូវផតល់ជូនេោក្-េោក្ប្សីប្តូវកាត់ពនធេៅតាមអ
ប្តាែែលបានក្ំណ្ត់េដាយនាយក្ដាានពនធដារៃនប្ក្សួងេសែឌក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ េដាយកាត់េចញពីគណ្នីេោក្-េោក្ប្សីេដាយផ្ទាល់ ។
១.៩.២

េៅតាមបញ្ជរប្គប់ស្ថខា េោក្-េោក្ប្សីអាចទទួល និងែក្ប្បាក្់េបៀវត្សរ៍បានេដាយមិនគិតក្ៃប្មេសវា អនុេោមេៅតាមអនុស្សរណ្ៈ

ៃនការេោគយល់គាា រវាងប្ក្សួងេសែឌក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ និងេអសុីលីដា េប្ៅពីេនេះេអសុីលីដាអាចគិតេស្ថហុយចំណាយមួយចំនួនចំេពាេះការេប្បើ
ប្បាស់េសវាេផ្សងេទៀត ។ េស្ថហុយចំណាយេនាេះ បានបេងកើតេឡើងេៅក្នុងតារាង “លក្ខខណ្ឌ និងៃលៃេសវាៃនប្បតិបតតិការគណ្នី” ែែលអាចអនុវតត
បានចំេពាេះគណ្នី និងឯក្ស្ថរេផ្សងៗេទៀត ែែលបានផតល់ជូនេោក្-េោក្ប្សី េែើម្បីេធវើប្បតិបតតិការេលើគណ្នី និងេសវាេផ្សងៗរបស់េអសុីលីដា
េហើយបានបញ្ចូលេៅក្នុងលក្ខខណ្ឌេនេះ ។ េអសុីលីដារក្្ាសិទធិក្នុងការផ្ទាស់បតូរេស្ថហុយចំណាយ និងៃលៃេសវាប្គប់េពល េដាយមិនបានជូន
ែំណ្ឹងជាមុនេឡើយ េលើក្ែលងែតានការតប្មូវពីច្ាប់ ។ េដាយការេប្បើប្បាស់េសវាេអសុីលីដា េប្កាយេពលែែលការផ្ទាស់បតូរចូលជាធរាន ាន
ន័យថា េោក្-េោក្ប្សីបានយល់ប្ពមចំេពាេះការផ្ទាស់បតូរេនាេះ ។
១.៩.៣

េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបង់េស្ថហុយចំណាយទំងអស់ តាមការតប្មូវរបស់េអសុីលីដា ទក្់ទងេៅនឹងប្បតិបតតិការគណ្នី ឬេសវាេផ្សងៗ

។ េអសុីលីដាានសិទធិជាឯក្ចេនទក្នុងការកាត់ក្ងប្បាក្់េចញពីគណ្នីេោក្-េោក្ប្សី េែើម្បីទូទត់បំណ្ុល បង់ៃលៃេស្ថហុយចំណាយ បង់ប្បាក្់
ពិន័យ និងៃលៃេសវាេផ្សងៗេទៀត ែែលេោក្-េោក្ប្សីជំពាក្់េអសុីលីដា ឬេែើម្បីែក្តប្មូវេលើការទូទត់ែែលបណាាលមក្ពីក្ំហុសបេចចក្េទសណា
មួយ

េដាយពុំចាំបាច់សុំការអនុញ្ជាតពីេោក្-េោក្ប្សីេឡើយ

េហើយេអសុីលីដាមិនទទួលខុសប្តូវេលើការខាតបង់ការប្បាក្់ក្នុងគណ្នីេនាេះេទ

េទេះជាឯក្ស្ថរតមកល់ទុក្េៅេអសុីលីដាានការអធិប្ាយោ៉ាងណាក្៏េដាយ ។ ក្រណ្ីគណ្នីានទឹក្ប្បាក្់មិនប្គប់ប្គាន់ េអសុីលីដានឹងជូន
ែំណ្ឹងេោក្-េោក្ប្សីឲ្យមក្ដាក្់ប្បាក្់បែនថមេៅក្នុងគណ្នីឲ្យបានប្គប់ប្គាន់ ។ េអសុីលីដានឹងគិតការប្បាក្់ ២.៥% (ពីរក្ណ្តក្់សញ្ជាប្បាំភាគ
រយ) ក្នុងមួយែខ េលើចំនួនទឹក្ប្បាក្់ែែលេៅជំពាក្់ ។ សិទធិេនេះប្តូវអនុវតតេលើប្គប់ប្បេភទគណ្នីទំងអស់ េៅប្គប់ការិោល័យេអសុីលីដា ។
១.៩.៤

ប្បសិនេបើេអសុីលីដាែសវងរក្វិធីណាមួយ េែើម្បីពប្ងឹងការអនុវតតសិទធិ ឬការការពារសិទធិ ឬេដាេះប្ស្ថយជំេោេះណាមួយ ែែលទក្់ទង

េៅនឹងគណ្នីេនាេះ េោក្-េោក្ប្សីជាអនក្ចំណាយសងេៅេអសុីលីដា នូវរាល់េស្ថហុយចំណាយ និងៃលៃេសវាេផ្សងៗេទៀត ែែលអាចេក្ើតាន
េឡើងជាយថាេហតុ ក្នុងេនាេះានរួមបញ្ចល
ូ ទំងការចំណាយែផនក្ច្ាប់ផង េដាយែក្យក្ពីគណ្នីេោក្-េោក្ប្សីផ្ទាល់ ។

១.១០

កាតពវក្ិចាសំណ្ង
េោក្-េោក្ប្សីបានយល់ប្ពមសងេៅឲ្យេអសុីលីដាេដាយឥតលក្ខខណ្ឌ នូវរាល់ការទមទរឲ្យសងបំណ្ុល ការខូចខាត និងរាល់ការ

ចំណាយែែលេអសុីលីដាបានចំណាយ

េហើយយល់ប្ពមបង់ជូនេអសុីលីដានូវចំនួនទឹក្ប្បាក្់ែែលទមទរឲ្យសងេដាយេអសុីលីដា

ឬចំនួនទឹក្

ប្បាក្់ែែលេអសុីលីដានឹងចំណាយ ឬនឹងប្តូវសងទក្់ទងេៅនឹងគណ្នីសប្ាប់ឥណ្ទនរបស់េោក្-េោក្ប្សី ។

១.១១

អសសងៗ

១.១១.១

េែើម្បីជាការធានាចំេពាេះបំណ្ុលរបស់ខៃួន េអសុីលីដាអាចរក្្ាទុក្នូវរាល់សាារ ឬរូបិយវតថុ ឬប្ទព្យសម្បតតិេផ្សងេទៀតរបស់េោក្-េោក្

ប្សី ឬដាក្់តមកល់េដាយេោក្-េោក្ប្សី ក្នុងឃ្ាំង ឬក្នុងក្ែនៃងែែលជាក្មែសិទធិរបស់េអសុីលីដា ឬតាមរេបៀបេផ្សងពីេនេះ េែើម្បីរក្្ាសុវតថិភាព ។
១.១១.២ ប្បសិនេបើទឹក្ប្បាក្់ែែលប្តូវបង់េៅេអសុីលីដា ជាទឹក្ប្បាក្់ែែលនឹងប្តូវកាត់ទុក្ ឬែក្ទុក្មួយចំនួន េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបង់សងេៅ
េអសុីលីដានូវចំនួនទឹក្ប្បាក្់បែនថមោ៉ាងណាឲ្យេអសុីលីដាទទួលបាននូវចំនួនទឹក្ប្បាក្់សុទធ េប្កាយការកាត់ទុក្ ឬែក្ទុក្ េសែើនឹងចំនួនទឹក្ប្បាក្់
ែែលប្តូវបង់សងេៅេអសុីលីដា ។
១.១១.៣ បំណ្ុលរបស់េោក្-េោក្ប្សីចេំ ពាេះេអសុីលីដានឹងមិនបេះពាល់េទ

េទេះជាានការផ្ទាស់បតូរសាសភាព

ឬចំណ្ុចណាមួយៃនស្ថាន

ភាពផៃូវច្ាប់ក្៏េដាយ េហើយវានឹងភាាប់កាតពវក្ិចចែល់អនក្សនងមរតក្របស់េោក្-េោក្ប្សី ។
១.១១.៤

គណ្នីប្គប់ប្បេភទែែលគាមនប្បតិបតតិការ (ែក្ប្បាក្់ ដាក្់ប្បាក្់ ឬេផទរប្បាក្់) េក្ើតេឡើង េប្ៅពីប្បតិបតតិការែែលេធវើេឡើងេដាយេអសុី-

លីដាផ្ទាល់ ែូចជាការគិតការប្បាក្់ ឬការគិតៃលៃេសវាក្មែេផ្សងៗ អស់រយៈេពលមួយជាក្់ោក្់េនាេះ ប្តូវចាត់ទុក្ថាជាគណ្នីគាមនប្បតិបតតិការ និង
ប្តូវគិតក្ៃប្មេសវាេៅតាមការក្ំណ្ត់របស់េអសុីលីដា េដាយកាត់េចញពីគណ្នីេោក្-េោក្ប្សីេដាយផ្ទាល់ ។
ទំព័រ 3 ៃន 6

២

រ័ណ្ណអេសីលីដា

២.១

អលខសាាត់

២.១.១

ប័ណ្ណេអសុីលីដាសប្ាប់ផតល់ជូនមន្តនតីរាជការេប្បើប្បាស់ គឺ ប័ណ្េណ អសុល
ី ដា
ី ធមែតា អាចេធវើប្បតិបតតិការែក្ប្បាក្់តាមា៉ាសុីនេអធីអឹមឬ

ា៉ាសុីនឆូតកាតេអសុីលីដា (ACLEDA ATM/POS), ទូទត់ៃលៃទំនិញ-េសវាក្មែ តាមា៉ាសុីនឆូតកាតេអសុីលីដា (ACLEDA POS), ទូទត់
វិក្កយបប្ត ឬបញ្ចូលទឹក្ប្បាក្់ទូរស័ពទ តាមា៉ាសុីនេអធីអឹមេអសុីលីដា (ACLEDA ATM) និងដាក្់ប្បាក្់សន្សំតាមា៉ាសុីនដាក្់ប្បាក្់ (Cash

Deposit Machine/ACLEDA CDM) ប្គប់ទីក្ែនៃង េៅក្នុងប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។
២.១.២

េោក្-េោក្ប្សីប្តូវេប្បើប្បាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ែតាាក្់ឯងគត់ េហើយប្តូវទទួលខុសប្តូវរាល់ប្បតិបតតិការែែលេក្ើតេឡើងពីការេប្បើប្បាស់

ប័ណ្ណ (ព័ត៌ានប័ណ្ណ) េទេះជាានការអនុញ្ជាត ឬគាមនការអនុញ្ជាតពីាាស់ប័ណ្ណក្៏េដាយ ។
២.១.៣

ប័ណ្ណេអសុីលីដា និងេលខសាាត់ េោក្-េោក្ប្សីប្តូវែលរក្្ាឲ្យបានគង់វង្ស និងមិនប្តូវឲ្យភាគីទីបីែឹងេឡើយ េទេះជាេដាយេចតនា ឬ

អេចតនាក្ឋី ។ ាាស់ប័ណ្ណមិនប្តូវសរេសរ ឬក្ត់ប្តាេលខសាាត់ េៅក្ែនៃងណាមួយែែលអាចឲ្យភាគីទីបីែឹងេឡើយ ។

២.២

អលខសាាត់ និងលក្ខខណ្ឌសវតថិភាព

២.២.១

ប្តូវេប្ជើសេរើសេលខសាាត់ផ្ទាល់ខៃួន (PIN) ែែលាន ៦ខទង់ ជាេលខទំងអស់ ។

២.២.២

ការេប្ជើសេរើសេលខសាាត់ ប្តូវអនុវតតែូចខាងេប្កាម ៖


មិនប្តូវេប្ជើសេរើសេលខលំដាប់េឡើង ឬេលខលំដាប់ចុេះ ែូចជា ១២៣៤៥៦ ឬ ៩៨៧៦៥៤ ។



មិនប្តូវេប្ជើសេរើសេលខែូចៗគាាេលើសពី ៣ែង ែូចជា ៩៩៩៩៩៩ ។



មិនប្តូវេប្ជើសេរើសេលខទូរស័ពទៃែរបស់ខៃួនឯង ។



មិនប្តូវេប្ជើសេរើសេលខៃលៃែខឆ្ាំក្ំេណ្ើត ឬេលខៃលៃែខឆ្ាំក្ំេណ្ើត របស់សាជិក្ប្គួស្ថរ និងេលខេផ្សងេទៀតែែលេគែឹងជាទូេៅ
េនាេះ េធវើជាេលខសាាត់ផ្ទាល់ខៃួនេឡើយ ។


២.២.៣

មិនប្តូវេប្ជើសេរើសេលខសាាត់ែែលស្ថធារណ្ជនទូេៅស្ថាល់ និងង្គយប្សួលទយេធើវជាេលខសាាត់េឡើយ ។

ប្តូវបតូរេលខសាាត់ែំបូងតាមរយៈា៉ាសុីនេអធីអឹម

េប្កាយេពលទទួលបានប័ណ្ណេអសុីលីដា

េហើយប្តូវបំផ្ទាញឯក្ស្ថរេបាេះពុមពេលខ

សាាត់ែំបូង (PIN Mailer/PIN Pouch) េចាល ។
២.២.៤

មិនប្តូវអនុញ្ជាតឲ្យនរណាាាក្់េប្បើប័ណ្ណ ឬេលខសាាត់របស់េោក្-េោក្ប្សីេឡើយ ។

២.២.៥

មិនប្តូវឲ្យអនក្ែៃទេមើលេឃើញេលខសាាត់េៅេពលក្ំពុងេធវើប្បតិបតតិការេឡើយ ក្រណ្ីសង្ស័យថា ានេគែឹង េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបតូរ

េលខសាាត់េនាេះភាាម ។
២.២.៦

ប្តូវបញ្ចូលេលខសាាត់ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ ។

២.២.៧

ការបញ្ចូលេលខសាាត់មិនប្តឹមប្តូវ ចំនួន ៣ែង នឹងប្តូវប្ចានេចញពីប្បព័នធ ។

២.៣

ការែក្ប្ាក្់ ឬទូទាត់ ាមា៉ា សីនអេធីេឹម ឬា៉ា សីនឆូតកាតអេសីលីដា (ACLEDA ATM/POS)

២.៣.១

េៅេពលែក្ប្បាក្់ ឬទូទត់ េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវេធវើការេផទៀងផ្ទាត់ស្ថច់ប្បាក្់ ឬវិក្កយបប្តទំនិញ-េសវាក្មែ ជាមួយនឹងវិក្កយបប្តា៉ាសុីន

េអធីអឹម ឬា៉ាសុីនឆូតកាត ឲ្យបានប្តឹមប្តូវមុននឹងចាក្េចញពីា៉ាសុីនេអធីអឹម ឬា៉ាសុីនឆូតកាត ។
២.៣.២

ការែក្ប្បាក្់ ឬទូទត់ ជារូបិយប័ណ្ណេផ្សងពីរូបិយប័ណ្ណៃនគណ្នី ប្តូវអនុេោមតាមអប្តាបឋូរប្បាក្់ែែលក្ំណ្ត់េដាយេអសុីលីដា ។

២.៤

ការដាក្់ប្ាក្់ាមា៉ា សីនទទួលប្ាក្់រអ្ញើ (ACLEDA Cash Deposit Machine, CDM)

២.៤.១

ប័ណ្ណេអសុីលីដារបស់េោក្-េោក្ប្សី អាចេធវើការដាក្់ប្បាក្់បេញ្ដើេៅក្នុងគណ្នីែែលានជាមួយេអសុីលីដា តាមរយៈា៉ាសុីនទទួល

ប្បាក្់បេញ្ដើេអសុីលីដា ។
២.៤.២

េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវដាក្់បេញ្ដើជាប្បាក្់ែុោារអាេមរិក្ េហើយគណ្នីរបស់េោក្-េោក្ប្សី ជាប្បាក្់េរៀល ែូេចនេះប្បព័នធនឹងបតូរេៅជា

ប្បេភទរូបិយប័ណ្ណៃនគណ្នី េដាយសវ័យប្បវតតិ តាមអប្តាបតូរប្បាក្់ផៃូវការរបស់េអសុីលីដា េៅេពលេនាេះ ។
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២.៤.៣

េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវធានាេលើគុណ្ភាពៃនប្បេភទប្ក្ដាសប្បាក្់ េដាយមិនប្តូវដាក្់ប្បាក្់បេញ្ដើ ែូចជា ប្បឡាក្់, េសើម, ទក្់, េខទច, មូរ,

ចាស់, ដាច់រែហក្ ឬប្បេោង, បិទសកុត ឬមិនអាចចរាចរបាន េៅតាមា៉ាសុីនេអធីអឹមេឡើយ ។ េអសុីលីដាមិនទទួលខុសប្តូវចំេពាេះការខូចខាត ឬ
ភាពមិនប្តឹមប្តូវណាមួយ បណាាលមក្ពីការអនុវតតន៍មិនប្តឹមប្តូវតាមលក្ខខណ្ឌេនេះេឡើយ ។
២.៤.៤

េោក្-េោក្ប្សីប្តូវរាប់ស្ថច់ប្បាក្់ឲ្យបានប្គប់ចំនួន និងតេប្មៀបប្ក្ដាសប្បាក្់ ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ តាមលំដាប់លំេដាយ ឬប្តូវែញក្

ប្ក្ដាសប្បាក្់ជាែុំៗែែលានប្បេភទេផ្សងគាា ែូចជា ៖ ែុំប្ក្ដាស $១០, ែុំប្ក្ដាស $២០ និងែុំប្ក្ដាស $១០០ មុននឹងដាក្់ប្បាក្់ទំងេនាេះតាម
រយៈា៉ាសុីនទទួលប្បាក្់បេញ្ដើ ។
២.៤.៥

េោក្-េោក្ប្សី មិនប្តូវេធវើប្បតិបតតិការប្ក្ដាសប្បាក្់ែក្ៃងកាាយ ជាដាច់ខាត ។ េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវទទួលខុសប្តូវទំងប្សុងចំេពាេះ

មុខច្ាប់នូវប្បតិបតតិការប្ក្ដាសប្បាក្់ែក្ៃងកាាយ េដាយឥតលក្ខខណ្ឌ ឬេហតុផលណាមួយេឡើយ ។
២.៤.៦

េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវរក្្ាទុក្នូវវិក្កយបប្តដាក្់ប្បាក្់បេញ្ដើតាមា៉ាសុីនទទួលប្បាក្់បេញ្ដើ ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ េែើម្បីេធវើការេផទៀងផ្ទាត់េៅេពល

ានបញ្ជាេក្ើតេឡើង ។

២.៥

ថ្លៃអសវា

២.៥.១

េោក្-េោក្ប្សីជាមន្តនតីរាជការ ែែលេប្បើប្បាស់េសវាេបើក្ប្បាក្់េបៀវត្សរ៍ េអសុីលីដានឹងមិនគិតៃលៃេលើការេចញប័ណ្ណលែី, េសវាប្បចាំែខ

និងប័ណ្ណលែីជំនួសប័ណ្ណខូចេប្ចើនបំផុត ចំនួន ០៣ប័ណ្ណ ក្នុងមួយឆ្ាំ ។
២.៥.២

ការេសនើសុំប័ណ្ណលែីជំនួសប័ណ្ណខូចេលើក្ទីបួនេៅក្នុងឆ្ាំែែែល ឬេសនើសុំប័ណ្ណលែីជំនួសប័ណ្ណបាត់ ឬេចារលួច េោក្-េោក្ប្សីប្តូវបង់ៃលៃ

េសវា ១២,០០០េរៀល សប្ាប់ប័ណ្ណមួយ អនុេោមេៅតាមអនុស្សរណ្ៈៃនការេោគយល់គាា រវាងប្ក្សួងេសែឌក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ និងេអសុីលីដា ។

២.៦

ការទទួលខសប្តូវ
ក្រណ្ីបាត់បង់ ឬេចារលួចប័ណ្ណ េោក្-េោក្ប្សីប្តូវរាយការណ្៍ជាបនាាន់ មក្កាន់ការិោល័យទំនាក្់ទំនងអតិលិជន (៨៥៥) ២៣

៩៩៤ ៤៤៤ / ១៥ ៩៩៩ ២៣៣ េហើយប្តូវជូនែំណ្ឹងជាោយលក្ខណ្៍អក្្សរមក្េអសុីលីដា ឲ្យបានឆ្ប់បំផុត ។ េោក្-េោក្ប្សី ប្តូវទទួល
ខុសប្តូវទំងប្សុងរាល់ប្បតិបតតិការែែលេក្ើតេឡើងពីការេប្បើប្បាស់ប័ណ្ណ ក្នុងអំឡុងេពលជូនែំណ្ឹងេនេះ ។

២.៧

ការអដាោះប្ោយជអាៃោះ
រាល់បញ្ជាេផ្សងៗេក្ើតានេឡើងខុសប្បប្ក្តី

ទក្់ទងនឹងសមតុល្យក្នុងគណ្នីភាាប់ប័ណ្ណេអសុីលីដារបស់េោក្-េោក្ប្សី

ប្តូវជូន

ែំណ្ឹងមក្េអសុីលីដា ឲ្យបានមុនរយៈេពល ៣០ៃលៃ បនាាប់ពីៃលៃប្បតិបតឋិការបានេក្ើតេឡើង ។ ក្នុងក្រណ្ីមិនបានជូនែំណ្ឹងទន់េពល េអសុីលីដា
រក្្ាសិទធិមិនេដាេះប្ស្ថយបញ្ជាជូនេឡើយ ។

២.៨

ការទូទាត់សំណ្ង
េោក្-េោក្ប្សី យល់ប្ពមេដាយឥតលក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទូទត់សំណ្ងមក្េអសុីលីដានូវរាល់ការខូចខាត បាត់បង់ ការទមទរសំណ្ង

ឬការចំណាយេផ្សងៗែែលេអសុីលីដាទទួលរង ទក្់ទងនឹងការេប្បើប្បាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា និងការអនុវតតន៍បំពានេលើក្ិចចប្ពមេប្ពៀងេនេះ រួមទំង
ការខក្ខានមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្ថាត់ការេធវើប្បតិបតតិការប័ណ្ណេអសុីលីដា េដាយគាមនការអនុញ្ជាត ឬប្បតិបតតិការែក្ៃងបនៃំ ។

២.៩

ការអធវើអាឃភាពរ័ណ្ណ
តាមឆនាានុសិទធិ េអសុីលីដាអាចេធវើការបញ្្ឈប់ការេប្បើប្បាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ឬបែិេសធេលើសំេណ្ើសុំប័ណ្ណលែីជំនួសប័ណ្ណចាស់ េៅេពល

ណាមួយ េដាយមិនចាំបាច់ជូនែំណ្ឹងជាមុនែល់េោក្-េោក្ប្សីេឡើយ ។

២.១០

ការរង្ហាញព័ត៌ានរ័ណ្ណ

២.១០.១ េអសុីលីដារក្្ាសិទធិក្នុងការផតល់នូវរាល់ព័ត៌ាន ែែលទក្់ទងនឹងគណ្នី និងប័ណ្ណរបស់េោក្-េោក្ប្សីេៅកាន់ស្ថាប័នេផ្សងៗ ក្នុង
ក្រណ្ីចាំបាច់ (រួមទំងអាជាាធរ ឬភាាក្់ង្គររដាាភិបាល) ឬក្នុងការតភាាប់ជាមួយបណាាញេផទរប្បាក្់តាមរយៈប្បព័នធេអឡិចប្តូនិក្( EFT) ។
២.១០.២ តាមឆនាានុសិទធិ េអសុីលីដាអាចេធវើការបង្គាញនូវព័ត៌ានរបស់េោក្-េោក្ប្សី េៅេពលណាមួយបាន ែូចខាងេប្កាម ៖


ភាគីែែលពាក្់ព័នធនឹងប្បតិបតតិការប័ណ្ណ



ានការតប្មូវពីអាជាាធរានសមតថក្ិចច ែូចជា ធនាគារជាតិ ៃនក្មពុជា ជាេែើម



េប្បើប្បាស់ក្នុងសវនក្មែ និង



េោងេលើច្ាប់ៃនប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។
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២.១០.៣ េអសុីលីដារក្្ាសិទធិក្នុងការេប្បើប្បាស់ព័ត៌ានេៅក្នុងពាក្្យេសនើសុំប័ណ្ណ និងសប្ាប់ការប្ស្ថវប្ជាវ ឬព័ត៌ានពីប្បភពខាងេប្ៅ រួមាន
របាយការណ្៍អតិលិជន សក្មែភាពផ្សពវផ្ាយទីផ្ារេធវើេឡើងេដាយេអសុីលីដា / ប្ក្ុមហុនបុប្តសមព័នធ ។ េអសុីលីដាអាចេប្បើប្បាស់ព័ត៌ានទំងេនេះ
េែើម្បីបេងកើតបញ្ជីអតិលិជន (Mailing Lists) េប្បើប្បាស់ក្នុងេគាលបំណ្ងេធវើយុទធនាការផ្សពវផ្ាយទីផ្ារ ។
២.១០.៤ ក្រណ្ីេផ្សងេទៀត ប្តូវានការឯក្ភាពពីេោក្-េោក្ប្សី និងប្សបេៅតាមច្ាប់ៃនប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។

២.១១

ការដក្ដប្រ
េអសុីលីដានឹងជូនែំណ្ឹងមុន រហូតែល់ ១៤ៃលៃ េៅេោក្-េោក្ប្សី ក្រណ្ីានការបែនថម, លុបេចាល, ផ្ទាស់បតូរចំណ្ុចណាមួយៃន

លក្ខខណ្ឌេនេះ ៃលៃេសវា ឬបញ្ជាេផ្សងៗ ែែលេធើវឲ្យបេះពាល់ែល់សិទធិ និងការទទួលខុសប្តូវរបស់េោក្-េោក្ប្សី តាមរយៈមេធ្ោបាយណាមួយ
ក្នុងចំេណាមមេធ្ោបាយ ែូចខាងេប្កាម ៖

៣



េផើញស្ថរេៅកាន់ទូរស័ពទេោក្-េោក្ប្សី េដាយផ្ទាល់,



ផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណ្ៈតាមរយៈស្ថរព័ត៌ាន,



ជូនែំណ្ឹងេៅការិោល័យេអសុីលីដា ឬ



ជូនែំណ្ឹងតាមរយៈេគហទំព័រ (Website) របស់េអសុីលីដា ។

លក្ខខណ្ឌេវោន
លក្ខខណ្ឌទំងឡាយណាែែលេពាលខាងេលើេនេះ មិនប្សបនឹងច្ាប់ៃនប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ប្តូវចាត់ទុក្ជានិរាក្រណ្៍ ។
ខញុំ/េយើងខញុំេ្មេះ............................................ ជាអតិលិជនរបស់េអសុីលីដា បានអាន យល់ និងប្ពមេប្ពៀងប្គប់ខែចង ែែលាន

េរៀបរាប់េៅក្នុងលក្ខខណ្ឌេនេះ ។
កាលបរិេចេទ : ៃលៃទី......... ែខ......... ឆ្ាំ..........
ហតថេលខា/ស្ថាមេមៃែ
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