Ų˝šŠ‗Ź◦РЮĉ˝ĖО₣ŁũŪĠĳЊĠĳŉЊÐ‗ĕБ
ďņУŎĊĜýũ ЮΒ₤НБŲБŢ ķБΒЊŲ₤НБ


លក្ខខណទូេទៅ ឬេហៅថា “កិច្ច្រពមេ្រពៀង” េនះ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងស្រមាប់េ្របើ្របាស់ជាមួយប័ណ្ណផ្ ព្វផ្ យ ែដលអម
មកជាមួយដូចជា ៖ “លក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន្របតិបត្តិការគណនី” (Conditions and Fees Charge of Account Operation)
និង “តារាងអ្រតាការ្របាក់” (Interest Rate Table) ។ កិច្រ្ច ពមេ្រពៀង, លក្ខខណគណនី រួមនឹងតារាងលក្ខខណ និងៃថ្លេសវា
ៃន្របតិបត្តិការគណនី

បានពន្ ល់អំពកា
ី រដាក់្របាក់សន្ ំ

និងេសវាេផ្ ងៗេទៀតែដលធនាគារផ្តល់ជូនអតិថិជន

និង្រគប់្រគងេលើ្របតិបត្តិការគណនី និងេសវាេផ្ ងៗ ។
េនៅេពលែដលអតិថិជនបានចុះហត្ថេលខាេលើពាក្ សុំេបើកគណនី និងផ្តល់គំរូហត្ថេលខាផង េផ្ញើ្រតឡប់មកធនាគារវិញេនាះ
ប

ក់ថាអតិថិជនបានទទួលកិច្ច្រពមេ្រពៀង, លក្ខខណគណនី, និងតារាងលក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន្របតិបត្តិការគណនី, និង

តារាងអ្រតាការ្របាក់ េហើយបានប

ក់ផងែដរថា អតិថិជនបានពិនិត្ យល់ និង្រពមេ្រពៀងចំេពាះលក្ខខណទាំងេនះ ។

ធនាគារអាចេធ្វើការែកែ្របេលើកច
ិ ្ច្រពមេ្រពៀង, អ្រតាការ្របាក់, លក្ខខណគណនី, និងតារាងលក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន
្របតិបត្តិការគណនី េនៅេពលណាមួយ អនុេលាមេទៅតាមច្ ប់ជាធរមាន ។ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងេទៅអតិថិជននូវរាល់ការែកែ្រប
ទាំងឡាយណាែដលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជន (តាមលទ្ធភាពែដលធនាគារអាចេធ្វើេទៅបាន) ។
េនៅក្នុងអត្ថបទេនះ ពាក្ ថា “អតិថិជន” គឺសំេដៅេទៅដល់មាស់គណនី ឬអ្នកេ្របើ្របាស់េសវាធនាគារ ។
ិ សុី ។
ពាក្ ថា “ធនាគារ” គឺសំេដៅេទៅដល់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល

ơ.

ŌĆ₤сÐ‗ĕБ
េលាក-េលាក្រសីអាចេបើកគណនីក្នុងនាមខ្លួនឯងផាល់ ឬមានអ្នករួមជាមួយមាក់ ឬេ្រចើននាក់េផ្ ងេទៀត ក្នុងនាមជាអ្នក

រួមគណនី ឬក្នុងនាមជា្រកុមហ៊ុន ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជា្របេភទៃនមាស់គណនីែដលមានេនៅក្នុងធនាគារ ៖

ơ.ơ.

υ˝ĳŉĄĕ
គណនីេនះេបើកេដាយឯកត្តជនែដលមានេឈាះែតមាក់ឯង ជាមាស់ ឬអ្នកទទួលផល “អតាគាហក” ែតមាក់គត់ៃនគណនី ។

ơ.Ư.

Ū˝Оņ΅пНĕ
គណនីេនះេបើកេដាយបុគ្គលែដលបានផ្តល់សិទឲ
្ធិ ្ េបើកគណនី ក្នុងនាមជា្រកុមហ៊ុន ។ ក្នុងេនាះរួមមាន ៖ សហកម្មសិទ្ធិ

សាជីវកម្ម អង្គការ/សមាគម/សហគមន៍, សានទូត, ្រកសួង/មន្ទីរ/សាប័ន និងគេ្រមាងអភិវឌ្ ន៍នានា ។ល។

ơ.ư.

Ð‗ĕБũУņ
េនៅេពលែដលអតិថិជនមានភាគីពីរ ឬេ្រចើន “អតិថិជនរួម” លក្ខខណទាំងេនះ នឹង្រតូវអនុវត្តចំេពាះអតិថិជនរួមផង និង

ជាបុគ្គលផង ។ “អតិថិជនរួម” មាក់ៗ ្រតូវទទួលខុស្រតូវជាបុគ្គលចំេពាះធនាគារ េលើបំណុលទាំងមូលៃនគណនីរួមែដលជំពាក់
ធនាគារ ។

ơ.̉.

Ð‗ĕБΒĜÐĳ˝НŌũ (ΖŎНЮŪŁņơ៨ĂĖ)е
គណនីេនះេបើកស្រមាប់កូន ឬកុមារែដលមានអាយុេ្រកាមដប់្របាំបីឆាំ (១៨ឆាំ) ែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមអាណាព្ បាល

របស់ខ្លួន ។
ទំព័រ 1 ៃន 9

Ư.

ŁũЮĠЧ˝Ð‗ĕБ

Ư.ơ.

អ្នកសុំេបើកគណនី

ឬអតិថិជន្រតូវបំេពញ

និងផ្ដិតសាមេមៃដ/Biometric

ែដលបានផ្តល់ជន
ូ េដាយធនាគារ និងផ្តល់នូវឯកសារសមា្គល់អត្តស

ឬចុះហត្ថេលខាេលើពាក្ សុំេបើកគណនី

ណឯកត្តជន ឬ្រកុមហ៊ុន េទៅតាមការកំណត់របស់ធនាគារ

។ ធនាគារអាចចាត់ទុកថាព័តមា
៌ នែដលផ្តល់ជូនេនៅេលើពាក្ សុំេបើកគណនីេនាះ ជាព័តមា
៌ ន្រតឹម្រតូវ ពិត្របាកដ និងយកជាការបាន
។ ្របសិនេបើមានការផាស់ប្តូរព័ត៌មានអ្វីមួយេនៅក្នុងពាក្ េស្នើសុំ អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកធនាគារ ។

Ư.Ư.

េនៅេពលេបើកគណនី

អ្នកេស្នើសុំ

“អតិថិជន”

្រតូវដាក់តម្កល់ក្នុងគណនីេនាះ

នូវចំនួនទឹក្របាក់ែដលមិនទាបជាងចំនួនទឹក្របាក់អប្ បរមា ែដលបានកំណត់េដាយធនាគារ ។

Ư.ư.

្រគប់គណនីទាំងអស់

និង/ឬេសវាេអសុីលីដាអុី នេធើែណត

្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឲ្ ភាប់េសវាេអសុល
ី ីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត

េដើម្ ីបង្កភាពងាយ្រសួលក្នុងការ្រគប់្រគង

និងជាពិេសសការពិនិត្ េមើលរបាយការណ៍គណនី

និងេធ្វើ្របតិបត្តិការគណនីដូចជា
បាន្រគប់េពលេវលា

ការេផ្ទរ្របាក់

និង្រគប់ទីកែន្លង

ការទូទាត់្របាក់

។ល។

ចំេពាះគណនីរបស់អតិថិជនែដលទទួលអត្ថ្របេយាជន៍ពី ប.ជ.ស ឬ ប.ជ.អ ឬ ម.ជ.ព និងគណនីស្រមាប់ឥណទានខាតតូចបំផុត

ឬឥណទានខាតតូច អាចមានការេលើកែលង ្របសិនេបើអតិថិជនមិនអាចេ្របើបាន ។

ư.

ŁũĠЊ◦Ð‗ĕБ

ư.ơ.

ការបិទគណនីឯកត្តជន

មាស់គណនី្រតូវបំេពញពាក្ សុំបិទគណនីែដលផ្តល់ជូនេដាយធនាគារ

។

ចំេពាះ

សមតុល្ ទឹក្របាក់េនៅសល់ក្នុងគណនី ្រតូវអនុវត្តតាមលក្ខខណៃន្របតិបត្តិការ និងគំរូហត្ថេលខាែដលមានតម្កល់េនៅធនាគារ ។

ư.Ư.

រីឯការបិទគណនីរួម និងគណនី្រកុមហ៊ុន មាស់គណនី ឬអ្នកមានសិទ្ធិ (្របធាន/នាយក្រកុមហ៊ុន ឬ្របធាន្រកុម

្របឹក្ ភិបាល) ្រតូវេធ្វើលិខិតេស្នើសុំបិទគណនីេដាយមានចុះហត្ថេលខា និងេបាះ្រតា (្របសិនេបើមាន) ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ និងច្ ស់

លាស់

។

ចំេពាះសមតុល្ ទឹក្របាក់េនៅសល់ក្នុងគណនី្រតូវអនុវត្តតាមលក្ខខណៃន្របតិបត្តិការ

ư.ư.

ការបិទគណនីកង
្នុ រយៈេពល ០៣ែខ (បីែខ) គិតចាប់ពីៃថ្ងេបើកគណនីអាចេធ្វើេទៅបាន ប៉ុែន្តអតិថិជន្រតូវបង់ៃថ្លេសវាតាម

មានតម្កល់េនៅធនាគារ ។

និងគំរូហត្ថេលខា

ែដល

ការកំណត់របស់ធនាគារ ។

ư.̉.

ការបិទគណនីបេញ្ញើសំៃច មិនត្រមូវឲ្ អតិថិជន្របគល់េសៀវេភៅ្របាក់បេញ្ញើ និងប័ណ្ណព័ត៌មានគណនីមកវិញេទ េលើកែលង

ែតករណីចាំបាច់ប៉ុេ

ư.̣.

្ណ ះ ។

ការបិទគណនីចរន្ត អតិថិជន្រតូវ្របគល់មូលប្ ទានប្រតថ្មីែដលេនៅសល់ទាំងអស់ ជូនធនាគារវិញ និង្រតូវ្របាកដថា

គានមូលប្ ទានប្រតណាមួយែដលមិនទាន់ទូទាត់េនាះេទ ។ េបើមិនដូេចាះេទ អតិថិជន្រតូវេធ្វើការធានាជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ
មុននឹងបិទគណនីេនាះ ។

ư.̀.

គណនីគាន្របតិបត្តិការែដលមានសមតុល្ សូន្ (េលើកែលងែតគណនី្របភពែដលជាប់កិច្ចសន្ កំពុងមានសុពលភាព)

ធនាគារនឹងបិទគណនីទាំងេនាះ េដាយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងអតិថិជនេទ ។

ư.́.

្របសិនេបើធនាគារត្រមូវឲ្ មានការយល់្រពមពីអាជាធរកម្ពុជា

េទើបអាចេបើកគណនី

រក្ គណនី

និងេធ្វើ្របតិបត្តិការ

គណនីជាមួយធនាគារបានេនាះ អតិថិជន្រតូវេធ្វើតាមការេស្នើសុំ ។ ធនាគារអាចេស្នើឲ្ អតិថិជនផ្តល់នូវឯកសារៃនការយល់្រពម

ទាំងេនះ េនៅេពលណាក៏បាន ។

ư.៨.

ធនាគាររក្ សិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីេដាយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងអតិថិជនេទ ្របសិនេបើមានភ័ស្តុតាងប


ក់ថា ៖

អតិថិជនមិនបានអនុវត្តេទៅតាមេគាលការណ៍ ច្ ប់ និងបទប្ ញ្ញតិ្តេផ្ ងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ្របតិបត្តិគណនី ដូចជា
ច្ ប់ស្តីពីការ្របឆាំងការសមាត្របាក់ និងហិរញ្ញប្ ទានេភរវកម្ម ។



្របតិបត្តិការគណនីរបស់អតិថិជន ផ្ទុយនឹងច្ ប់ ឬបទប្ ញ្ញតិ្តេផ្ ងៗៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ឬ្របេទសដៃទេទៀត
ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធេដាយផាល់

ឬេដាយ្របេយាលជាមួយបុគ្គល

ឬអង្គភាពែដល្រតូវបានហាមឃាត់

ឬជា្របេយាជន៍បេ្រមើដល់សកម្មភាពេល្មើសច្ ប់ ឬេផ្ទរ្របាក់េទៅ-មកពី្របេទសទណកម្មេសដ្ឋកិច្ច ។ល។
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̉.

ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũÐ‗ĕБ

̉.ơ.

រាល់ការបងា្គប់មកធនាគារ

្រតូវែតេធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ

េហើយ្រតូវផ្ដិតសាមេមៃដ/Biometric

ឬមានចុះហត្ថេលខាេដាយផាល់ (សំេណៅេដើម) ពីមាស់គណនី ឬអ្នកែដលមានសិទ្ធិ ែដលដូចគាេទៅនឹងសាមេមៃដ/Biometric
ឬហត្ថេលខា ែដលបានតម្កល់េនៅធនាគារ ។ ក្នុងករណីអតិថិជន ដក្របាក់ ឬេផ្ទរ្របាក់ តាមរយៈមា៉សុីនថតសាមេមៃដស្វ័យ្របវត្តិ
េ្រកាមចំនួនកំណត់

គឺមិនមានការចុះហត្ថេលខា

ធនាគារមិនទទួលយកនូវលិខិតបងា្គប់ថតចម្លង

លុះ្រតាែតមានការ្រពមេ្រពៀងជាពិេសសណាមួយ

ឬផ្ដត
ិ េមៃដេលើទ្រមង់ដក្របាក់

ឬការបងា្គប់តាមទូរស័ព្ទ

ឬេផ្ទរ្របាក់េនាះ

ទូរសារ

ជាលាយលក្ខណ៍អក្ រពីធនាគារ

េទៀតេឡើយ

។

ឬតាមសារេអឡិច្រតូនិកេឡើយ
។

រាល់លិខិតបងា្គប់

ឬឯកសារែដលទទួលពីអតិថិជនែដលមិនមានភាពច្ ស់លាស់ ឬមានទំនាស់នឹងគា ធនាគារមិនអាចទទួលយកឯកសារេនាះេទ
លុះ្រតាែតធនាគារបានទទួលការប

̉.Ư.

ក់ថា ឯកសារទាំងេនាះពិតជា្រតឹម្រតូវេហើយ ។

អតិថិជននឹង្រតូវភាប់កាតព្វកិច្ច

េទៅនឹងការេចញឲ្ េ្របើ្របាស់មល
ូ ប្ ទានប្រត

េដាយកិច្ច្រពមេ្រពៀងណាមួយែដលបានយល់្រពមជាមួយធនាគារ
ឬការសរេសរមូលប្ ទានប្រត

ឬការ្របតិបត្តិគណនី

ទាក់ទង

ក្នុងេនាះរួមមាន

៖

កិច្ច្រពមេ្រពៀងេលើការចុះហត្ថេលខារួមគា ការចុះហត្ថេលខាេ្រចើនគា សមតុល្ អតិបរមា ឬអប្ បរមាៃនគណនីនីមួយៗ ។

̉.ư.

រាល់្របតិបត្តិការគណនី ដូចជា េផ្ទរ្របាក់ចូល ដាក់្របាក់ ឬ្របតិបត្តិការេផ្ ងៗេទៀត ែដលមាន្របេភទរូបិយប័ណេ្ណ ផ្ ងពី

រូបិយប័ណ្ណេដើមៃនគណនីែដលអតិថិជនមានេនៅធនាគារ េអសុីលដា
ី ភីអិលសុី ធនាគារនឹងប្តរូ រូបិយប័ណ្ណេនាះេដាយស្វយ
័ ្របវត្តេិ ទៅជា
្របេភទរូបិយប័ណ្ណៃនគណនីែដលអតិថិជនកំពុង្របតិបត្តិការ េដាយែផ្អកេលើអ្រតាប្តូរ្របាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារេនៅៃថ្ង្របតិបត្តិការ ។

̉.̉.

្រគប់្របេភទគណនីទាំងអស់ជារូបិយប័ណ្ណបរេទស ធនាគារមានសិទ្ធិជាឯកច្ឆន្ទ ក្នុងការេបើកសាច់្របាក់ជូនមាស់គណនី

នូវចំនួនទឹក្របាក់ណាមួយ

ែដលបានដកពីគណនីរូបិយប័ណប
្ណ រេទស

(រូបិយប័ណ្ណេផ្ ងៗេ្រកៅពីរូបិយប័ណ្ណដុលារអាេមរិក)

តាមវិធីណាមួយ ឬវិធីទាំងពីរដូចខាងេ្រកាម ៖


េបើកសាច់្របាក់ជារូបិយប័ណ្ណដលា
ុ រអាេមរិក ឬរូបិយវត្ថុេរៀល ែដលប្តូរពីរូបិយប័ណ្ណបរេទសក្នុងគណនី តាមអ្រតាប្តូរ
រូបិយប័ណ្ណ របស់ធនាគារេនៅេពលេធ្វើ្របតិបត្តិការ និង/ឬ



េបើកសាច់្របាក់ជារូបិយប័ណ្ណបរេទស ដូចគានឹងរូបិយប័ណ្ណបរេទសក្នុងគណនី ។ ករណីេនះ ធនាគារអាចគិតកៃ្រម
េជើងសារៃនអ្រតាប្តូរ្របាក់េលើចន
ំ ួនទឹក្របាក់េនាះ ។

̉.̣.

ចំេពាះ្របតិបត្តកា
ិ រជួញដូរមូលប្រត

ៃនតៃម្លមូលប្រតែដល្រតូវបានដាក់ប

មាស់គណនី្រតូវដាក់តម្កល់សាច់្របាក់យា៉ងតិច

ទិញ បូកនឹងៃថ្លេសវា េនៅក្នុងគណនីជួញដូរ ស្រមាប់ការប

១០០%

ទិញមូលប្រត (Trading

Account Balance > 100% of Total Securities Value " Securities Price* Number of Shares Purchased " Plus
Trading

Fee)

។

ការទូទាត់សាច់្របាក់េចញពីគណនីទូទាត់សាច់្របាក់របស់្រកុមហ៊ុនមូលប្រត

របស់្របតិបត្តិករ្របព័ន្ធផាត់ទាត់ និងទូទាត់មូល ប្រត

ៃនផ្ រមូ លប្រតកម្ពុជា

្រតូ វ បានេធ្វើេឡើ ងបនាប់ពីធនាគារ

េទៅគណនី
េអសុី លី ដា

ភី អិ លសុី បានទទួលឯកសារ និ ង/ឬ ព័ត៌មានេអឡិច្រតូនិកបងា្គប់ឲ្ ទូទាត់ ែដលបងាញជាស្វ័យ្របវត្តិេដាយ្របព័ន្ធរបស់្រកុម
ហ៊ុនផ្ រមូលប្រតកម្ពុជា េដាយមិនចាំបាច់មានការបងា្គ ប់េដាយផាល់ ពី មា ស់ គ ណនី េឡើ យ េលើ កែលងែត្របតិ ប ត្តិ កា រេផ្ ងពី េនះ
ែដល្រតូ វ អនុ វ ត្ត ជា ធម្ម តា េទៅតាមលក្ខ ខ ណ្របតិបត្តិការ

។

ចំេពាះការទូទាត់សាច់្របាក់េចញពីគណនីអតិថិជន

េទៅគណនីសាច់្របាក់អតិថិជនរបស់្រកុមហ៊ុនមូលប្រត (េផ្ទរេទៅគណនីជួញដូរ) ្រតូវបានេធ្វើេឡើងបនាប់ពីធនាគារ េអសុីលីដា
ូ មកតាម្របព័ន្ធ MTS របស់ផ្ រមូលប្រតកម្ពុជា ។
ភីអិលសុី បានទទួលអុែី ម៉ល បងា្គប់ពីអតិថិជនផាល់ ែដលបញ្ជន

̣.

Ġе‗Ų
Н ŷЋģũРĠũш ι₤ņĳНŲŏΟ‗Įĕċ
ក្នុងករណីមាន្របតិបត្តិការដក្របាក់េលើសសមតុល្ (សាច់្របាក់ែដលមានេនៅក្នុងគណនី) អតិថិជន្រតូវសង្របាក់ែដលដក

េលើសមកធនាគារវិញ និង្រតូវបង់ការ្របាក់េលើសមតុល្ ឥណពន្ធ្របចាំៃថ្ង និង្របាក់ពិន័យេផ្ ងៗ តាមការកំណត់របស់ធនាគារ ។
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̀.

ŁũЯ˝ЯŪĠĮњĳхŌĕÐ‗ĕБ

̀.ơ.

គណនី្រគប់្របេភទ (គណនីបេញ្ញើសំៃច គណនីចរន្ត គណនីបេញ្ញើតាមត្រមូវការ គណនីមានកាលកំណត់ និងគណនី

េផ្ ងៗេទៀត)

អាចេធ្វើការែកែ្របេឈាះគណនីបាន

និងមានការយល់្រពមពីធនាគារ

ជាមុន

។

ប៉ុែន្តត្រមូវឲ្ មានការេស្នើសុំពីអតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ

អតិថិជនជាអ្នកទទួលខុស្រតូវទាំង្រសុង

ចំេពាះការខូចខាតែដលអាចេកើតេឡើង

បណា្ដលមកពីការែកែ្របេឈាះគណនីេនះ ។

̀.Ư.

ការផាស់ប្តូរ បែន្ថម ឬបន្ថយគំរូហត្ថេលខា (អ្នកែដលមានសិទច
្ធិ ុះហត្ថេលខា) អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍

អក្ រមកធនាគារ េហើយ្រតូវផ្តលន
់ ូវអត្តស

ណឯកត្តជន តាមការកំណត់របស់ធនាគារ ។ គំរូហត្ថេលខាេ្រកាយេនះមានសុពលភាព

រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី ពីមាស់គណនី ។

̀.ư.

ការែកែ្របលក្ខខណក្នុងការចុះហត្ថេលខា ដាក់-ដក្របាក់ អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងជាជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្ រមកធនាគារ

េហើយ្រតូវបំេពញលក្ខខណស្រមាប់ដាក់-ដក្របាក់

ថ្មជ
ី ំនួសវិញ

។

លក្ខខណចុងេ្រកាយេនះមានសុពលភាព

រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី ពីមាស់គណនី ។

̀.̉.

ការែកែ្របព័ត៌មានបន្តិចបន្តួច ដូចជា ៖ អាសយដាន េលខទូរស័ព្ទ ជាេដើម ។ ក្នុងករណីេនះ មាស់គណនី្រតូវមកកាន់

ធនាគារ េដើម្ ីបំេពញពាក្ សុផា
ំ ស់ប្តូរព័ត៌មាន េហើយចំេពាះគណនីរួម និងគណនី្រកុមហ៊ន
ុ (Joint & Corporate Account)
ធនាគារអាចអនុ

̀.̣.

តឲ្ សមាជិកណាមាក់េនៅក្នង
ុ ការេ្របើ្របាស់គណនី េស្នើសុំែកែ្របព័ត៌មានទាំងេនះបាន ។

ការផាស់ប្តូរឯកសារសមា្គល់អត្តស

ណ

ឬឯកសារពាក់ព័ននា
្ធ នា

េនៅេពលែដលឯកសារេនាះជិតដល់កាលបរិេច្ឆទ

ផុតកំណត់ ជាកាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជនផាល់ េដើម្ ីរក្ សុពលភាពឯកសាររបស់ខ្លួនតាមផ្លវូ ច្ ប់ ។ ធនាគារនឹងជូនដំណឹង
ឬចាត់វិធានការេផ្ ងៗ

ដល់អតិថិជនែដលជា្រកុមហ៊ុន

េ្រកាយេពលទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងពី្រកសួងពាក់ព័ន្ធ

ឬអាជាធរ

មានសមត្ថកិច្ច េដាយសារឯកសារអស់សុពលភាព ។

̀.̀.

ការែកែ្រប ឬផាស់ប្តូរេនៅក្នុងកថាខណទី ៦.១, ៦.២ និង ៦.៣ ខាងេលើេនះ ត្រមូវឲ្ អតិថិជនអនុវត្តដូចខាងេ្រកាម ៖


ករណីគណនីរួម (Joint Account) : ្រតូវេធ្វើលិខិតេស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ ឬការ្រពមេ្រពៀងេលើពាក្ សុំផាស់ប្តូរ
ព័ត៌មានពី្រគប់សមាជិកទាំងអស់

េនៅក្នុងការេ្របើ្របាស់គណនី

េដាយអមជាមួយនូវឯកសារសមា្គលអ
់ ត្តស

ណ

ក្នុងករណីផាស់ប្តូរ ឬបែន្ថមគំរូហត្ថេលខា (អ្នកែដលមានសិទច
្ធិ ុះហត្ថេលខា) ។


ករណីគណនី្រកុមហ៊ុន (Corporate Account) : ្រតូវេធ្វើលិខិតេស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ ឬបំេពញពាក្ សុំ
ផាស់ប្តូរព័ត៌មានពីអ្នកមានសិទ្ធិ (្របធាន/នាយក្រកុមហ៊ុន ឬ្របធាន្រកុម្របឹក្ ភិបាល) េដាយអមជាមួយនូវេសចក្តី
សេ្រមចថ្មីរបស់្រកុម្របឹក្ ភិបាល និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធចាំបាច់េផ្ ងេទៀត ។

̀.́.

ធនាគាររក្ សិទ្ធិក្នុងការបដិេសធន៍េលើការែកែ្របព័ត៌មានអតិថិជន ្របសិនេបើ្រតួតពិនិត្ េឃើញថាការេស្នើសុំរបស់អតិថិជន

មិន្រតឹម្រតូវតាមលក្ខខណទូេទៅក្នុងការ្របតិបត្តគ
ិ ណនី ជាមួយធនាគារ េអសុល
ី ីដា ភីអិលសុី ។

́.

ŁũŪĠО₣ŪĠŎњĳ Ė

́.ơ.

េនៅេពលបាត់េសៀវេភៅ្របាក់បេញ្ញើ អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រជាបនាន់មកធនាគារ េដាយប

ក់ឲ្ បាន

ច្ ស់លាស់ ពីេពលេវលា កាលបរិេច្ឆទ និងទីកែន្លងែដលបានបាត់ ។

́.Ư.

អតិថិជន្រតូវបានផ្តល់ជូនេសៀវេភៅ្របាក់បេញ្ញើថ្មី

ជំនួសេសៀវេភៅ្របាក់បេញ្ញើែដលបានបាត់

(ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ជាមួយ

គណនីចាស់ដែដល) ែត្រតូវបង់ៃថ្លេសវាេទៅតាមការកំណត់របស់ធនាគារ ។ ធនាគារមិនទទួលខុស្រតូវចំេពាះមាស់គណនី ឬភាគី
ទីបីណាមួយ ក្នុងការ្របតិបត្តិគណនីែដលទាក់ទងេទៅនឹងគណនីេនាះ មុនេពលជូនដំណឹងេឡើយ ។
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́.ư.

េនៅេពលបាត់មូលប្ ទានប្រតថ្មីែដលពុំទាន់មានចុះចំនួនទឹក្របាក់ អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកធនាគារ

ជាបនាន់

េដាយប

ក់ឲ្ បានច្ ស់លាស់ពីេពលេវលា

កាលបរិេច្ឆទ

ទីកែន្លង

ចំនួនសន្លឹក

និងេលខេរៀងរបស់

មូលប្ ទានប្រតែដលបាត់ េដើម្ ឲ
ី ្ ធនាគារបញ្ ប់មូលប្ ទានប្រតេនាះ េនៅក្នុង្របព័ន្ធកុំព្ ូទ័រ ។

́.̉.

េនៅេពលបាត់សន្លឹកមូលប្ ទានប្រតែដលមានចុះចំនួនទឹក្របាក់ ឬបញ្ ប់មូលប្ ទានប្រតណាមួយេនាះ មាស់គណនី

្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកធនាគារជាបនាន់ េដាយប
ចំនួនទឹក្របាក់ែដលមានេនៅក្នុងមូលប្ ទានប្រត

េលខេរៀង

ការបញ្ ប់មូលប្ ទានប្រតេនាះ

ក់ឲ្ បានច្ ស់លាស់ពីេពលេវលា កាលបរិេច្ឆទ ទីកែន្លង
បុគ្គល

។

ឬអង្គភាពែដល្រតូវទទួល

និងមូលេហតុៃន

្របសិនេបើព័ត៌មានែដលបានផ្តលម
់ កធនាគារមិន្រតឹម្រតូវ

ធនាគារមិនទទួលខុស្រតូវចំេពាះការមិនបញ្ ប់មូលប្ ទានប្រតេនាះេឡើយ ។

́.̣.

អតិថិជន្រតូវរក្ សមតុល្ អប្ បរមាេនៅក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនេទៅតាមការកំណត់របស់ធនាគារ ។ ៃថ្លេសវា នឹង្រតូវកាត់

េចញពីគណនីអតិថិជនេរៀងរាល់ចុងែខ េនៅេពលណាែដលសមតុល្ គណនីធាក់ចះុ េ្រកាមសមតុល្ អប្ បរមា េបើមិនដូេចាះេទ

លុះ្រតាែតមានការយល់្រពមពីធនាគារ ។

́.̀.

េនៅេពលែដលមានសមាជិក “អតិថិជនរួម” បាត់បង់សមាជិកភាព ធនាគារនឹងចាត់ែចងសមតុល្ គណនី និងសមារធានា

ទាំងអស់ ែដលជាកម្មសិទរ្ធិ បស់ “អតិថិជនរួម” តាមការបងា្គប់អក
្ន ែដលេនៅមានសមាជិកភាព តាមឯកសារេយាង ។

́.́.

េនៅេពលេបើកគណនី អតិថិជនអាចេធ្វើការែណនាំជាមុនេនៅក្នុងទ្រមង់េបើកគណនីនូវការ្របគល់សិទ្ធិេទៅឲ្ អ្នកទទួលផល

អាចេធ្វើ្របតិបត្តិការដក្របាក់

និង្របតិបត្តិការេផ្ ងេទៀត

េដើម្ ីបំេពញនូវគេ្រមាងែផនការបន្តនិរន្តរភាពេសដ្ឋកិច្ច

និងអាជីវកម្ម្រគួសារ ស្រមាប់កាលៈេទសៈអាសន្នណាមួយែដលបានេកើតេឡើងជាយថាេហតុចំេពាះអតិថិជនដូចខាងេ្រកាម ៖

́.́.ơ ករណីអតិថិជនឲ្ អ្នកទទួលផលដឹងជាមុន ៖


អ្នកទទួលផល ្រតូវផ្តល់គំរូហត្ថេលខា ឬសាមេមៃដទុកជាមុន េដាយមានភាប់ជាមួយនូវឯកសារសមា្គល់អត្តស

េដើម្ ីតម្កល់ទុកជាឯកសារគាំ្រទក្នុងការេបើកគណនី ។


ធនាគារនឹងអនុវត្តេទៅតាមការែណនាំជាមុនរបស់អតិថិជន

េនៅេពលែដលអ្នកទទួលផលបានបងាញឯកសារសមា្គល់អត្តស
និងឯកសារប

ក់ពីអាជាធរមានសមត្ថកិច្ច

ណ

ឬមន្ទីរេពទ្ អំពីសានភាពជំងឺ

ឬពិការអចិៃ្រន្តយ៍ ឬ្របធានស័ក្តិ ឬទទួលមរណភាព របស់អតិថិជន ។

ណ

ឬករណីជួបេ្រគាះថាក់ៃចដន្

́.́.Ư ករណីអតិថិជនមិនឲ្ អ្នកទទួលផលបានដឹងជាមុន ៖


អតិថិជន

្រតូវបំេពញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលផលជាសមាត់ឲ្ បានច្ ស់លាស់

េនៅក្នុងលិខិតបងា្គប់ធនាគារទុកជាមុនដូចជា

៖

និងអាសយដាន ។ល។


េឈាះ,

ធនាគារនឹងអនុវត្តេទៅតាមការែណនាំជាមុនរបស់អតិថិជន

េនៅេពលែដលអ្នកទទួលផលបានបងាញឯកសារសមា្គល់អត្តស

េភទ,

ៃថ្ងែខឆាំកំេណើត,

ណ

មានសមត្ថកិច្ច ឬមន្ទីរេពទ្ អំពីសានភាពជំងឺ ឬករណីជួបេ្រគាះថាក់ៃចដន្
ឬទទួលមរណភាព របស់អតិថិជន ។

́.́.ư ករណីអតិថិជនមានអាសន្នេកើតេឡើងជាយថាេហតុ

អត្តស

ណសមា្គល់

និងឯកសារប

ក់ពីអាជាធរ

ឬពិការអចិៃ្រន្តយ៍ ឬ្របធានស័ក្តិ

េដាយមិនបាន្របគល់សិទ្ធិេទៅឲ្ អ្នកទទួលផល

ដូចមានែចងក្នុងចំណុច ៧.៧.១ និង ៧.៧.២ ខាងេលើ េហើយមានសមតុល្ េ្រចើនជាង USD5,000.00 (្របាំពាន់ដុលារអាេមរិក)

ឬសមមូល

ត្រមូវឲ្ អ្នកទទួលផល

េស្នើសសា
ុំ ល្រកម/ដីកាសេ្រមចពីតុលាការជាមុនសិន

េទើបអាចដក្របាក់ក្នុងគណនីបាន

េដាយអនុេលាមតាមសាល្រកម/ដីកាសេ្រមច ។ ចំេពាះគណនីមានសមតុល្ រហូតដល់ USD5,000.00 (្របាំពាន់ដុលារអាេមរិក)
ឬសមមូល

អ្នកទទួលផលអាចដក្របាក់បាន

ទំព័រ 5 ៃន 9

េដាយែផ្អកេទៅតាមការេស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ

និងមានលិខិតអះអាងទទួលខុស្រតូវច្ ស់លាស់ ្រពមទាំងមានការប
េដាយភាប់មកជាមួយនូវេសៀវេភៅ្រគួសារ

ែដលជាភស្តុតាងប


ក់ពីអាជាធរមូលដាន ឬអ្នកតំណាងផ្លូវច្ ប់ (េមធាវី...)
ឬឯកសារជំនួសែដលេនៅមានសុពលភាពតាមផ្លូវច្ ប់

ក់អំពីសម្ព័ន្ធញាតិរវាងអតិថិជន និងអ្នកទទួលផល និង/ឬសំបុ្រតមរណភាពរបស់អតិថិជន ។

ចំេពាះទឹក្របាក់ែដលមានេនៅក្នុងគណនី្របាក់េបៀវត្ ទាំងអស់

េអសុីលីដា

ភីអិលសុី

អ្នកទទួលផលអាចដក្របាក់បាន

និងមានការអះអាងទទួលខុស្រតូវច្ ស់លាស់ ។


ចំេពាះគណនី្របាក់េបៀវត្

្របាក់េសាធននិវត្តន៍

របស់អតិថិជនែដលជាកម្មករនិេយាជិតធនាគារ

េដាយែផ្អកេទៅតាមការេស្នស
ើ ុំជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ

្របាក់ធនលាភទាំងអស់

របស់អតិថិជនែដលជាម្រន្តីរាជការ

ៃន្រកសួង/សាប័នរដ្ឋ, ម្រន្តី ឬនិវត្តជន (ស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ ប.ជ.អ/ប.ជ.ស), ម្រន្តី និងជនពិការ

(ស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ ម.ជ.ព), ម្រន្តី (ស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ ប.ស.ស, រដាករទឹកស្វយ័ត, អគ្គិសនី
កម្ពុជា,

អាជាធរជាតិអប្ រា)

អ្នកទទួលផលអាចដក្របាក់បានទាំងអស់

េដាយែផ្អកេទៅតាមការេស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ

ែដលមានេនៅក្នុងគណនីជាក់ែស្តង

េហើយមានការប

ក់អំពីអត្តស

ណ

របស់អ្នកទទួលផលឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ និងមានការអះអាងទទួលខុស្រតូវច្ ស់លាស់ពី្រកសួង/ មន្ទីរ/សាប័នពាក់ព័ន្ធ

។

́.́.̉ ចំេពាះទឹក្របាក់ែដលមានេនៅក្នង
ុ គណនីអតិថិជន ជាជនបរេទស េហើយមាស់គណនីមានអាសន្នេកើតេឡើងជាយថាេហតុ
េដាយមិនបាន្របគល់សិទ្ធិេទៅឲ្ អ្នកទទួលផល

ដូចមានែចងក្នុងចំណុច

៧.៧.១

និង

៧.៧.២

ខាងេលើ

ត្រមូវឲ្ មានលិខិតេស្នើសុំដក្របាក់ពីគណនីជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ
ែដលេចញេដាយសានទូតតំណាង្របចាំ្របេទសរបស់ខន
្លួ នូវចំនួនទឹក្របាក់
េដាយប

ក់អព
ំ ីអត្តស

ឲ្ បានច្ ស់លាស់

ណរបស់អ្នកទទួលផល

េហើយមានការអះអាងទទួលខុស្រតូវពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការេស្នើសុំដក្របាក់េចញពីគណនីរបស់អតិថជ
ិ នេនាះ
និងមានភាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធេផ្ ងៗនឹងអតិថិជន ជាជនបរេទស ែដលជាមាស់គណនីផង ។

៨.

Ð‗ĕБņРŲĠġĈĕĠŪĳ ιÐ‗ĕБşũĕŉ

៨.ơ.

េលើកែលងែតធនាគារបានកំណត់េផ្ ងពីេនះ គណនីេ្របើមូលប្ ទានប្រត ឬគណនីចរន្ត នឹងមិន្រតូវបានផ្តល់ការ្របាក់

េលើសមតុល្ ឥណទានេទ ។

៨.Ư.

មូលប្ ទានប្រត្រតូវែតេ្របើ្របាស់េដាយអនុេលាមេទៅតាមច្ ប់ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េហើយអតិថិជន្រតូវទទួលសា្គល់

ថា ច្ ប់េនះអាចដាក់ការហាមឃាត់េទៅេលើសកម្មភាពបង់្របាក់ជា្របាក់ដុលារអាេមរិក ឬរូបិយប័ណ្ណបរេទសេផ្ ងៗេនៅកម្ពជា
ុ
។
ធនាគារគានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាថា ្របតិបត្តិការណាមួយ្រសបច្ ប់ ឬមិន្រសបច្ ប់េទ ប៉ុែន្តធនាគារអាចបដិេសធការទូទាត់
ណាមួយ រហូតដល់មានការប

៨.ư.

ក់ថា ការទូទាត់េនាះមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវតាមច្ ប់ ។

មូលប្ ទានប្រតែដលបានេចញផ្ យ ្រតូវែតមានទឹក្របាក់្រគប់្រគាន់ េបើមិនដូេចាះេទ អតិថិជននឹង្រតូវបានផ្តនាេទាស

ដាក់ពន្ធនាគារ និង/ឬផាកពិន័យជា្របាក់ ្រសបេទៅតាមច្ ប់ស្តីពី ្រគឹះសានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពជា
ុ
។
ធនាគារនឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពាះអតិថិជន ឬភាគីណាមួយេឡើយ ក្នុងករណីែបបេនះ ។

៨.̉.

មូលប្ ទានប្រតែដលេ្របើេដើម្ ីដក្របាក់ពីគណនីអតិថិជន ្រតូវែតជាមូលប្ ទានប្រតែដលេបាះពុម្ព និងេចញឲ្ េ្របើ្របាស់

េដាយធនាគារ េហើយបានបំេពញតាមលក្ខខណរបស់ធនាគារ ។ មូលប្ ទានប្រតនីមួយៗ្រតូវែតចុះហត្ថេលខា “សាមេមៃដ”
េដាយអ្នកែដលមានសិទ្ធិចុះហត្ថេលខា េហើយែដលដូចគាេទៅនឹងគំរូហត្ថេលខា ែដលតម្កល់ទុកេនៅធនាគារ ។

៨.̣.

េនៅេពលធនាគារយល់ថាមូលប្ ទានប្រតមិនអាចទូទាត់បាន ធនាគារអាចបង្វិល (ែតមិនែមនជាកាតព្វកិច្ច) មូលប្ ទានប្រត

េនាះ

េទៅអ្នកកាន់វិញ

(េដាយប

ក់ពីេហតុផលែដលមិនអាចទូទាត់បានេនាះ)
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។

ធនាគារនឹងមិនទទួលខុស្រតូវេលើ

ផលប៉ះពាល់ែដលអាចេកើតមានចំេពាះអតិថិជន ឬភាគីទីបណា
ី
មួយ េដាយសារការមិនទទួលយកមូលប្ ទានប្រតេនាះ េទាះជា
មូលប្ ទានប្រតេនាះអាច្រតូវទទួលយកក៏េដាយ េដើម្ ីឲ្ ធនាគារ្របតិបត្តិក្នុងសុចរិតភាព ។

៨.̀.

្រគប់មូលប្ ទានប្រតែដលបានេផ្ញើតាមៃ្របសណីយ៍ េដើម្ ីបញ្ចូល្របាក់ក្នុងគណនីណាមួយ គប្ ីឆូត និងសរេសរកំណត់

សមា្គល់ថា “ស្រមាប់ែតអ្នកែដល្រតូវទទួលប៉ុេណាោះ”(Account Payee Only) េហើយ្រតូវភាប់មកនូវលិខត
ិ បរិយាយលម្អត
ិ ។

៨.́.

ធនាគាររក្ សិទ្ធិក្នុងការមិនទទួលយកមូលប្ ទានប្រតណាមួយ េដើម្ ីបញ្ចល
ូ ្របាក់េទៅក្នុងគណនីេទ ្របសិនេបើេឈាះ

អ្នកទទួលមិនដូចេឈាះអតិថិជនក្នុងបញ្ជីែដលបានតម្កល់េនៅធនាគារ ។

៨.៨.

ធនាគារអាចទទួលយក្របាក់បេញ្ញើជាមូលប្ ទានប្រតបាន តាមឆនានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ការេផ្ញើ្របាក់រេបៀបេនះ នឹងចូលជា

ធរមាន េហើយនឹងទទួលបានការ្របាក់េ្រកាយេពលេធ្វើការផាត់ទាត់េនៅឯសភាផាត់ទាត់រួចរាល់ ។ េនៅេពលទទួលមូលប្ ទានប្រត
ដាក់្របាក់បេញ្ញើ

ធនាគារ្រតូវេចញប័ណ្ណទទួល្របាក់ជូនអតិថិជនេដើម្ ីប

ក់

និងទទួលសា្គល់ថា

និងេដើ ម្ ី ជា មូ ល ដានក្នុ ង ការបញ្ចូ ល ទឹ ក ្របាក់ េទៅក្នុ ង គណនី អ តិ ថិ ជ ន

។

បានទទួលមូលប្ ទានប្រត

ធនាគារនឹ ងមិ ន ទទួ ល ខុ ស ្រតូ វ

ចំ េពាះការដាក់ ប េញ្ញើ ជា មូ ល ប្ ទានប្រតណា ែដលគានប័ ណ្ណទ ទួ ល ្របាក់ េចញេដាយធនាគារេឡើ យ ។

៨.៩.

ធនាគារេដើរតួជាភាក់ងារ្របមូល្របាក់បេញ្ញើជាមូលប្ ទានប្រតរបស់អតិថិជន ដាក់េនៅជាមួយធនាគារ ។ អតិថិជនជា

អ្នកទទួលហានិភ័យក្នុងការ្របមូល្របាក់បេញ្ញើេនះ ។ ក្នុងករណីែដលមូលប្ ទានប្រតមិនមានសាច់្របាក់្រគប់្រគាន់ ធនាគាររក្
សិទ្ធិក្នុងការទទួល្របាក់ពីអតិថជ
ិ នេនាះវិញ េហើយេធ្វើការកត់្រតាេលខនាប្រ

សេទៅេលើគណនីេនាះ ។

៨.ơƠ. េនៅេពលអតិថិជនបងា្គប់ឲ្ ធនាគារេផ្ទរ្របាក់េចញពីគណនីរបស់ខ្លួន េហើយធនាគារយល់្រពមេលើការបងា្គប់េនាះ អតិថិជន
មិនអាចែកែ្រប បដិេសធ ឬនិរាករណ៍េលើការបងា្គប់េនាះេទ ។ អតិថិជនអាចេធ្វើការែកែ្រប បដិេសធ ឬនិរាករណ៍បាន លុះណាែត

មានការយល់្រពមពីធនាគារ ។

៩.

ũģŎŁũ‗ч₤ņĳНŲŏÐ‗ĕБ ĕЊ₣ĮњĳхŌĕÐ‗ĕБ

៩.ơ.

្រគប់្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ចែដលេកើតេឡើងក្នុងគណនី

និងេផ្ទៀងផាត់្របតិបត្តិការទាំងេនាះតាមរយៈ
ឬរបាយការណ៍ែដលធនាគារផ្ដល់ជូន
ឬមកកាន់ធនាគារេដាយផាល់

ATM,

េសវាេអសុីលីដាយូនធ
ី ទា
ី ន់ចិត្ត

ឲ្ បានច្ ស់លាស់

មិនឲ្ ហួស

មាស់គណនី្រតូវែតពិនិត្
។

១៥ៃថ្ង

ក្នង
ុ ករណីមានភាពមិន្រប្រកតី

េសវាេអសុីលីដាអុីនេធើែណត

មាស់គណនី្រតូវជូនដំណឹង

បនាប់ពីៃថ្ងែដល្របតិបត្តិការគណនីមិន្រប្រកតីេកើតេឡើង

េដើម្ ីេដាះ្រសាយបានទាន់េពលេវលា េហើយធនាគាររក្ សិទក
្ធិ ្នុងការែកែ្របកំហុសែដលអាចេកើតមានក្នុងរបាយការណ៍េនាះ ។

៩.Ư.

េនៅេពលេធ្វើសវនកម្ម ធនាគារនឹងេផ្ញើលិខិតសុំការប

ក់ពីសមតុល្ គណនីអតិថិជន ។ លិខិតេនះនឹងេផ្ញើេទៅ្រគប់

អតិថិជនតាមអាសយដានចុងេ្រកាយបំផុតែដលធនាគារបានដឹង

េ្រកាយេពលេផ្ទៀងផាត់សមតុល្ គណនីេហើយអតិថិជន្រតូវចុះហត្ថេលខា ឬផ្តិតសាមេមៃដ េហើយេផ្ញើ្រតឡប់មកធនាគារវិញ ។

៩.ư.

រាល់លិ ខិ ត េឆ្លើ យ ឆ្ល ង

អាសយដានរបស់អតិថិជន

និ ង លិ ខិ ត ជូ ន ដំ ណឹ ង េទៅអតិ ថិ ជ នស្តីពី គ ណនី
ែដលបានបំេពញេនៅក្នុងែបបបទេបើកគណនី

ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកធនាគារ

។

នឹ ង ្រតូ វបានបញ្ជូ នតាមៃ្របសណី យ៍ េទៅកាន់

ឬអាសយដានចុងេ្រកាយបំផុតែដលអតិថិជនបាន

ធនាគារនឹងមិនធានាថា

ឬលិខិតជូនដំណឹងេទៅអតិថិជនេនាះ បានេទៅដល់អតិថិជន្រគប់ទាំងអស់េឡើយ ។

៩.̉.

អតិថិជនអនុ

។

រាល់លិខិតេឆ្លើយឆ្លងគា

តឲ្ ធនាគារេធ្វើឲ្ ដឹងព័ត៌មានៃនគណនីរបស់ខន
្លួ ឬសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខន
្លួ េនៅធនាគារ ្របសិនេបើ

អាជាធរត្រមូវ ។

ơƠ.

Ю⅜΅пНŎşе₧Ŏ ĕЊ₣Łũ◦РĈĳс

ơƠ.ơ. ធនាគារអាចគិតេសាហ៊ុយចំណាយមួយចំនួន

ចំេពាះការេ្របើ្របាស់េសវារបស់ធនាគារ

។

េសាហ៊យ
ុ

ចំណាយេនាះបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងតារាង “លក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន្របតិបត្តិការគណនី”ែដលអាចអនុវត្តបានចំេពាះគណនី

និងឯកសារេផ្ ងៗេទៀត ែដលបានផ្តល់ជូនអតិថិជន េដើម្ ីេធ្វើ្របតិបត្តិការេលើគណនី និងេសវាេផ្ ងៗរបស់ធនាគារ េហើយបាន
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បញ្ចូលេនៅក្នុងលក្ខខណទូេទៅក្នុងការ្របតិបត្តគ
ិ ណនីេនះ

។

ធនាគាររក្ សិទ្ធិក្នុងការផាស់ប្តូរេសាហ៊ុយចំណាយ

និងៃថ្ល

េសវា្រគប់េពល េដាយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនេឡើយ េលើកែលងែតមានការត្រមូវពីច្ ប់ ។ េដាយការេ្របើ្របាស់េសវាធនាគារ
េ្រកាយេពលែដលការផាស់ប្តូរចូលជាធរមាន

មានន័យថា

អតិថិជនបានយល់្រពមចំេពាះការផាស់ប្តូរេនាះ

។

ជាអ្នកទទួលខុស្រតូវក្នុងការ្របាប់េទៅអ្នកែដលមានសិទច
្ធិ ុះហត្ថេលខាទាំងអស់ អំពីការផាស់ប្តូរេនាះ ។

អតិថិជន

ơƠ.Ư. អតិ ថិ ជ ន្រតូ វបង់ េសាហ៊ុ យ ចំ ណា យទាំ ង អស់ តាមការត្រមូ វ របស់ ធ នាគារ ទាក់ ទ ងេទៅនឹ ង ្របតិ ប ត្តិ កា រគណនី ឬ
មូ លប្ ទានប្រត ឬេសវាេផ្ ងៗ ។ ធនាគារមានសិទ្ធិជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការកាត់កង្របាក់េចញពីគណនីរបស់អតិថិជន េដើម្ ីទូទាត់

បំណុល

បង់ៃថ្លេសាហ៊ុយចំណាយ

បង់្របាក់ពិន័យ

និងៃថ្លេសវាេផ្ ងៗេទៀត

ឬេដើម្ ីែកត្រមូវេលើការទូទាត់ែដលបណា្ដលមកពីកំហុសបេច្ចកេទសណាមួយ
េហើយធនាគារមិនទទួលខុស្រតូវេលើការខាតបង់ការ្របាក់ក្នុងគណនីេនាះេទ

ែដលអតិថិជនជំពាក់ធនាគារ

េដាយពុំចាំបាច់សុំការអនុ

តពីអតិថិជនេឡើយ

េទាះជាឯកសារតម្កល់ទុកេនៅធនាគារមាន

ការអធិប្ យយា៉ងណាក៏េដាយ ។ ករណីគណនីមានទឹក្របាក់មិន្រគប់្រគាន់ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងអតិថិជនឲ្ មកដាក់្របាក់

បែន្ថមេនៅក្នុងគណនីឲ្ បាន្រគប់្រគាន់ ។ ធនាគារនឹងគិតការ្របាក់ ២.៥% (ពីរកណ្ដក់ស

្របាំភាគរយ) ក្នុងមួយែខ េលើចំនួន

ទឹក្របាក់ែដលេនៅជំពាក់ េលើកែលងគណនីឥណទានវិបារូបរ (Overdraft) ។ សិទ្ធិេនះ្រតូវអនុវត្តេលើ្រគប់្របេភទគណនីទាង
ំ អស់
េនៅ្រគប់ការិយាល័យរបស់ធនាគារ ។

ơƠ.ư. ្របសិនេបើធនាគារែស្វងរកវិធីណាមួយ

េដើម្ ីព្រងឹងការអនុវត្តសិទ្ធិ

ឬេដាះ្រសាយជំេលាះណាមួយែដលទាក់ទងេទៅនឹងគណនីអតិថិជន
នូវរាល់េសាហ៊ុយចំណាយ

និងៃថ្លេសវាេផ្ ងៗេទៀត

ឬការការពារសិទ្ធិ

េនាះអតិថិជនជាអ្នកចំណាយសងេទៅធនាគារ

ែដលអាចេកើតមានេឡើងជាយថាេហតុ

ទាំងការចំណាយែផ្នកច្ ប់ផង េដាយដកយកពីគណនីអតិថិជនផាល់ ។

ơơ.

ក្នុងេនាះមានរួមបញ្ចូល

ŁĳĮſ˝ЊşĆ₤е‗₣
អតិថិជនបានយល់្រពមសងេទៅឲ្ ធនាគារេដាយឥតលក្ខខណ នូវរាល់ការទាមទារឲ្ សងបំណុល ការខូចខាត និងរាល់

ការចំណាយ

ែដលធនាគារបានចំណាយរួចេហើយ

ទាក់ទងេទៅនឹងគណនីស្រមាប់ឥណទាន្រគប់្របេភទ

បង់ជូនធនាគារនូវចំនួនទឹក្របាក់ែដលទាមទារឲ្ សងេដាយធនាគារ

េហើយយល់្រពម

ឬចំនួនទឹក្របាក់ែដលធនាគារនឹងចំណាយ

ឬនឹង្រតូវសង

ទាក់ទងេទៅនឹងគណនីស្រមាប់ឥណទាន របស់អតិថិជន ។

ơƯ.

Юĩ℮₣ៗ

ុ របស់ខ្លួន
ơƯ.ơ. េដើម្ ីជាការធានាចំេពាះបំណល
េផ្ ងេទៀតរបស់អតិថិជន

ធនាគារអាចរក្ ទុកនូវរាល់សមារ

ឬដាក់តម្កល់េដាយអតិថិជនក្នុងឃាំង

ឬរូបិយវត្ថុ

ឬ្រទព្ សម្ ត្តិ

ឬក្នុងកែន្លងែដលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ

ឬតាមរេបៀបេផ្ ងពីេនះ េដើម្ ីរក្ សុវត្ថិភាព ។

ơƯ.Ư. ្របសិនេបើទឹក្របាក់ែដល្រតូវបង់េទៅធនាគារ

ជាទឹក្របាក់ែដលនឹង្រតូវកាត់ទុក

ឬដកទុកមួយចំនួន

អតិថិជន្រតូវ

បង់សងេទៅធនាគារនូវចំនួនទឹក្របាក់បែន្ថមយា៉ងណាឲ្ ធនាគារទទួលបាននូវចំនួនទឹក្របាក់សុទ្ធ េ្រកាយការកាត់ទុក ឬដកទុក
េស្មើនឹងចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រតូវបង់សងេទៅធនាគារ ។

ơƯ.ư. បំណុលអតិថិជនចំេពាះធនាគារនឹងមិនប៉ះពាល់េទ

េទាះជាមានការផាស់ប្តូរសមាសភាព

ឬចំណុចណាមួយៃនសានភាពផ្លូវច្ ប់ក៏េដាយ េហើយវានឹងភាប់កាតព្វកិច្ចដល់អ្នកស្នងមរតករបស់អតិថិជន ។

ơƯ.̉. ការ្របាក់ខាងឥណទាន ្រតូវបានគិតបង្គរជា្របចាំៃថ្ង និងជាស្វ័យ្របវត្តិ េហើយបញ្ចូលក្នុងគណនីេនៅេរៀងរាល់ែខ ។
ការ្របាក់ែដល្រតូវផ្តល់ជូនអតិថិជន្រតូវកាត់ពន្ធេទៅតាមអ្រតាែដលបានកំណត់េដាយនាយកដានពន្ធដារ

ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ េដាយកាត់េចញពីគណនីអតិថិជនេដាយផាល់ ។

ơƯ.̣. គណនី្រគប់្របេភទែដលគាន្របតិបត្តិការ (ដក្របាក់ ដាក់្របាក់ ឬេផ្ទរ្របាក់) េកើតេឡើង េ្រកៅពី្របតិបត្តិការែដលេធ្វើេឡើង
េដាយធនាគារផាល់

ដូចជាការគិតការ្របាក់

ឬការគិតៃថ្លេសវាកម្មេផ្ ងៗ
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អស់រយៈេពលមួយជាក់លាក់េនាះ

្រតូវចាត់

ទុកថាជាគណនីគាន្របតិបត្តិការ និង្រតូវគិតកៃ្រមេសវាេទៅតាមការកំណត់របស់ធនាគារ េអសុីលីដា េដាយកាត់េចញពីគណនី
អតិថិជនេដាយផាល់ ។

ơƯ.̀. ក្នុងករណីែដលអត្ថបទជាភាសាែខ្មរ មានអត្ថន័យខុសគានឹងអត្ថបទជាភាសាអង់េគ្លស េនាះអត្ថបទជាភាសាែខ្មរ្រតូវយក
ជាបានការ ។

ơƯ.́. លក្ខខណេនះ្រតូវបានេធ្វើេឡើងចំនួន

០១ច្ ប់េដើម

េដើម្ ីរក្ ទុកក្នុងឯកសារេបើកគណនីអតិថិជន

និងផ្ដល់ច្ ប់ថតចម្លងជូនអតិថិជនចំនួន ០១ច្ ប់ េដើម្ អ
ី នុវត្តក្នុងការេ្របើ្របាស់គណនីជាមួយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី
ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ

។

ករណីលក្ខខណណាមួយែដលបានែចងខាងេលើេនះ

មិន្រសបនឹងច្ ប់ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា

្រតូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ប៉ុែន្តពុំេធ្វើឲ្ ប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពអនុវត្តលក្ខខណដៃទេទៀតេឡើយ ។
ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំេឈាះ........................... ជាអតិថិជនរបស់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី បានអាន បានយល់ និង
្រពមេ្រពៀង្រគប់ខែចង ែដលមានេរៀបរាប់េនៅក្នង
ុ លក្ខខណទូេទៅខាងេលើ ។
កាលបរិេច្ឆទ : ៃថ្ងទី......... ែខ......... ឆាំ..........
ហត្ថេលខា/សាមេមៃដ
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