ទ្រមង់េផ្ទរ្របាក់ក្នុង្រសុក
Local Money Transfer Form

ការ ិយាលយ
័ :
(Office)

អ្នកទទួ ល្របាក់ (Receiver)

្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ (Currency type)

េឈា្មះធនាគារទទួ លផល:
(Name of beneficiary’s bank)

េឈា្មះគណនី/េឈា្មះអ្នកទទួ ល្របាក់:

្របាក់ដុលា្លរ (USD)

្របាក់បាត (THB)

្របាក់េរៀល (KHR)

េផ្សងៗ (Other):

ទូ ទាត់តាមរយៈ (Payment methods)

(Account name/Receiver’s name)

េភទ:

េលខទូ រស័ព:្ទ

(Sex)

(Telephone N0.)

សាច់្របាក់ (Cash)
គណនីេលខ (Account number)

េលខគណនី/េលខអត្តសញា្ញណ/េលខឥណទាន:
Account N0./ID N0./Loan N0.

ចំ នួនទឹក្របាក់េផ្ទរ (Amount of transfer)

មូលប្បទានប្រតេលខ (Cheque number):

ជាេលខ:

ៃថ្លេសវាកម្មធនាគារ (Bank charges)

(In figures)

ជាអក្សរ:
(In words)

ទូ ទាត់ពីអ្នកេផ្ទរ

ទូ ទាត់ពីអ្នកទទួ ល

បង់ ជាសាច់្របាក់

(Debit plus)

(Credit less)

(Pay in cash)

េផ្សងៗ:

អ្នកេផ្ញ្រី បាក់ (Sender)

(Others)

េឈា្មះ:
(Name)

ស្រមាប់ធនាគារ/FOR BANK USE ONLY

េភទ:

េលខទូ រស័ព:្ទ

(Sex)

(Telephone number)

េឈា្មះ ឬេលខអគារ:

Denomination

េឈា្មះ ឬេលខផ្លូវ:

(Building name or N0.)

(Street name or N0.)

្រកុមទី:

ភូម:ិ

(Group N0.)

(Village)

ឃុំ /សងា្កត់:

្រសុក/ខណ្ឌ:

(Commune)

(District)

េខត្ត/្រកុង:

្របអប់ សំ បុ្រត:

(Province/City)

(P.O.Box)

សំ ណួរសាកល្បង (Test question)

Currency debit:

សំ ណួរ:
(Question)

Exchange rate:

ចេម្លយ
ី :

Transfer amount:

(Answer)

Fee charge:

េគាលបំ ណង (Purpose)
េផ្ញឲ
ី ្យបងប្អូន (To a relative)

ទូ ទាត់ៃថ្លទំនិញ/វ ិក្កយប្រត (Pay for goods/invoice)

ទូ ទាត់ឥណទាន (Loan repayment)

េផ្សងៗ (Others):

Other:
Total:
Certified and Authorized by

ឯកភាពតាមលក្ខខណ្ឌ្របតិបត្តកា
ិ រេសវាេផ្ទរ្របាក់េនៅែផ្នកខាងេ្រកាយទ្រមង់ េនះ
(I agree with terms & conditions on the reverse of this form)

Prepared by

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអ្នកេផ្ញ្រី បាក់ (Signature/Thumbprint of sender)
កាលបរ ិេច្ឆទ (Date):

VAT No.: L001-100047149

dd

mm

yy
MKD_05012021_V-08

Form TRANSFER-07-A

លក្ខខណ្ឌ្របតិបត្តកា
ិ រេសវាេផ្ទរ្របាក់ របស់ ធនាគារ េអសុីលដា
ី ភីអល
ិ សុី
Terms and Conditions of Funds Transfer
សូមអានលក្ខខណ្ឌេនះេដាយ្របុង្របយ័ត្ន ។ លក្ខខណ្ឌេនះបានបេង្កត
ី េឡីងស្រមាប់េ្របីជាកច
ិ ្រ្ច ពមេ្រពៀងក្នុង្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ
្របាក់ ជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ។
ការទទួ លខុស្រតូវរបស់ អតិថជ
ិ ន
១- េលាក-េលាក្រសី្រតូវ្របាកដថា រាល់ព័តមា
៌ នែដលបានបំ េពញេលីពាក្យសុំេផ្ទរ្របាក់ ពិតជា្រតឹម្រតូវ និង្រគប់ ្រគាន់ ។
២- ករណីមានការែកែ្របព័តមា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ េលាក-េលាក្រសី្រតូវជូនដំ ណឹងមក
៌ ន ពនយារេពលទូ ទាត់ ឬបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
ធនាគារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។
ិ រនីមយ
ួ ៗ។
្ណ ្សព្វផសាយមុននឹងសេ្រមចេធ្វ្រី បតិបត្តកា
៣- េលាក-េលាក្រសី្រតូវពិនត
ិ ្យកៃ្រមេសវាែដលបងា្ហញេនៅកុងខិ
្ន តប័ណផ

៤- េលាក-េលាក្រសី្រតូវទទួ លខុស្រតូវទាង
ំ ្រសុងចំ េពាះចបាប់ជាតិ និងអន្តរជាតេិ លី្របតិបត្តកា
ិ រ េផ្ទរ្របាក់េនះក្នុងនាមខ្លួនឯង
ផា្ទល់ និងសាច់ញាតិ ឬ្របតិបត្តកា
ិ រទូ ទាត់េ្រកាមកិចស
្ច នយា ។

្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់
១- ្របតិបត្តកា
ិ រេសវាេផ្ទរ្របាក់នឹង្រតូវេធ្វេី ឡីងេ្រកាយេពលធនាគារទទួ លបានពាក្យសុំេផ្ទរ្របាក់ពីេលាក-េលាក្រសី ។
២- ធនាគារនឹងេធ្វ្រី បតិបត្តកា
ិ រទូ ទាត់េទៅតាមព័តមា
្ន ក្យេស្នីសំ ុប៉េុ ណា្ណះ
៌ នែដលបានបញា្ជក់េនៅកុងពា

ដូេច្នះធនាគារនឹងមិន

ទទួ ល ខុស្រតូវចំ េពាះការបាត់បង់ និងការចំ ណាយេផ្សងៗែដលបណា
្ដ ល
 មកពីការ ផ្ដល់ព័តមា
 មិន្រតឹម្រតូវ្រគប់ ្រគាន់ និង
៌ ន

ចបាស់លាស់េនាះេឡីយ ។
៣- ចំ េពាះការបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
ិ រ ធនាគារនឹង្របគល់ ្របាក់ជូនេលាក-េលាក្រសីវ ិញ េ្រកាយេពលទទួ លបាន្របាក់ពី ធនាគារ
អន្តរការ ី ក្នុងេនាះធនាគារអន្តរការ ីអាចគិតកៃ្រមេសវាេផ្សងៗ ។
៤- ចំ េពាះ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់េទៅអ្នកទទួ លគា្មនគណនី៖
ព្យររបស់
ធនាគារ រយៈេពល ៣៦០
• ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់េទៅអ្នកទទួ លគា្មនគណនី ទឹក្របាក់េផ្ទរអាចស្ថិតេនៅកុងគណនី
្ន
ួ
ៃថ្ងែតប៉ េុ ណា្ណះ ។ េដាយគិតចាប់ពីៃថ្ងេផ្ទរ្របាក់ អ្នកេផ្ទរ្រតូវទំ នាក់ទំ នងអ្នកទទួ លេដីម្បីឲ្យមកដក្របាក់ទាន់េពលតាម

ការកំ ណត់ ។
• េ្រកាយពីទទួ លការេផ្ទរ្របាក់ចូលរយៈេពល ៣៦០ៃថ្ង េដាយពុំ មានអ្នកទទួ លមកដក្របាក់ (អ្នកទទួ លគា្មនគណនី)
ិ សុី ការ ិយាលយ
័ កណា
្ដ ល េដាយអនុេលាម
ទឹក្របាក់េនាះ្រតូវបានេផ្ទរេទៅជាចំណូលរបស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
តាមេសចក្ដស
ី េ្រមចេលខ: ធអក ១២៥១/០៩ ចុះៃថ្ងទ២
ី ៧ ែខកក្កដា ឆា្នំ២០០៩ ស្ដីពី សិទអ
្ធិ នុមត
័ េលីការចំ ណាយ
ស្រមាប់ការែថរកសាអតិថជ
ិ ន និងសាធារណជន ។
ី ៦១ តេទៅ្រតូវភា្ជប់មកនូវឯកសារពាក់ព័នៃ្ធ នការេផ្ទរ្របាក់
• ករណីអ្នកេផ្ទរ ឬអ្នកទទួ ល្រតលប់ មកដក្របាក់ចាប់ពីៃថ្ងទ៣
(ស្រមាប់ អ្នកេផ្ទរ) ឬសំ ណួរ-ចេម្លយ
ី ឬលិខត
ិ សមា្គល់អត្តសញា្ញណ (ស្រមាប់អ្នកទទួ ល) ធនាគារនឹងផ្ដល់ទឹក្របាក់
័ តាមលំ នាំដច
ូ ខាងេលី ។
េនាះជូនអ្នកេផ្ទរ ឬអ្នកទទួ លវ ិញ បនា្ទប់ពីទទួ លបានការអនុមត
្របេភទរូបយ
ិ វត្ថុ ឬរូបយ
ិ ប័ណ្ណ

១- ្របេភទរូបយ
ិ វត្ថុ ឬរូបយ
ិ ប័ណៃ្ណ នេសវាេផ្ទរ្របាក់េទៅគណនីរម
ួ មាន ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា្លរ ្របាក់បាត ្របាក់អឺរ ូ៉ ្របាក់
ុ ្របាក់េផានជាេដីម េហីយការេផ្ទរ្របាក់រវាង
ដុលា្លរ អូ្រសា្តលី ្របាក់ដុងេវៀតណាម ្របាក់ដុលា្លរកាណាដា ្របាក់េយ៉ នជប៉ ន
គណនី ែដលមាន្របេភទរូបយ
ិ ប័ណេ្ណ ផ្សងគា្ន ្រតូវឆ្លងកាត់េសវាបូរ្របា
្ដ ក់េដាយអនុេលាមតាមអ្រតាបូរ្របា
្ដ ក់ ផ្លូវការរបស់

ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី េនៅេពលទូ ទាត់ចូលគណនី ។

២- ចំ េពាះ្របេភទរូបយ
ិ វត្ថុ ឬរូបយ
ិ ប័ណៃ្ណ នេសវាេផ្ទរ្របាក់េទៅអ្នកទទួ លគា្មនគណនីគឺ ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា្លរ ឬ្របាក់បាត ។
ការេផ្ទរជារប
ូ យ
ិ ប័ណ្រ្ណ បេភទេផ្សងេទៀត េលាក-េលាក្រសី្រតូវែតេធ្វកា
ី រប្តូរ្របាក់េនាះេទៅជារប
ូ យ
ិ ប័ណណា
្ណ មយ
ួ ខាងេដីម
ួ ឬវ ិធីទាំងពីរដូចខាងេ្រកាម៖
េហីយក្នុងេនាះការេផ្ទរជា្របាក់បាត អ្នកទទួ លអាចដកសាច់្របាក់តាមវ ិធីណាមយ

្ត ក់ផ្លូវការរបស់ ធនាគារ េអសុីលីដា េនៅេពល េធ្វី
• ដកសាច់្របាក់េរៀល ឬដុលា្លរ ែដលប្តូរពី្របាក់បាត តាមអ្រតាបូរ្របា
្របតិបត្តកា
ិ រ ដក្របាក់េនាះ ក្នុងករណីសាខាគា្មន ឬមានសាច់្របាក់បាតមិន្រគប់ ្រគាន់ និង/ឬ

• ដកសាច់្របាក់បាតតាមការេស្នស
ី ំ រុ បស់ អ្នកទទួល ប៉ ែុ ន្តអក
្ន ទទួល្រតូវបង់ កៃ្រមេជីងសារៃនអ្រតាបរ្របា
ួ ទឹក្របាក់
ូ្ត ក់េលីចំនន

ប្តូរេនាះ (តាមក្រមិតែដលេអសុីលីដាបានចំ ណាយជាក់ែស្តង) េហីយរង់ ចាំទទួ ល្របាក់បាតេទៅតាមេពលេវលាកំណត់ ។
កៃ្រមេសវាេផ្ទរ្របាក់

១- កៃ្រមេសវា្រតូវបានកំ ណត់ េដាយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ។ េលាក-េលាក្រសីអាចបង់ កៃ្រមេសវាជាសាច់្របាក់
សុទ្ធ ឬកាត់ពីគណនី ។ េលាក-េលាក្រសីយល់ ្រពមឲ្យធនាគារកាត់កងទឹក្របាក់ពីគណនីរបស់ ខ្លួន េដីម្បីទូទាត់កៃ្រម

េសវា និងការចំ ណាយេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន្ធ ។

ិ សុី មានសិទែ្ធិ កែ្រប ឬផា្លស់ប្ដូរកៃ្រមេសវាេដាយពុំ ចាំបាច់ជូនដំ ណឹង
២- តាមឆនា្ទនស
ុ ិទរ្ធិ បស់ ខ្លួន ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ជាមន
ុ េឡីយ ។

ការរកសាការសមា្ងត់
ិ សុី ។ េលីកែលងែតករណីដច
ូ ជា៖
រាល់ព័តមា
៌ នេផ្ទរ្របាក់ ្រតូវបានរកសាការសមា្ងត់េដាយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
១- ធនាគារមានត្រមូវការព័តមា
៌ នស្រមាប់េរៀបចំ របាយការណ៍ ឬសកម្មភាពពាក់ព័នេ្ធ ផ្សងៗេទៀត ឬចបាប់ត្រមូវ ។
លបំ ណងេសុីបអេង្កត ឬដំ េណីរការផ្លូវចបាប់ទាក់ទង នឹង
២- ករណីមានដីកាពត
ី លា
ុ ការ ឬអាជា្ញធរមានសមត្ថកច
ិ ក
្ច ុងេគា
្ន
បទេល្មីសែដលពាក់ព័នេ្ធ ដាយផា្ទល់ ឬេដាយ្របេយាល ។

ការ្របឆាំងការសមា្អត្របាក់ និងហិរញ្ញប្បទានេភវរកម្ម
េលាក-េលាក្រសីយល់ ្រពមឲ្យធនាគារពនយារេពលទូ ទាត់ បងា្ខំង ឬបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ ្របសិនេបីធនាគារ ឬ ធនាគារ
អន្តរការ ីរកេឃីញថា៖
ឹ សកម្មភាពមិន្រសបចបាប់ ។
១- មានការពាក់ព័នេ្ធ ដាយផា្ទល់ ឬេដាយ្របេយាល េទៅនង
២- បំ ពានេលីចបាប់ជាតិ ឬអន្តរជាតិ ។
សំ ណងការខាតបង់
ឹ ផ្ដល់ ការ
១- េលាក-េលាក្រសីយល់ ្រពមេដាយគា្មនលក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទូ ទាត់សំ ណងជូនធនាគារនូវរាល់ការខាតបង់ ការប្ដង
ិ រេផ្ទរ្របាក់េនះ ។
្ដ លមកពីការេធ្វ្រី បតិបត្តកា
ទាមទារ សំ ណង និងចំ ណាយផ្លូវចបាប់េផ្សងៗែដលបណា

២- េលាក-េលាក្រសី

យល់ ្រពមឲ្យធនាគារកាត់ទឹក្របាក់ែដលមានក្នុងគណនីរបស់ ខ្លួនស្រមាប់ទូ ទាត់សំ ណងែដលបាន

េរៀបរាប់ េលីេនះេទៅតាមសា្ថនភាពជាក់ែស្ដង ។
េផ្សងៗ

១- លក្ខខណ្ឌេនះអាចនឹងេធ្វកា
ី រែកែ្របជាបន្តបនា្ទប់េដីម្បីឲ្យសម្រសបជាមយ
ួ ចបាប់ៃន ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។

២- លក្ខខណ្ឌេនះ្រតូវបានេរៀបចំ េឡីងជាភាសាែខ្មរ និងអង់ េគ្លស ករណីមានចំ ណុចណាមយ
ួ រវាងអត្ថបទទាំងពីរ មានន័យ
មិន្រសប ឬមិនសុីគា្នេនាះ អត្ថបទជាភាសាែខ្មរចាត់ទុ កជាបានការ ។

ខណ្ឌេនះ និងទទួលបានចបាប់
ំ អស់ ែដលមានែចងេនៅកុងលក្ខ
្ន
៣- ភាគែី ដលពាក់ព័នព
្ធ ត
ិ ជាបាន
 អាន និងយល់ ្រគប់ ចំ ណុចទាង
ថតចម្លងែដលមានែចងេនៅែផ្នកខាងខ្នងៃនពាក្យេស្នីសំ ុេផ្ទរ្របាក់ចំ នួន ០១ចបាប់ ។

Please read these terms and conditions carefully. These terms and conditions are an "Agreement"
between you and ACLEDA Bank Plc. in relation to the use of funds transfer.
Customer's Responsibility
1- You must ensure that all information provided are true and correct.
2- In case of changing information, delaying payment, or cancelling funds transfer transaction,
please notice to ACLEDA Bank in writing.
3- You may check service fee on the ACLEDA Bank's brochures before doing any transactions.
4- You are wholly responsible for Cambodia and international law on the funds transfer and
guarantee that you are acting on your own and relatives or the settlement under the
agreement.
Fund Transfer
1- Funds transferred by ACLEDA Bank will be made after the bank approves your transfer
application.
2- ACLEDA Bank will make payment in accordance with the information specified in the
application form, so the bank will not be liable for any costs or losses resulting from
insufficient or wrong information given.
3- For cancelling funds transfer transaction, ACLEDA Bank will return funds to you after the bank
receives them from correspondent bank and the correspondent bank may charge any fees.
4- For Fund Transfer transactions to non-account recipient:
• For Fund Transfer transactions to non-account recipient, the transfer amount can be kept in
the suspend account in 360 days only. Thus the sender has to contact the recipient to
withdraw money timely.
• After receiving inward fund transfer in 360 days without the recipient's present (the recipient
has no account), that amount will be delivered to the income account of the ACLEDA,
Headquarters, referring to the Decision Letter Nº HQ 1251/09 dated July 27, 2009, the Approval
Authorization on Expenses on Customer Service and Public.
• In case of the sender or recipient comes to get fund from 361 period, she/he has to attach
with fund transfer documents (for sender) or Q&A or identification document (for recipient)
the bank will return fund to the sender or recipient after getting an approval from
management.
Type Of Currency
1- The currency types of fund transfer service to accounts are KHR, USD, THB, EUR, AUD, VND, CAD,
JYP, GBP, etc. anyway the fund transfer between accounts with different currencies will be
exchanged referring to the bank’s prevailing exchange rate once the payment is made into the
recipient’s account.
2- The currency types of fund transfer to non-account recipients are KHR, USD and THB. The fund
transfer is made in other currencies, the sender has to convert to be the same as any one of
three currency types above and the fund transfer in THB, the recipient can cash out by any or
the combination of the two following methods:
• Withdraw cash in KHR or USD that converted from THB referring to bank’s prevailing currency
exchange rate in case the bank’s branch doesn’t have enough balance of THB and/or,
• Withdraw cash in THB by requesting of recipient, but recipient is charged fee of foreign
currency exchange service of the exchange amount (actual cost was spended by the bank),
and wait for receiving THB amount at the scheduled time.
Fees Charge
1- Funds transfer fee is set by ACLEDA Bank Plc. You can pay by cash or debiting from your
account. You authorize the bank to deduct fee and any expenses from your account.
2- Funds transfer fee of ACLEDA Bank, as its discretion, is subject to change without prior notice.
Confidentiality
ACLEDA Bank will not disclose all funds transfer information to any person, except to the following
cases:
1- ACLEDA Bank requires information for preparing report or other relevant activities required by
the law.
2- In case of court citation or authority use for investigating or processing any unlawful conduct
whether you have involved directly or indirectly.
Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
You agree ACLEDA Bank may postpone, block or stop processing funds transfer if the bank or
correspondent bank has found that the process may:
1- Directly or indirectly involve the proceeds of unlawful conduct; and
2- Breach any national or international law.
Indemnity
1- You unconditionally agree to indemnify and compensate the bank against all losses, claims,
costs or expense which the bank may incur as a result of processing funds transfer.
2- You authorize the bank to debit cash from your account in order to indemnify all claims as
mentioned above on the actual situation.
Others
1- These terms and conditions are subject to change frequently in order to comply with the
Cambodia law.
2- These terms and conditions are made in both Khmer and English, so if there is any
inconsistency between Khmer and English versions, the terms of Khmer version shall prevail.
3- Relevant parties have read, understood, and agreed all points as mentioned in these terms
and conditions and have received a copy of these terms and conditions that is written on the
back of the fund transfer application form.

