ទ្រមង់េផ្ទរ្របាក់េ្រកា្របេទស

Overseas Transfer Application Form

សាខា (Branch):

ស្រមាប់អតិថជ
ិ ន (For customer)
ព័តម
៌ ានអ្នកេស្នីសុំ:

(Applicant details) 50

កាលបរ ិេច្ឆទ:

េឈ្មាះ (Name):

Conﬁrmed date

dd

mm

yy

េលខអត្តស��ាណប័ណ្ណ (ID number):

្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ (Currency type)

េលខទូ រស័ព្ទ (Telephone number):

្របាក់ដុល្លារ

្របាក់បាត

្របាក់អឺរ ូ៉

េផ្សងៗ:

(USD)

េឈ្មាះ ឬេលខអគារ (Building name or N0):

(EUR)

េឈ្មាះ ឬេលខផ្លូវ (Street name or N0):
្រកុមទី (Group N0):

(THB)

ភូមិ (Village):

(Other)

ឃុំ /សង្កាត់ (Commune):

្រសុក/ខណ្ឌ/្រកុង (District/City):

េខត្ត/រាជធានី (Province/Capital):

្របអប់ សំ បុ្រត (P.O.Box):

ចំ នួនទឹក្របាក់ជាេលខ (Amount in ﬁgures):

ចំ នួនទឹក្របាក់ក្នុងការេផ្ទរ:

(Amount of transfer) 32A

ចំ នួនទឹក្របាក់ជាអក្សរ (Amount in words):
េឈ្មាះធនាគារអន្តរការ ី (Name of intermediary bank):

ព័តម
៌ ានធនាគារអន្តរការ ី:

(Intermediary bank) 56

អាសយដ្ឋាន (Address):
េឈ្មាះធនាគារទទួ លផល (Name of beneﬁciary’s bank):

ព័តម
៌ ានធនាគារទទួ លផល:

(Beneﬁciary’s bank details) 57

េលខកូដ SWIFT (SWIFT code):
អាសយដ្ឋាន (Address):

ព័តម
៌ ានអ្នកទទួ ល្របាក់ េឈ្មាះ (Name):
(Beneﬁciary details) 59

គណនីេលខ (Account number/IBAN):
្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ (Currency type):

្របាក់ដុល្លារ (USD)

ប្តូរ្របាក់េនា (Currency exchange within):

ពុំ ដឹងច�ាស់ (Unknown)

េផ្សងៗ (Other):

ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី (ACLEDA Bank Plc.)

ធនាគារេ្រកា្របេទស (Overseas bank)

អាសយដ្ឋាន (Address):
េគាលបំ ណងៃនការេផ្ទរ្របាក់:
(Purpose of transfer) 70

េផ្ញឲ
ី ្យបងប្អូន (Send to a relative)

េលខទូ រស័ព្ទ (Tel No.):
ទូ ទាត់ឥណទាន (Loan repayment)

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

ទំ នាក់ទំ នងហិរញ�វត្ថុ (សូមេមីលលក្ខខណ្ឌទំ ព័រខាងេ្រកាយ)/Financial Relationship (Please see the back page):
ទូ ទាត់តាមរយៈ

(Payment methods)

េផ្សងៗ (Other):

មាន (R)

គ្មាន (N)

មិនដឹង (DN)

េយីងខ្ញំ ុសូមទូ ទាត់ជាសាច់្របាក់ (I/We shall pay cash)

សូមភ្ជាប់មកជាមយ
ួ នូវមូលប្បទានប្រតេលខ (I/We enclose check number):

Bank name:

សូមដកទឹក្របាក់ពីគណនីេយីងខ្ញំ ុេលខ (Please debit from my/our account number):
ការចុះហត្ថេលខា ឬផ្តត
ិ េមៃដេលីទ្រមង់ េនះគឺមានន័យថា េលាកអ្នកបានអាន យល់
ច�ាស់ និងយល់ ្រពមនូវរាល់លក្ខខណ្ឌ និងខែចងែដលមាន េនាទំព័រខាងេ្រកាយ ។
េលាកអ្នកទទួ លខុស�តូវនូវរាល់ព័តម
៌ ានែដល េលាកអ្នកបានផ្តល់ឲ្យធនាគារ ។
ធនាគារ េអសុីលីដា មិនទទួ លខុស�តូវ នូវរាល់ការយឺតយ៉ាវ កំ ហុសឆ្គង ឬការខកខា
នណាមយ
ួ េដាយសារ ព័តម
៌ ានែដលេលាកអ្នកបានផ្តល់ឲ្យមិន្រតឹម�តូវ ។

By signing or thumbprint this application form, you acknowledged that
you have read, understood, and agreed with all of the terms and
conditions on the reverse of this form. You’ll take all responsibilities for
information provided. ACLEDA Bank will not responsible for any delay and
mistakes resulted from incorrect information provided.

ស្រមាប់ធនាគារ/Bank use only
Denomination

Amount
Exchange rate @
Equivalent
SWIFT charge
Processing fee
Local fee
Other
Total
Charges (71)

SHA

BEN

OUR

Authorized by

Certiﬁed by

Prepared by

Msg Authorized

Msg Certiﬁed

Msg Prepared

ហត្ថេលខា ឬស្នាមេមៃដអ្នកេស្នីសុំ (Applicant's signature or thumbprint)
VAT No.: L001-100047149
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Form TRANSFER-07

លក្ខខណ្ឌ្របតិបត្តកា
ិ រេសវាេផ្ទរ្របាក់ របស់ ធនាគារ េអសុីលដា
ី ភីអល
ិ សុី Terms and Conditions of Funds Transfer
សូមអានលក្ខខណ្ឌេនះេដាយ្របុង្របយ័ត្ន េដីម្បីយល់ ឲ្យបានចបាស់លាស់នូវេសវាេផ្ទរ្របាក់របស់ ធនាគារ េអសុីលីដា
ភីអល
ិ សុី ។ លក្ខខណ្ឌេនះ បេង្កត
ី េឡីងស្រមាប់េ្របីជាកច
ិ ្រ្ច ពមេ្រពៀងក្នុង្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់រវាងេលាក-េលាក្រសី
ជាមយ
ួ ធនាគារ ។

១. េលាក-េលាក្រសី្រតូវ្របាកដថា រាល់ព័តមា
៌ នែដលបានបំ េពញេលីទ្រមង់ េផ្ទរ្របាក់ពិតជា្រតឹម្រតូវ និង្រគប់ ្រគាន់ ។
២. ករណីមានការែកែ្របព័តមា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ េលាក-េលាក្រសី្រតូវ ជូនដំ ណឹង
៌ ន ពនយារេពលទូ ទាត់ ឬបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
មកធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។
ិ រេផ្ទរ្របាក់េនះ ក្នុង
៣. េលាក-េលាក្រសី្រតូវទទួ លខុស្រតូវទាំង្រសុងចំ េពាះចបាប់ជាតិ និងអន្តរជាតេិ លី្របតិបត្តកា
នាមខ្លួនឯងផា្ទល់ និងសាច់ញាតិ ឬ្របតិបត្តកា
ិ រទូ ទាត់េ្រកាមកិចស
្ច នយា ។

៤. េលាក-េលាក្រសី្រតូវសហការក្នុងការផ្តល់ឯកសារគាំ្រទពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់

ករណីធនាគារមាន

ត្រមូវការ ។

៥. ទំ នាក់ទំ នងហិរញ្ញវត្ថុ ជាទូេទៅេកីតមានេនៅេពលែដលមាន្របតិបត្តកា
ិ រពីររវាង្រកុមហ៊ុន-សហ្រគាស និង ្រកុមហ៊ុន
-សហ្រគាសែដលជាសម្ពន
័ ញា
្ធ ត
 ន
ិ ង
ឹ គា្ន ។ េនះមានន័យថា បុគល
្គ ជា្របតិបត្តក
ិ រអាចកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមួយែផ្នក ឬ

ទាំង្រសុងរបស់ ្របតិបត្តក
ិ រេផ្សងេទៀតេដាយផា្ទល់ ឬេដាយ្របេយាល ។
ទំ នាក់ទំ នងហិរញ្ញវត្ថុ

: ្រកុមហ៊ន
ុ -សហ្រគាសវ ិនិេយាគផា្ទល
 ់ ជាការ វ ិនិេយាគរវាង្របតិបត្តក
ិ រជានវា
ិ ស
 ជន ឬអនិវាស
 ជនជាមយ
ួ
្របតិបត្តក
ិ រអនិវាសជន

ឬនិវាសជន

ែដលមានភាគហ៊ុន

១០%

ឬេ្រចីនជាង

១០%

ៃន

្រកុមហ៊ុន-សហ្រគាសវ ិនិេយាគផា្ទល់ ។
គា្មន (N)

បានេរៀបរាប់ខាងេលីេនះ េទៅតាមសា្ថនភាពជាក់ែស្ដង ។

េផ្សងៗ

ការទទួ លខុស្រតូវរបស់ អតិថជ
ិ ន

មាន (R)

២. េលាក-េលាក្រសី ្រតូវយល់ ្រពមឲ្យធនាគារ កាត់ទឹក្របាក់ែដលមានក្នុងគណនីរបស់ ខ្លន
 ់ សំ ណងែដល
ួ ស្រមាប់ទូទាត

: បានន័យថា្របតិបត្តក
ិ រជានវា
ិ ស
 ជន ឬអនិវាសជនគា្មន
 ភាគហ៊ុន ឬមានភាគហ៊ុនតិចជាង ១០% ជាមយ
ួ
្របតិបត្តក
ិ រជាអនិវាសជន ឬនិវាសជនេផ្សងេទៀត ។

មិនដឹង (DN)
្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់
១. ្របតិបត្តកា
ិ រេសវាេផ្ទរ្របាក់នឹង្រតូវេធ្វេី ឡីងេ្រកាយេពលធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ទទួ លបានទ្រមង់ េផ្ទរ្របាក់ពី
េលាក-េលាក្រសី ។
២. ធនាគារនឹងេធ្វ្រី បតិបត្តកា
ិ រទូ ទាត់េទៅតាមព័តមា
្ន
េផ្ទរ្របាក់ប៉ េុ ណា្ណះ ដូេច្នះធនាគារ
៌ នែដលបានបញា្ជក់េនៅកុងទ្រមង់

នឹងមិនទទួ លខុស្រតូវចំ េពាះការបាត់បង់ និងការចំ ណាយេផ្សងៗ ែដលបណា
្ដ លមកពីការផ្ដល់ព័តមា
៌ នមិន្រតឹម្រតូវ
មិន្រគប់ ្រគាន់ និងមិនចបាស់លាស់េនាះេឡីយ ។

ូ យ
ិ វត្ថុ្របាក់េរៀល
៣. ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ជា្របេភទរូបយ
ិ ប័ណេ្ណ ផ្សងេ្រកៅពរី ប

និងរូបយ
ិ ប័ណ្រ្ណ បាក់ដុលា្លរអាេមរ ិក

េទាះបីអ្នកទទួ លផលមានគណនី ឬគា្មនគណនីក៏េដាយ គឺអាចដកបានេនៅេពលធនាគារមានប្រមុងសាច់្របាក់

រូបយ
ិ ប័ណ្រ្ណ បេភទេនាះ្រគប់ ្រគាន់ប៉ េុ ណា្ណះ ។ េបីមន
ិ ដូេចា្នះេទ អតិថជ
ិ ន្រតូវដកជា្របាក់េរៀល ឬដុលា្លរ អាេមរ ិក េដាយ
គិតេទៅតាមអ្រតាបូរ្របា
្ត ក់ផ្លូវការរបស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី េនៅេពលដកសាច់្របាក់េនាះ ។
៤. ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់េទៅអ្នកទទួ លគា្មនគណនី៖
- ទឹក្របាក់េផ្ទរអាចស្ថិតេនៅកុងគណនី
្ន
ព្យររបស់
ធនាគាររយៈេពល ៣៦០ៃថ្ងែតប៉ េុ ណា្ណះ ។ េដាយគិតចាប់ពីៃថ្ងេផ្ទរ
ួ
្របាក់ អ្នកេផ្ទរ្រតូវទំ នាក់ទំ នងអ្នកទទួ លេដីម្បីឲ្យមកដក្របាក់ទាន់េពលតាមការកំ ណត់ ។

- េ្រកាយពីទទួ លការេផ្ទរ្របាក់ចូលរយៈេពល ៣៦០ៃថ្ង េដាយពុំ មានអ្នកទទួ លមកដក្របាក់ (អ្នកទទួ លគា្មនគណនី)
ទឹក្របាក់េនាះ្រតូវបានេផ្ទរចូលគណនីចំណូលរបស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ។
- ករណីអ្នកេផ្ទរ ឬអ្នកទទួ ល ្រតលប់ មកដក្របាក់ចាប់ពីៃថ្ងទី ៣៦១ តេទៅ ្រតូវភា្ជប់មកនូវឯកសារពាក់ព័នៃ្ធ នការេផ្ទរ
្របាក់ (ស្រមាប់អ្នកេផ្ទរ) ឬសំ ណួរ-ចេម្លយ
ី ឬលិខត
ិ សមា្គល់អត្តសញា្ញណ (ស្រមាប់អ្នកទទួ ល) ធនាគារនឹងបែង្វរ
ទឹក្របាក់េនាះជូនអ្នកេផ្ទរ ឬអ្នកទទួ លវ ិញ ។
៥. ការបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ ធនាគារនឹង្របគល់ ជូនែតចំ នួន្របាក់េផ្ទរប៉ េុ ណា្ណះ រ ីឯកៃ្រមេសវា នឹងមិនបែង្វរជូន
េលាក-េលាក្រសីវ ិញេឡីយ ។ ចំ េពាះការេផ្ទរ្របាក់េទៅេ្រកៅ្របេទស នឹងទទួ លបានទឹក្របាក់ជាក់ែស្តងេ្រកាយេពល
ធនាគារេនៅេ្រកៅ្របេទសបែង្វរទឹក្របាក់េនាះមកវ ិញ

ឬពុំ អាចទទួ លទឹក្របាក់បានេឡីយ្របសិនេបីអ្នកទទួ លេនៅ

េ្រកៅ្របេទស មិនអនុញា្ញតឲ្យបែង្វរ្របាក់្រតលប់ េទៅេលាក- េលាក្រសីវ ិញ ។
្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ
្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់អាចេធ្វេី ឡីងជា្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្រ្ណ បាក់ដុលា្លរអាេមរ ិក រូបយ
ិ ប័ណ្រ្ណ បាក់
ិ វត្ថុ្របាក់េរៀល រូបយ
បាតៃថ និងរូបយ
ិ ប័ណេ្ណ ផ្សងៗេទៀត ែដលធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ដាក់ឲ្យេ្របី្របាស់ជាផូវកា
្ល រ ។ ករណី្របតិបត្តិ

ការេផ្ទរ្របាក់មាន្របេភទរូបយ
្ដ ក់ផ្លូវការរបស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី
ិ ប័ណេ្ណ ផ្សងគា្ន ្រតូវឆ្លងកាត់អ្រតាបូរ្របា

េនៅេពលទូ ទាត់ចូលគណនី ។
កៃ្រមេសវាេផ្ទរ្របាក់

១. េលាក-េលាក្រសី ្រតូវពិនត
ិ ្យេលីៃថ្លេសវាែដលធនាគារ ដាក់ឲ្យេ្របី្របាស់ជាផូវកា
្ល រ ឬៃថ្លេសវាែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា្ន

ឲ្យបានចបាស់លាស់ មុននឹងសេ្រមចេធ្វ្រី បតិបត្តកា
ិ រនីមយ
ួ ៗ និងយល់ ្រពមបង់ ជាសាច់្របាក់ ឬឲ្យធនាគារកាត់កង

ទឹក្របាក់ពីគណនីរបស់ ខ្លួនេដីម្បីទូទាត់កៃ្រមេសវា និងការចំ ណាយេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន្ធ ។

២. ៃថ្លេសវាេលី្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ែដលបាន្រពមេ្រពៀងរួចេហីយ មិនអនុញា្ញតឲ្យែកែ្រប ឬផា្លស់ប្តូរេដាយពុំ មាន
ការយល់ ្រពមពីភាគណា
ី មយ
ួ េឡីយ ។

៣. ចំ េពាះការេផ្ទរ្របាក់េទៅេ្រកៅ្របេទស តាម្របព័ន្ធ SWIFT ធនាគារអាចេស្នីសំ ុេលាក-េលាក្រសីឲ្យបង់ កៃ្រមេសវា
បែន្ថមេទៅេលីការែកែ្របព័តមា
៌ ន ឬបែន្ថមព័តមា
៌ នករណីមានត្រមូវការពីធនាគារេនៅេ្រកៅ្របេទស ។
ការរកសាការសមា្ងត់
រាល់ព័តមា
ិ សុី េលីកែលងែតករណីដច
ូ ជា ៖
៌ នេផ្ទរ្របាក់ ្រតូវបានរកសាការសមា្ងត់េដាយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអល
១. ធនាគារមានត្រមូវការព័តមា
៌ នស្រមាប់េរៀបចំ របាយការណ៍ ឬសកម្មភាពពាក់ព័នេ្ធ ផ្សងៗេទៀត ឬចបាប់ត្រមូវ ។
២. ករណីមាន
 ដីកាព
 ត
ី លា
ុ កា
 រ ឬអាជា្ញធ
 រមានសមត្ថកច
ិ ក
្ច ុងេគា
្ន
លបំ ណងេសុប
ី អេង្កត ឬដំ េណីរការផ្លូវចបាប់ទាក់ទងនឹង
បទេល្មីសែដលពាក់ព័នេ្ធ ដាយផា្ទល់ ឬេដាយ្របេយាល ។

ការ្របឆាំងការសំ អាត្របាក់ និងហិរញ្ញប្បទានេភរវកម្ម
េលាក-េលាក្រសីយល់ ្រពមឲ្យធនាគារពនយារេពលទូ ទាត់ បងា្ខំង ឬបញ្ឈប់ ្របតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់ ្របសិនេបីធនាគារ
េអសុីលីដា ភីអល
ិ សុី ឬធនាគារអន្តរការ ីរកេឃីញថា៖
១. មានការពាក់ព័នេ្ធ ដាយផា្ទល់ ឬេដាយ្របេយាលេទៅនង
ឹ សកម្មភាពមិន្រសបចបាប់ ។
២. បំ ពានេលីចបាប់ជាតិ ឬអន្តរជាតិ ។
សំ ណងការខាតបង់
១. េលាក-េលាក្រសីយល់ ្រពមេដាយគា្មនលក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទូ ទាត់សំ ណងជូនធនាគារនូវរាល់ការខាតបង់ ការប្ដង
ឹ
ផ្ដល់ ការទាមទារសំ ណង និងចំ ណាយផ្លូវចបាប់េផ្សងៗ ែដលបណា
្ដ លមកពីការេធ្វ្រី បតិបត្តកា
ិ រេផ្ទរ្របាក់េនះ ។

១. លក្ខខណ្ឌេនះអាចនឹងេធ្វកា
ី រែកែ្របជាបន្តបនា្ទប់ េដីម្បីឲ្យសម្រសបជាមយ
ួ ចបាប់ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។

២. លក្ខខណ្ឌេនះ្រតូវបានេរៀបចំ េឡីងជាភាសា
 ែ ខ្មរ និងភាសាអ
 ង់ េគ្លស ករណីមាន
 ចំ ណុចណាមយ
ួ រវាងអត្ថបទទាង
ំ ពីរ
មានន័យមិន្រសប ឬមិនសុីគា្ន េនាះអត្ថបទជាភាសាែខ្មរចាត់ទុ កជាបានការ ។
៣. ភាគីែដលពាក់ព័ន្ធ ពិតជាបានអាន និងយល់ ្រគប់ ចំ ណុចទាំងអស់ ែដលមានែចងេនៅកុងលក្ខ
្ន
ខណ្ឌេនះ និងទទួ ល
បានចបាប់ថតចម្លងែដលមានែចងេនៅែផ្នកខាងខ្នងៃនទ្រមង់ េផ្ទរ្របាក់ចំ នួន ០១ចបាប់ ។

These terms and conditions are an "Agreement" between you and ACLEDA Bank Plc, please carefully
read these terms and conditions to understand 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 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.
4- You must to cooperate in providing related supporting documents in case of the bank
requirement.
5- Financial Relationships occur when the two transactors, particular business enterprise are
affiliated. This means one of transactor directly or indirectly holds partial or full ownership of
another transactor.
Financial Relationship
Relationship (R)
: If the resident transactor/nonresident transactor is a direct investment
enterprise (DIE) of nonresident transactor/resident transactor who has 10% or
more of share ownership in DIE.
Non-Relationship (N) : If resident and nonresident transactors have no share ownership whatsoever or
have share ownership less than 10%.
Don’t know (DN)
FUNDS 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- The funds transfer transaction in other currencies beside Khmer Riel and US Dollars, even though
the beneficiary has an account or no account, the customer could be withdrawn when the bank has
sufficient reserves of that currency. Otherwise, they have to withdraw in Khmer Riel or US Dollars
according to the bank's prevailing currency exchange rate of ACLEDA Bank.
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 ACLEDA Bank's revenue account.
- 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 test question or identification document (for recipient) the bank
will return fund to the sender or recipient after getting an approval from management.
5- For the termination of the transaction, ACLEDA Bank will return the transfer amount only whereas
the transaction fee will not be returned. Overseas funds transfer, the customer will receive the
actual amount after correspondent bank return the fund or will not receive, if the recipient at
abroad does not allow to return to you.
TYPE OF CURRENCY
Available currencies for the remittance services are KHR, USD, THB and other currencies which
ACLEDA Bank Plc. has officially launched. In case of any transaction in different currency, the
amount of withdrawal will be converted to be KHR or USD according to the prevailing currency
exchange rate of ACLEDA Bank at that time.
FEES CHARGE
1- You must check the officially service fees launched or the agreed fee before deciding on each
transaction and agree to allow the bank to deduct money from their account to cover the fees and
other related expenses.
2- The transaction fee that was already agreed will not allow any modification or change without the
consent of the either parties.
3- For Overseas funds transfer via SWIFT, the Bank may request you to pay for additional fees on any
information modifications or additional information needed by the correspondent bank at
overseas.
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 ACLEDA bank Plc.
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.

