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ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថម សូមេស្កនទេីនះ



េអសីុលដីាម៉បូាល

អត្ថ្របេយាជន៍

េសវា ធនាគារ ែដល អាច េធ្វី ្របតិបត្តិការ បាន

• ពិនតិ្យ េមលី សមតលុ្យ គណន ីនិង របាយការណ៍ គណនី សេង្ខប
• េផ្ទរ្របាក់
 -  រវាងគណនី ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ
 - េទា េលខ ទូរសព័្ទ 
 -  េទា គណនី ធនាគារ េអសីុលដីា
 -  រវាងគណនីធនាគារ នងិគណនជីញួដូរ
 -   េទាគណនីលហួីរ េវរលយុ
 -   េទាគណនី វងី
 -   េផ្ទរេទាធនាគារក្នុង្រសុកតាម្របពន័្ធ បាគង
 -   េផ្ទរេទាធនាគារក្នុង្រសុកតាម Retail Pay
•   បង់្របាក់
 -  ទូទាត់ វកិ្កយប្រត រមួ
 -  ទូទាត់ វកិ្កយប្រត 
 -   សប្បរុសធម ៌នងិ បរចិ្ច ាគ 

• ដក-ដាក់្របាក់តាមរយៈម៉ាសីុនេអធអឹីមធនាគារ េអសីុលដីា 
 េដាយមិនេ្របីបណ័្ណេអសីុលដីា

• ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល រហស័ ទាន់ ចតិ្ត នងិ មាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ េធ្វី
  ្របតិបត្តកិារ េសវា ធនាគារ តាម រយៈ េសវា េអសីុលដីាមូ៉បាល ។
• កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ នងិ សន្ស ំេពល េវលា េដាយ មនិ ចា ំបាច់ េធ្វ ីដំេណីរ 
 មក កាន់ ការយិាលយ័ ធនាគារ េអសីុលដីា ។
• អាច ពិនិត្យ េមីល ពត័៌មាន គណនី និង េធ្វី ្របតិបត្តិការ េផ្ទរ ្របាក់ ទូទាត់ 
 បញ្ចូល ទកឹ ្របាក់ ទូរសព័្ទ ឬ ទូទាត់ ៃថ្ល ទំនញិ-េសវាកម្ម តាម រយៈ QR Code
 េនា ្រគប់ ទកីែន្លង និង ្រគប់ េពល េវលាតាម រយៈ ទូរសព័្ទចលត័ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ ។
• កាត់ បន្ថយ ហានភិយ័ ទាក់ ទង នឹង ការ នាំ សាច់ ្របាក់ តាម ខ្លនួ ស្រមាប់ េធ្វ ី
 ការ ទូទាត់ រមួ ទាំង ការ រាប់ លយុ េលសី ខ្វះ និង លយុ ែក្លង ក្ល ាយ ជា េដមី ។
• អាច េមលី ពត៌័មាន មួយ ចំននួ ទាក់ ទង នងឹ ធនាគារ េអសីុលដីាដូចជា ៖
 េមីល ទីតាំង, អ្រតា ប្តូរ ្របាក់, ពាណិជ្ជកម្ម, លក្ខខណ្ឌ  សុវត្ថិភាព,
 រេបៀប េ្រប ី្របាស់, និង ពត័ម៌ាន របស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា ជា េដមី ។
• មាន ឱកាស េ្របី ្របាស់ ផលិតផល-េសវាកម្ម េផ្សងៗ របស់ ធនាគារ     
 េអសីុលដីា ។
• ទទួល បាន ការផ្តល់ ជូន ពិេសស ពី ៃដ គូ ធនាគារ  េអសីុលីដា ជា េ្រចីន 
 កែន្លង ។

     ធនាគារពតិស្ថិតក្នុងៃដរបស់េលាកអ្នក ។

•   េស្កន ទូទាត់ តាម ឃ្យអូរកូដ
 - ទូទាត់  QR នងិ ឃ្យអូរកដូ ខ្ញុំ
 - េស្កន ទូទាត់ េដាយ កាត់ ទឹក ្របាក់ ព ីបណ័្ណ វសីា េអសីុលដីា (VISA Scan to Pay)
 - េស្កន ទូទាត់ េដាយ កាត់ ទឹក ្របាក់ ព ីបណ័្ណ ម៉ាស្ទរ័កាត េអសីុលដីា(Mastercard QR)
 - ទូទាត់ ឆ្លង ែដន (QR Cross Border) េនា ្របេទស ៃថ
 - ្របពន័្ធ បាគង
 - បង់ ៃថ្ល ឡាន ្រកងុ សាធារណៈ
•   បញ្ចូល ទកឹ ្របាក់ ទូរសព័្ទ
•   សំេណសំុី ឥណទាន
•  ដាក់្របាក់ បេញ�មីាន កាល កំណត់ 
•  ពនិតិ្យ េមលី អ្រតា ប្តូរ ្របាក់, ទីតាំង, ពត័ម៌ាន, រេបៀប េ្រប្ីរបាស់, 
  លក្ខខណ្ឌ  សុវត្ថភិាព ។ល។
•   េសវា េផ្សង េទៀត

•  ទាញយកកម្មវធិេីអសីុលដីាម៉បូាលពី App store, Play Store, នងិ   
 AppGallery ។
•  ចលូេទាកាន់កម្មវធិេីអសីុលដីាម៉បូាលេដមី្បចីះុេឈ្ម ាះេ្រប្ីរបាស់។
•  េ្រជសីេរសីមុនឺយុណាមយួ (គណន)ី  េដមី្បចុីះេឈ្ម ាះ
•  េលាក អ្នក �តវូបំេពញពត៌័មាន ដចូជា ៖ េលខ ទូរសព័្ទ, េឈ្ម ាះ, េភទ, ៃថ្ងែខ ឆ្ន ាំ
 កំេណតី, ្របេភទ ឯកសារ សម្គ ាល់ អត្តស�� ាណ, អាសយដ្ឋ ាន, នងិ ថត របូ ជាក់ែស្តង
 (Selfie) ភ្ជ ាប់ ជា មយួ លខិតិ សម្គ ាល់ អត្ត ស�� ាណ ។

េដីម្បចីុះេឈ្ម ាះេ្របីេអសីុលីដាមូ៉បាល


