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Special Terms and Conditions for Operating Account with 
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១. លក្ខខណ្ឌ រមួ 

លក្ខខណ្ឌ ពសិេេក្នុងការប្រតរិតតិគណ្នីពីសប្រាប្រសេេ គឺជាក្ិច្ចប្ពមសប្ពៀងមួយ ដែលត្តូវសធវសី ីងជាមយួធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេិលេ ី សែីមបសីធវី
ឲ្យប្្ាក្ែថា ែំសណ្ីរការសរីក្ សប្រីប្្ាេ់ និងរិេគណ្នពីីសប្រាប្រសេេ ប្រប្ពឹតតស ាប្រក្រសដាយភាពរលូន និងមានប្រេិេធភាព ។ ម នសពលស ាក្-
ស ាក្ប្េីរំសពញ និងច្ ុះហតថសលខាសលីពាក្យសេនីេ ំ សរីក្គណ្ន ីសហីយរញ្ជូនប្ត រ់ មក្ធនាគារវញិ ស ាក្-ស ាក្ប្េីត្តូវប្្ាក្ែថា ស ាក្-
ស ាក្ប្េី្ានត្តួតពិនិតយយ ាងលអិតលអន់ យល់េំពេីតថនយ័ខលឹមសារ និងយល់ប្ពមសគារពតាមរាល់លក្ខខណ្ឌ  ដែលមានដច្ងស ាក្នុងលក្ខខណ្ឌ
ពិសេេសនុះ ។ 

ស ាសពលស ាក្-ស ាក្ប្េី ា្នប្ពមសប្ពៀង និងច្ ុះហតថសលខាស ាសលីពាក្យសេនីេ ំ សរីក្គណ្នី ជាមួយធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេិលេ ី លក្ខខណ្ឌ ពិសេេ
ក្នុងការប្រតិរតតគិណ្នីពីសប្រាប្រសេេសនុះ នឹងច្លូជាធរមានតាមផ្លូវច្បារ់ ។ សប្រាពីសេច្ក្តីដណ្នាាំសផ្េងៗ ដែលជាការច្ងអុលរង្ហ ាញ ធនាគារ 
សេេ ីលីដា ភេីិលេ ី នឹងជូនែំណ្ឹងែល់ស ាក្-ស ាក្ប្េី រាល់ការដក្ដប្រទាាំងឡាយណា ដែលរ ុះពាល់ែល់េិេធិ និងកាតពវក្ិច្ចររេ់ស ាក្-
ស ាក្ប្េី ។ 

ស ាក្នុងេតថរេសនុះ ពាក្យថា “ស ាក្-ស ាក្ប្េី”, “ជាររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី” និង “ជាក្មមេិេធិររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី” េំស ា សលី “មច ាេ់
គណ្នី” ឬ “េតិថិជន” ។ រ គគលដែល ា្នច្ ុះហតថសលខាសលីពាក្យសេនីេ ំ សរីក្គណ្នី ត្តូវមានកាតពវកិ្ច្ចេន វតត តាមរាល់លក្ខខណ្ឌ ទាាំងឡាយដែល
មានដច្ងស ាក្នុងក្ិច្ចប្ពមសប្ពៀងសនុះ ។ 

ពាក្យថា “សយីងខំុ្” “ររេ់សយីងខំុ្” និង “ធនាគារ” េំស ាែល់ធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេិលេ ី ។ 

២. មច ាេ់គណ្នី 

ស ាក្-ស ាក្ប្េីអាច្សរីក្គណ្នីក្នុងនាមខលួនឯងផ្ទ ាល់ ឬរមួជាមួយេនក្ណាមន ាក់្ ឬសប្ច្ីននាក់្សផ្េងសេៀត ក្នុងនាមជាេនក្រមួ គណ្នី ឬក្នុងនាមជា
ប្ក្ មហ  ន ។ ខាងសប្កាមសនុះ គឺជាប្រសភេៃនមច ាេ់គណ្នីដែលមានស ាក្នុងធនាគារ   

ឯក្តតជន 
គណ្នីសនុះ សរីក្សដាយេតថិិជន ក្នុងនាមជាឯក្តតជន ដែលជាមច ាេ់ ឬេនក្េេួលផ្ល “េតថ ាគាហក្” ដតមយួគត់ៃនគណ្នី ។ 

ប្ក្ មហ  ន 
គណ្នីសនុះ សរីក្សដាយរ គគលដែលមានេិេធិ “េនក្ដែលត្តូវ្ានផ្តល់េិេធិ” ឲ្យសរីក្គណ្ន ីក្នុងនាមជាសថ ារន័ ដែលក្នុងសនាុះ រមួមាន   ប្ក្ មហ  ន
េហក្មមេិេធ ិសាជីវក្មម េងគការ នងិគសប្មាងេភិវឌ្ឍន៍នានា ។ 

គណ្នីរមួ 
គណ្នីរមួ េំស ាសលីគណ្នីដែលសរកី្សដាយភាគីពីរ ឬសប្ច្នី “េតិថិជនរមួ” ដែលឈរស ម ាុះរមួគន ា សរីក្គណ្នជីាមួយធនាគារ សេេ ីលីដា 
ភីេិលេ ី សែីមបេីេួលេិេធិជាមច ាេ់គណ្នីសេមីៗគន ា ក្នុងការប្គរ់ប្គង និងចាត់ដច្ងមលូនិធដិែលមានស ាក្នុង គណ្នី ។ លក្ខខណ្ឌ ពិសេេក្នុងការ
ប្រតិរតតិគណ្នីពីសប្រាប្រសេេសនុះ មានប្រេិេធភាពេន វតតចំ្សពាុះេតិថិជនរមួ និងឯក្តតជន ។ “េតថិិជនរមួ” មន ាក់្ៗ ត្តូវេេួលខ េត្តូវទាាំងប្េ ង
ចំ្សពាុះធនាគារ នូវរំណ្ លទាាំងមលូៃនគណ្នីរមួ ។ 

៣. ការសរីក្គណ្នី 

៣.១, ស ាក្-ស ាក្ប្េី អាច្សរីក្គណ្នីពីសប្រាប្រសេេជាមួយធនាគារ ជាឯក្តតជន ឬរមួគណ្នីជាមួយេនក្សផ្េងសេៀត សហីយគណ្នីសនុះអាច្ជា
គណ្នីរសញ្ញីេំៃច្ គណ្នីរសញ្ញីតាមតត្មូវការ គណ្នីច្រនត គណ្នីមានកាលកំ្ណ្ត់ ឬគណ្នីណាមួយ ក្នុងចំ្សណាមគណ្នីទាាំងឡាយ 
ដែលធនាគារ ា្ននឹងកំ្ព ងដាក់្ឲ្យសប្របី្ ា្េ់ជាផ្លូវការ ។ 

៣.២, លក្ខខណ្ឌ ពសិេេក្នុងការសរកី្ សប្រីប្្ាេ់ និងរិេគណ្នពីីសប្រាប្រសេេសនុះ ត្តូវ្ានរសងកតីស ីង េប្មារ់ផ្តល់ជូនេតិថិជនជាររូវនតរ គគល 
ឬនីតិរ គគលដែលរេ់ស ា ឬមានេីតាាំងអាជីវក្មមស ាសប្រាប្រសេេ ។ តាមរយៈគណ្នីទាាំងសនុះ ធនាគារផ្តល់ជូនេតិថិជននូវេ វតថិភាព
ចំ្សពាុះប្ ា្ក់្រសញ្ញ-ីេនេទំាាំងឡាយ ឬប្េពយេមបតតិមានតៃមលសផ្េងសេៀត ។ 
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៣.៣, រាល់ឯក្សារដែលសផី្្មក្ធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេិលេ ី សែីមបសីរីក្គណ្នីត្តូវរក្ដប្រជាផ្លូវការ ជាភាសាដខមរ ឬេង់សគលេ ។ រនទ ារ់ពឯីក្សារ
ទាាំងសនាុះ ា្នរំសពញច្រ់េពវប្គរ់ ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវសផ្្ីឯក្សារទាាំងសនាុះមក្កាន់សាខាធនាគារណាមួយដែលស ាក្-ស ាក្ប្េីច្ង់
សរីក្គណ្នីជាមួយ ។ 

៣.៤, ការសរីក្គណ្នីពសីប្រាប្រសេេ ត្តូវមានការឯក្ភាពពីភាគីធនាគារ ។ ធនាគារនឹងសរៀរចំ្សរកី្គណ្នីជនូស ាក្-ស ាក្ប្េី សដាយដផ្អក្សលី
ពត័៌មានដែលប្តឹមត្តូវ មានស ាក្នុងពាក្យសេនីេ ំ សរីក្គណ្នី ។ 

៣.៥, ឯក្តតជន 

ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវរំសពញ និងច្ ុះហតថសលខាសលីពាក្យសេនីេ ំ សរកី្គណ្នី សហីយត្តូវភជ ារ់មក្ជាមួយនូវច្បារ់ថតច្មលងលិខិតឆ្លងដែន 
(ស ាមានេ ពលភាពយ ាងតិច្ ៣ដខ) រញ្ជ ាក់្សដាយសារការសី ាសប្រាប្រសេេដែលស ាក្-ស ាក្ប្េីរេ់ស ា និងត្តូវរញ្ជ ាក់្រដនថមសដាយ   

 សថ ានេូត ឬសថ ានតំណាងររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ប្រចាាំស ាក្មពុជា ឬ 
 សារការសី ាក្នុងប្រសេេក្មពុជា (ក្រណ្ីគម ានសថ ានេូត) ឬ 
 ធនាគារេនតរការតីាម SWIFT Message MT999 មក្ធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេលិេ ី ។ 

៣.៦, ប្ក្ មហ  ន/សថ ារន័ 

ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវរំសពញ និងច្ ុះហតថសលខាសលីពាក្យសេនីេ ំច្ ុះស ម ាុះសរីក្គណ្នី ពាក្យេ ំ សរីក្គណ្នី គំរហូតថសលខា និងស្ាុះប្តា
ប្ក្ មហ  ន សដាយភជ ារ់ជាមួយនូវឯក្សារសយាងែូច្ជា   

- អាជ្ារណ័្ណ វញិ្ញ ារនរប្តច្ ុះរញ្ជីពាណ្ិជជក្មម ឬលិខិតេន ញ្ញ ាតឲ្យែំសណ្ីរការប្ក្ មហ  ន ឬសថ ារន័ 

- េន េេរណ្ៈ និងលក្ខនតិក្ៈប្ក្ មហ  ន ឬសថ ារន័, 

- ច្បារ់ថតច្មលងលិខិតឆ្លងដែន (ដែលស ាមានេ ពលភាពយ ាងតិច្ ៣ដខ) ររេ់េនក្សេនីេ ំ  នងិេមាជកិ្ប្ក្ មប្រឹក្សាភិ្ាល 

- លិខិតប្រគល់េិេធិ ឬសេច្ក្តីេសប្មច្ររេ់ប្ក្ មប្រកឹ្សាភិ្ាល 

- ឯក្សារតត្មូវខាងសលី ត្តូវរញ្ជ ាក់្សដាយសារការសី ាសប្រាប្រសេេដែលស ាក្-ស ាក្ប្េី រេ់ស ា និងត្តូវរញ្ជ ាក់្រដនថមសដាយ   

 សថ ានេូត ឬសថ ានតំណាងររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ប្រចាាំស ាប្រសេេក្មពុជា ឬ 

 សារការសី ាក្នុងប្រសេេក្មពុជា (ក្រណ្ីគម ានសថ ានេូត) ឬ 

 ធនាគារេនតរការតីាម SWIFT Message MT999 មក្ធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេលិេ ី ។ 

- សគាលការណ៍្ប្រឆាាំងការេមអ ាតប្្ាក់្ (េប្មារ់សថ ារន័ហិរញ្ញវតថុ ឬធនាគារ) 

- រ ា្យការណ៍្ហិរញ្ញវតថុ នងិរ ា្យការណ៍្ប្រចាាំឆន ាាំ ប្រេិនសរីមាន ។ 

៤. រយៈសពលសឆ្លីយតរសលីេំសណ្ីេ ំ សរីក្គណ្នី 

ធនាគារនឹងសធវីការសឆ្លីរតរសលីេំសណ្ីេ ំ សរីក្គណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី វញិ តាមរយៈសារសេ ិច្ត្តូនកិ្ (E-mail/Fax) សដាយមនិឲ្យហួេ
ពីរយៈសពល ០៥ៃថៃ (ប្ ា្ាំៃថៃ) ៃនៃថៃសធវកីារររេ់ប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា ។ 

៥. គណ្នីសប្រីប្្ាេ់មូលរបទានរប្ត ឬគណ្នីច្រនត 

៥.១, សលីក្ដលងដតមានការប្ពមសប្ពៀងជាពិសេេ គណ្នីសប្រមីូលរបទានរប្ត ឬគណ្នីច្រនត មិនត្តូវ្ានផ្តល់ការប្ ា្ក់្សលី េមត លយេឹក្ប្្ាក់្
ដែលមានស ាក្នុងគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី សនាុះស ីយ ។ 

៥.២, មូលរបទានរប្ត ត្តូវសប្រីប្ ា្េ់សដាយេន ស ាមស ាតាមច្បារ់ េតីពីប្គឹុះសថ ានធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុ ៃនប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា សហីយស ាក្-
ស ាក្ប្េី ត្តូវេេួលសគ ាល់ថា ច្បារ់សនុះអាច្ដាក់្ការហាមឃាត់ស ាសលីេក្មមភាពេូទាត់ជាក់្ ាក់្ណាមួយ ជាប្្ាក់្ែ  ល ារអាសមរកិ្ ឬ
ររូិយរណ័្ណររសេេសផ្េងៗ ស ាក្នុងប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា ។ ធនាគារមិន មានកាតពវក្ិច្ចក្នុងការធានាថា ប្រតិរតតិការណាមួយប្េរច្បារ់ 
ឬមិនប្េរច្បារ់ស យី រ  ដនតធនាគារមានេិេធិរែសិេធមិនសធវីការេូទាត់ចំ្សពាុះប្រតិរតតិការណាមួយ្ាន រហូតែល់មានការរញ្ជ ាក់្ថា 
ការេូទាត់សនាុះមានភាពប្តឹមត្តូវ និងប្េរតាមផ្លូវច្បារ់ ។ 

៥.៣, រាល់មូលរបទានរប្តដែល្ានសច្ញផ្សាយ ត្តូវមានេំវធិានធនប្គរ់ប្គាន់ េប្មារ់ឲ្យធនាគារសធវីការេូទាត់ សរីមនិែូសចន ាុះសេ ស ាក្-ស ាក្
ប្េី នឹងត្តូវ្ានផ្ាក្ពិនយ័ជាប្្ាក់្ នងិ/ឬផ្តនទ ាសទាេដាក់្ពនធនាគារ សដាយសយាងសលីច្បារ់ េតីពីប្គឹុះសថ ានធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុ ៃន
ប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា ។ ធនាគារនឹងមិនេេួលខ េត្តូវចំ្សពាុះស ាក្-ស ាក្ប្េី ឬភាគីណាមួយស ីយ ក្នុងក្រណ្ដីររសនុះ ។ 

៥.៤, សយាងតាមច្បារ់ េតីពីប្គឹុះសថ ានធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុ មូលរបទានរប្តត្តូវេូទាត់ស ាសពលរង្ហ ាញ រែិញ្ញ ាណាមួយដែលមាននយ័ផ្ទុយពី
សនុះ មិនត្តូវយក្ជា្ានការស ីយ ។ មូលរបទានរប្តដែលរង្ហ ាញឲ្យេូទាត់េងប្្ាក់្ស ាម នកាលររសិច្េេ ដែលជាៃថៃសច្ញផ្សាយ ត្តូវ
េូទាត់េងប្្ាក់្ស ាៃថៃរង្ហ ាញ ។ ែសូច្នុះ ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវប្្ាក្ែថា េមត លយេឹក្ប្្ាក់្ស ាក្នុងគណ្នីមានប្គរ់ប្គាន់េប្មារ់េូទាត់
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រាល់មូលរបទានរប្តដែល្ានសច្ញផ្សាយ ប្រេិនសរីព ំ ែូសចន ាុះសេ ធនាគារមិនេេួលខ េត្តូវជំនួេស ាក្-ស ាក្ប្េី ចំ្សពាុះក្រណ្សីនុះ
ស ីយ ។ 

៥.៥, មូលរបទានរប្តដែលសប្រីប្ ា្េ់សែីមបែីក្ប្ ា្ក់្ពីគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវដតជាមូលរបទានរប្តដែលស ា្ុះព មព និងសច្ញឲ្យសប្រី
ប្្ាេ់សដាយធនាគារ សហីយត្តូវរំសពញតាមលក្ខខណ្ឌ ររេ់ធនាគារ ។ មលូរបទានរប្តនីមួយៗ ត្តូវច្ ុះហតថសលខាសដាយេនក្ដែល
មានេិេធិច្ ុះហតថសលខា សហីយហតថសលខាសនាុះ ត្តូវែូច្គន ាសរុះរិេស ានឹងគំរហូតថសលខាដែល ស ាក្-ស ាក្ប្េី្ានដាក់្តមកល់េ ក្ស ា
ធនាគារ ។  

៥.៦, ស ាសពលធនាគារយល់ថា មូលរបទានរប្តណាមួយ មិនអាច្សធវីការេូទាត់ ា្ន ធនាគារអាច្រងវិលមូលរបទានរប្តសនាុះ ស ាេនក្កាន់វញិ 
(ដតសនុះមនិដមនជាកាតពវក្ិច្ចររេ់ធនាគារសេ) និងរញ្ជ ាក់្ពីសហត ផ្លដែលមិនអាច្េូទាត់្ាន ។ ធនាគារនឹងមិនេេួលខ េត្តូវចំ្សពាុះ
ផ្លរ ុះពាល់ណាមួយ ដែលអាច្សក្ីតស ីងចំ្សពាុះស ាក្-ស ាក្ប្េី ឬភាគេីីរី សដាយសារការមិនេេួលេូទាត់មលូរបទានរប្តសនាុះសេ 
សទាុះជាមូលរបទានរប្តសនាុះអាច្េេួលេូទាត់្ានក៏្សដាយ ។ ការេន វតតដររសនុះ សធវីឲ្យធនាគារអាច្សធវីប្រតិរតតកិារប្រក្រសដាយ
េ ច្រតិភាព ។ 

៥.៧, ប្គរ់មូលរបទានរប្តទាាំងេេ់ ដែលសផ្្ីតាមៃប្រេណ្យ៍ី សែីមបរីញ្ចលូេឹក្ប្ ា្ក់្ស ាក្នុងគណ្នីណាមយួ គរបគីេូឆ្តូ និងេរសេរកំ្ណ្ត់
េមគ ាល់ថា “េប្មារ់ដតដាក់្ច្ូលក្នុងគណ្នីដតរ  សណណ ាុះ” (Account Payee Only) សហីយត្តូវភជ ារ់មក្នូវលិខិតររយិាយលមអតិ ។ 

៥.៨, ធនាគារមានេិេធិប្គរ់ប្គាន់ ក្នុងការមនិេេួលយក្មលូរបទានរប្តណាមួយ ដែលេប្មារ់ដាក់្រញ្ចូលស ាក្នុងគណ្នី ប្រេិនសរីស ម ាុះ
ររេ់េនក្េេួលផ្លស ាសលីមលូរបទានរប្ត មនិែូច្គន ាស ានងឹស ម ាុះគណ្នី ដែលមានជាមយួធនាគារ ។ ធនាគារអាច្េេួលយក្ការ
ដាក់្រសញ្ញ-ីេនេ ំជាមលូរបទានរប្តតាមឆ្នទ ាន េិេធិររេ់ខលួន សហីយេមត លយេឹក្ប្្ាក់្សនុះ នងឹរញ្ចូលស ាក្នុងគណ្នី សប្កាយសពលសធវី
ការផ្ាត់ទាត់រចួ្រាល់ ។ ស ាសពលេេួល ា្នការដាក់្ប្ ា្ក់្រសញ្ញតីាមរយៈមលូរបទានរប្ត ធនាគារនឹងសច្ញរណ័្ណេេួលប្្ាក់្រសញ្ញីមួយជូន
ស ាក្-ស ាក្ប្េី សែីមបរីញ្ជ ាក់្ថា ្ានេេួលប្្ាក់្ និងជាមូលដឋ ានក្នុងការរញ្ចូលេឹក្ប្ ា្ក់្ក្នុងគណ្នសី ាក្-ស ាក្ប្េី ។ ធនាគារនងឹ
មិនេេួលខ េត្តូវ ចំ្សពាុះការដាក់្ប្្ាក់្រសញ្ញជីាមូលរបទានរប្ត ដែលគម ានរណ័្ណដាក់្ប្្ាក់្រសញ្ញីសច្ញសដាយធនាគារសនាុះស ីយ ។ 

៥.៩, ធនាគារសែីរតួនាេីជាភន ាក់្ង្ារប្រមលូប្ ា្ក់្រសញ្ញ-ីេនេជំំនេួស ាក្-ស ាក្ប្េី តាមរយៈមូលរបទានរប្តដែលដាក់្ច្ូល គណ្ន ី។ 
ធនាគារនឹងមិនេេួលខ េត្តូវចំ្សពាុះហានិភយ័ណាមយួ ដែល ា្នសក្ីតស ងីសដាយសារការដាក់្ប្ ា្ក់្រសញ្ញតីាមរយៈមូលរបទានរប្ត
ស ីយ ។ ក្នុងក្រណ្ីមូលរបទានរប្តមនិអាច្សធវីការផ្ាត់ទាត់្ាន ធនាគារមានេិេធិប្គរ់ប្គាន់ក្នុងការទាមទារយក្ប្ ា្ក់្ពីស ាក្-ស ាក្ប្េី
វញិ សហីយសធវកីារក្ត់ប្តាសលខនារប្ញ្ច ាេស ាសលីគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ។ 

៥.១០, ស ាសពលស ាក្-ស ាក្ប្េី សធវីការដណ្នាាំមក្ធនាគារ ឲ្យសផ្ទរប្ ា្ក់្សច្ញពគីណ្នីររេ់ខលួន សហីយធនាគារយល់ប្ពមេន វតតតាមសនាុះ 
ស ាក្-ស ាក្ប្េី មិនអាច្ដក្ដប្រ រែសិេធ ឬសធវីនិរាក្រណ៍្សលីការដណ្នាាំសនាុះ ា្នសេ សលីក្ដលងដតមានការឯក្ភាពពីធនាគារ ។ 

៦- ការប្រតិរតតិគណ្នី 

៦.១, រាល់សេច្ក្តីដណ្នាាំ ត្តូវដតសធវីស ីងជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរ សដាយមានច្ ុះហតថសលខារញ្ជ ាក់្ពេំីណាក់្េនក្មានេិេធិ ែូច្គន ាសរុះរិេស ានឹង
ហតថសលខាដែលស ាក្-ស ាក្ប្េី ្ានដាក់្តមកល់ស ាធនាគារ ។ សទាុះជាយ ាងសនុះក្តី ចំ្សពាុះការ ប្រតិរតតគិណ្នីពីសប្រាប្រសេេ ធនាគារ
នឹងេន វតតស ាតាមការដណ្នាាំដែល្ានេេួលពេីនក្មានេិេធិ តាមរយៈសារសេ ិច្ត្តូនិក្ ឬេូរសារ សដាយសយាងស ាសលីសគាលការណ៍្
ប្រតិរតត ិេតីពីការសរកី្ សប្រីប្្ាេ់ នងិរិេគណ្នីពសីប្រាប្រសេេ ។ 

៦.២, សថ ារន័ត្តូវដតសប្រីប្្ាេ់សារសេ ិច្ត្តនូិក្ ឬេូរសារររេ់សថ ារន័ផ្ទ ាល់ សែីមបសីធវីការដណ្នាាំមក្ធនាគារ ។ ធនាគារនឹងមិនប្រតិរតតតិាម
រាល់ការដណ្នាាំទាាំងឡាយណាដែលសធវីស ីងតាមរយៈសារសេ ិច្ត្តនូិក្ ឬេូរសារផ្ទ ាល់ខលួនស យី ។ រាល់ការដណ្នាាំទាាំងឡាយដែលមិន
មានេតថនយ័ប្គរ់ប្គាន់ ឬមានភាពមិនច្បាេ់ ាេ់ នឹងមិនត្តូវចាត់ជា្ានការស ីយ រហូតែល់សពលដែលធនាគារអាច្សធវីឲ្យប្្ាក្ែថា 
ការដណ្នាាំសនាុះ មានលក្ខណ្ៈប្តឹមត្តវូ និងច្បាេ់ ាេ់ ។ 

៦.៣, ស ាក្-ស ាក្ប្េី នឹងត្តូវភជ ារ់កាតពវក្ិច្ចស ានឹងក្ិច្ចប្ពមសប្ពៀងណាមួយ ដែល្ានសធវសី ីងជាមយួធនាគារទាក់្េង នឹងការសច្ញផ្សាយ
មូលរបទានរប្ត ឬការប្រតិរតតិគណ្ន ីក្នុងសនាុះរមួមាន   ក្ិច្ចប្ពមសប្ពៀងសលីការច្ ុះហតថសលខារមួគន ា ការច្ ុះហតថសលខាសប្ច្ីនគន ា េមត លយ
េតិររមាៃនគណ្នីនីមយួៗ ឬតាមការប្ពមសប្ពៀងណាមយួសផ្េងសេៀត ។ 

៧- ការរញ្ជ ាេូទាត់ 

ធនាគារនឹងេន វតតតាមការដណ្នាាំ ឬរញ្ជ ាេូទាត់ េប្មារ់ការសផ្ទរប្្ាក់្តាមរយៈគណ្នី ឬជាសាច់្ប្្ាក់្ សដាយសយាងតាមលក្ខខណ្ឌ ពសិេេក្នុង
ការប្រតិរតតិគណ្នពីីសប្រាប្រសេេ ។ ធនាគារនឹងប្រតិរតតិតាមរញ្ជ ាេូទាត់ ស ាសពលធនាគារ ា្នេេួលនូវរញ្ជ ាេូទាត់ពីេំណាក់្ស ាក្-ស ាក្ប្េី 
ស ាម នសម ាង ១៦:០០  ៃ ាច្ (សម ាងស ាក្មពុជា) ។ រ  ដនតប្រេិនសរីរញ្ជ ាេូទាត់សនាុះ មក្ែល់ធនាគារ ស ាសប្កាយសម ាង ១៦:០០  ៃ ាច្ សនាុះការ
ប្រតិរតតិគណ្ន ីនឹងត្តវូសធវសី ីងស ាៃថៃរនទ ារ់ដែលជាៃថៃសធវីការ ។ រាល់ការរង្គ ារ់រញ្ជ ាឲ្យេូទាត់នីមួយៗដែលត្តូវផ្តល់ជូនមក្ធនាគារ ត្តូវដតជា
ពត័៌មានប្តឹមត្តូវ និងមានភាពប្្ាក្ែប្រជា សហីយត្តូវ ា្នរញ្ជូនស ាតាមេតីាាំងដែល ា្នកំ្ណ្ត់សដាយធនាគារ ។ 
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៨- សមាឃភាព ឬការដក្ដប្រ 

ស ាក្-ស ាក្ប្េី មិនអាច្សធវីការដក្ដប្រ ឬសមាឃភាពរញ្ជ ាេូទាត់ណាមួយ សដាយឯក្ឯង្ានស យី សប្កាយសពលធនាគារ ា្នេេួលរញ្ជ ាេូទាត់
សនាុះ ។ ធនាគារអាច្េេួលយក្នូវការសេនីេ ំ សធវីការដក្ដប្រ ឬសមាឃភាព ររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ា្នស ាតាមឆ្នទ ាន េិេធិររេ់ខលួន សទាុះរីជាមិន
ដមនជាកាតពវក្ិច្ចដែលធនាគារត្តូវដតេេួលយក្នូវេំសណ្ីសនាុះក៏្សដាយ ។ ធនាគារព ំ េេួលខ េត្តូវរាល់រញ្ហ ាដែលសក្ីតមានស ីង ស ាសពល
ធនាគារេេួលយក្នូវេំសណ្ីសនុះ សហីយស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវេេួលខ េត្តូវទាាំងប្េ ងចំ្សពាុះរាល់ការចំ្ណាយ និងរញ្ហ ាសផ្េងៗ ដែលរណត ាល
មក្ពីធនាគារយល់ប្ពមេេួលេំសណ្សីនុះ ។ ការសេនីេ ំ សធវីការដក្ដប្រ ឬសមាឃភាព ត្តូវដតេន វតតតាមែំសណ្ីរការេ វតថិភាពដែលមានសរៀររារ់ស ា
ក្នុងក្ថាខណ្ឌ េតីពីការរញ្ជ ាេូទាត់ ។ 

៩- រ្ាយការណ៍្គណ្នី 

៩.១, ធនាគារនឹងស្ាុះផ្សាយរ្ាយការណ៍្គណ្នីជូនស ាក្-ស ាក្ប្េី មតងក្នុងមួយដខ ស ាសពលមានប្រតិរតតិការគណ្នី សក្ីតស ីងស ាក្នុងដខ
នីមួយៗ សដាយសយាងស ាតាមការសេនីេ ំ ររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ក៏្រ  ដនតធនាគារេូមរក្សាេិេធ ិចំ្សពាុះការដក្ដប្ររាល់កំ្ហ េឆ្គងដែលសក្តី
មានស ាក្នុងរ ា្យការណ៍្គណ្នី ។ មច ាេ់គណ្នីត្តូវមក្កាន់ធនាគារ សែីមប ីត្តួតពិនិតយស ីងវញិ និងសធវីការដក្េត្មួល ប្រេិនសរីយល់
សឃីញថាមានភាពខ េគន ារវាងកំ្ណ្ត់ប្តាររេ់ខលួន និង រ្ាយការណ៍្គណ្នីដែលធនាគារ ា្នផ្តល់ជូន ។ 

៩.២, ស ាសពលមានការសធវីេវនក្មម ធនាគារនឹងសផ្្លិីខិតេតីពីការរញ្ជ ាក់្េុះអាងសលីេមត លយគណ្ន ីស ាប្គរ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ទាាំងេេ់ តាម
អាេយដឋ ានច្ ងសប្កាយរំផ្ តដែលធនាគារ ា្នែឹង សហីយស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវច្ ុះហតថសលខា និងសផ្្លិីខិតេុះអាងសនាុះ ប្តលរ់មក្
ធនាគារវញិ សប្កាយសពលពនិិតយសឃីញថា េមត លយេឹក្ប្ ា្ក់្ស ាក្នុងគណ្ន ីររេ់ខលួន មានភាពប្តឹមត្តូវ ។ រាល់លិខិតជូនែំណ្ឹងដែល
ត្តូវរញ្ជូនស ាស ាក្-ស ាក្ប្េី ទាក់្េងនឹងគណ្ន ីនឹងត្តូវ ា្នរញ្ជូនតាមៃប្រេណ្យ៍ី ស ាកាន់អាេយដឋ ានដែលស ាក្-ស ាក្ប្េី 
ា្នរំសពញស ាក្នុងពាក្យសេនីេ ំ សរីក្ គណ្នី ឬអាេយដឋ ានច្ ងសប្កាយរំផ្ ត ដែលស ាក្-ស ាក្ប្េី្ានជូនែំណ្ឹងជា ាយលក្ខណ៍្

េក្េរមក្ធនាគារ ។ ធនាគារមិនមានកាតពវក្ិច្ចធានាថា រាល់លិខិតជូនែំណ្ឹង េ េធដត្ានស ាែល់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ទាាំងេេ់ស យី ។ 

៩.៣, ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវផ្តល់េិេធិជនូធនាគារ ក្នុងការផ្តល់ពត័៌មានទាាំងឡាយដែលទាក់្េងនឹងសថ ានភាពហិរញ្ញវតថុ និងគណ្នីររេ់ស ាក្-
ស ាក្ប្េី ដែលមានស ាតាមសាខាណាមួយររេ់ធនាគារ ប្រេិនសរីជាការតត្មូវររេ់អាជ្ាធរ ឬរែឋេំណាច្មលូដឋ ានៃនប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្
ក្មពុជា ។ 

១០- ការដក្ដប្រពត័៌មានគណ្នី 

១០.១, ស ាក្-ស ាក្ប្េី អាច្សេនីេ ំ សធវីការដក្ដប្រពត័៌មានគណ្នីពសីប្រាប្រសេេ ា្នតាមតត្មូវការ សដាយត្តូវជនូែំណ្ឹង ជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរ
មក្ធនាគារ តាមរយៈសារសេ ិច្ត្តនូកិ្ ឬេូរសារ ។ ធនាគារមិនេេួលខ េត្តូវ ចំ្សពាុះរាល់ រញ្ហ ាណាមួយដែលអាច្សក្ីតមានស ីង 
ពាក់្ពន័ធនឹងការដក្ដប្រពត័៌មានគណ្នសីនុះសេ ។ 

១០.២, ការផ្ល ាេ់រតូរពត័៌មានទាក់្េងនឹងលក្ខខណ្ឌ ច្ ុះហតថសលខាសែីមបដីាក់្-ែក្សាច់្ប្្ាក់្ ឬការរដនថម ឬរនថយ េនក្ដែលមានេិេធិច្ ុះហតថសលខា 
ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវជូនែំណ្ងឹជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរមក្ធនាគារ សហីយត្តូវរញ្ជ ាក់្ឲ្យ្ានច្បាេ់ ាេ់ េំពីេតតេញ្ញ ាណ្ររេ់េនក្
មានេិេធចិ្ ុះហតថសលខាដែលត្តូវផ្ល ាេ់រតូររដនថម ឬរនថយសនាុះ ។ ច្បារ់ថតច្មលង លិខិតឆ្លងដែន លក្ខខណ្ឌ ច្ ុះហតថសលខា នងិគំរហូតថសលខា
ថមីររេ់េនក្មានេិេធិច្ ុះហតថសលខាថម ីត្តូវរញ្ជ ាក់្សដាយ សារការសី ាសប្រាប្រសេេ (ក្នុងក្រណ្ីការដក្ដប្រពត័៌មានពីសប្រាប្រសេេ) ។ គំរហូតថ
សលខាសប្កាយសនុះ មានេ ពលភាពសប្រីប្្ាេ់រហូតែល់សពលមានការជនូែំណ្ឹងជាថមីពីេំណាក់្ស ាក្-ស ាក្ប្េី ។ 

១០.៣, ការផ្ល ាេ់រតូរ ឬដក្ដប្រពត័៌មានសផ្េងៗពាក់្ពន័ធនឹងប្រតិរតតិការគណ្ន ីែូច្ជា   អាេយដឋ ានេំនាក់្េំនង ម ខរររ និងពត័៌មានសផ្េងៗសេៀត 

ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវជូនែំណ្ឹងជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរមក្ធនាគារ សហីយធនាគារនឹងប្រតរិតតិគណ្នសីនាុះ ស ាតាមពត័៌មានច្ ងសប្កាយ
រំផ្ តដែលស ាក្-ស ាក្ប្េី ្ានជូនែំណ្ឹង ។ 

១១- ការរិេគណ្នី 

១១.១, ការរិេគណ្នីឯក្តតជន ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវរំសពញពាក្យសេនីេ ំរិេគណ្នីដែលអាច្ទាញយក្តាមរយៈ 
http://www.acledabank.com.kh/kh/assets/pdf_zip/form-50-157.pdf រចួ្សផ្្ចី្បារ់សែីមមក្កាន់ធនាគារ សេេ ីលីដា 
ភីេិលេ ី ។ 

១១.២, ចំ្សពាុះគណ្នីប្ក្ មហ  ន ស ាក្-ស ាក្ប្េី (េនក្មានេិេធិ) ត្តូវជូនែំណ្ឹងជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរមក្ធនាគារ តាមរយៈ សារសេ ិច្ត្តូនិក្ 
(E-mail) ឬេូរសារ (Fax) ឬរំសពញពាក្យសេនីេ ំរិេគណ្នដីែលអាច្ទាញយក្តាមរយៈ 
http://www.acledabank.com.kh/kh/assets/pdf_zip/form-50-157.pdf រចួ្សផ្្ចី្បារ់សែីមមក្កាន់ធនាគារ ។ 

១១.៣, ការសេនីេ ំ រិេគណ្នីក្នុងរយៈសពល ៩០ៃថៃ (សរាេិរៃថៃ) គិតចារ់ពីៃថៃសរីក្គណ្នី អាច្សធវីស ា ា្ន រ  ដនតស ាក្-ស ាក្ប្េីត្តូវរង់ៃថលសេវាតាម
ការកំ្ណ្ត់ររេ់ធនាគារ ។ 

១១.៤, ការសេនីេ ំរេិគណ្នីច្រនត តត្មូវឲ្យមច ាេ់គណ្នីប្រគល់មលូរបទានរប្តដែលព ំទាន់្ានសប្រីប្្ាេ់ ប្ត រ់មក្ធនាគារ វញិ ។ 

http://www.acledabank.com.kh/kh/assets/pdf_zip/form-50-157.pdf
http://www.acledabank.com.kh/kh/assets/pdf_zip/form-50-157.pdf
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១១.៥, គណ្នីដែលមានេមត លយេូនយសលីេពីរយៈសពល ៣៦០ៃថៃ (រីរយហ ក្េិរៃថៃ) ធនាគារនឹងរិេគណ្នីសនាុះ សដាយមិនចាាំ្ាច់្ជូនែំណ្ឹង
ស ាស ាក្-ស ាក្ប្េី សេ ។ 

១១.៦, គណ្នីដែលមានេមត លយេវជិជមានជារ់រហូតក្នុងរយៈសពល ៣៦០ៃថៃ (ររីយហ ក្េិរៃថៃ) ធនាគារនឹងរិេគណ្នីសនាុះ សដាយមិនចាាំ្ាច់្
ជូនែំណ្ឹងែល់មច ាេ់គណ្នីស យី សលីក្ដលងគណ្នឥីណ្ទានប្គរ់ប្រសភេដែលមិនទាន់េងច្រ់ គណ្នីឥណ្ទានវ ិ្ ាររូរ ៍
(Overdraft) និងគណ្នដីែលកំ្ព ងមានជំស ាុះ ។ 

១២- សសាហ  យចំ្ណាយ និងការេូទាត់ 

១២.១, ធនាគារអាច្គិតក្ៃប្មសេវាមយួចំ្ននួ ដែលទាក់្េងនឹងការសប្រីប្្ាេ់គណ្ន ី។ ក្ៃប្មសេវាទាាំងសនាុះ ត្តូវ្ានរសងកតីស ីងស ាក្នុង “តារាង
លក្ខខណ្ឌ  និងៃថលសេវាៃនប្រតិរតតិការគណ្នី” ដែលអាច្េន វតត្ានចំ្សពាុះគណ្នី និងឯក្សារសផ្េងៗសេៀត ដែលត្តូវផ្តល់ជូនស ាក្-
ស ាក្ប្េី ទាក់្េងនឹងពត័៌មានគណ្នី និងសេវាសផ្េងៗររេ់ធនាគារ សហីយត្តូវរញ្ចូលស ាក្នុងលក្ខខណ្ឌ ពសិេេក្នុងការប្រតរិតតិគណ្នពីី
សប្រាប្រសេេ ។ ធនាគាររក្សាេិេធិចំ្សពាុះ ការដក្ដប្រ ឬការផ្ល ាេ់រតូរក្ៃប្មសេវាប្គរ់សពលសវ ា សដាយមនិ្ានជូនែំណ្ឹងជាម នស យី សលីក្
ដលងដតមានការតត្មូវសដាយច្បារ់ ។ សដាយការសប្រីប្ ា្េ់សេវារសញ្ញ-ីេនេរំរេ់ធនាគារ សប្កាយសពលដែលការផ្ល ាេ់រតូរច្ូលជាធរមាន 
សនាុះមាននយ័ថា ស ាក្-ស ាក្ប្េី ្ានឯក្ភាពចំ្សពាុះការផ្ល ាេ់រតូរសនាុះ ។ ស ាក្-ស ាក្ប្េី ជាេនក្េេួលខ េត្តូវ ក្នុងការជូនែំណ្ឹង
ស ាេនក្ដែលមានេិេធិច្ ុះហតថសលខាទាាំងេេ់ េំពីការផ្ល ាេ់រតូរ ។ 

១២.២, ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវរង់សសាហ  យចំ្ណាយទាាំងឡាយ ទាក់្េងស ានឹងប្រតិរតតិការគណ្នីមលូរបទានរប្ត ឬសេវាសផ្េងៗសេៀត តាមការ
តត្មូវររេ់ធនាគារ ។ ធនាគារនឹងកាត់យក្សសាហ  យចំ្ណាយ ឬៃថលសេវា សច្ញពីគណ្នីស ាក្-ស ាក្ប្េីផ្ទ ាល់ សដាយមនិចាាំ្ាច់្េ ំការ
េន ញ្ញ ាតស យី ។ 

១២.៣, ធនាគារអាច្សផ្ទរប្្ាក់្ពីគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី សែីមបកីាត់ក្ងរំណ្ លដែលជំពាក់្ធនាគារ ស ាសពលណាក៏្្ាន សដាយមិនចាាំ្ាច់្
ជូនែំណ្ឹងជាម ន សហីយេិេធិសនុះត្តូវេន វតតចំ្សពាុះគណ្នីប្គរ់ប្រសភេ និងស ាប្គរ់ការយិាលយ័ ទាាំងេេ់ររេ់ធនាគារ ។ 

១២.៤, ប្រេិនសរីធនាគារដេវងរក្វធិីសាប្េតណាមួយ សែមីបពីប្ងឹងរដនថម ឬការពារនូវការេន វតតេិេធិររេ់ខលួន ឬសដាុះប្សាយជំស ាុះណាមួយដែល
ទាក់្េងស ានឹងគណ្នីស ាក្-ស ាក្ប្េីសនាុះ ស ាក្-ស ាក្ប្េី ជាេនក្ចំ្ណាយេងធនាគារនូវរាល់សសាហ  យចំ្ណាយ និងក្ៃប្មសេវា
សផ្េងៗសេៀត ដែលអាច្សក្ីតមានស ីងជាយថាសហត  ក្នុងសនាុះរមួទាាំងការ ចំ្ណាយតាមផ្លូវច្បារ់ផ្ងដែរ សហីយធនាគារមានេិេធិប្គរ់ប្គាន់
ក្នុងការកាត់យក្ចំ្ណាយទាាំងសនាុះ ពគីណ្នីស ាក្-ស ាក្ប្េីសដាយផ្ទ ាល់ ។ 

១៣- លក្ខខណ្ឌ ជួេជ លេំណ្ងខូច្ខាត 

១៣.១, ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវយល់ប្ពមេងមក្ធនាគារវញិសដាយឥតលក្ខខណ្ឌ  នូវរាល់ការខូច្ខាត ការតវ ា ការទាមទារ វធិានការរំណ្ ល 
ការេេួលខ េត្តូវ ការចំ្ណាយពាក់្ពន័ធនឹងច្បារ់ នងិរាល់ការចំ្ណាយសផ្េងៗ សទាុះជាសប្កាម ររូភាពណាក៏្សដាយ ដែល្ានេេួល 
ឬនឹងត្តូវេេួលរងសដាយធនាគារ ទាក់្េងស ានឹងគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ប្គរ់ប្រសភេ ។ 

១៣.២, ធនាគារនឹងមិនេេួលខ េត្តូវចំ្សពាុះរាល់ការតវ ា ការទាមទារ វធិានការ រណ្ត ឹង ការ្ាត់រង់ផ្លប្រសយាជន៍ ការចំ្ណាយសផ្េងៗ ដែល
រមួទាាំងការចំ្ណាយដែលពាក់្ពន័ធនឹងច្បារ់ និងរំណ្ ល ឬការេេួលខ េត្តវូណាមួយ ដែលសក្តីស ីងជាយថាសហត  សទាុះជាសប្កាមររូភាព
ណាក៏្សដាយ ឬមានការររយិាយពាក់្ពន័ធនឹងការសរកី្ សប្រីប្្ាេ់ នងិរិេគណ្នី ដែលសធវសី ីងតាមរយៈសារសេ ិច្ត្តូនិក្ ឬេូរសារ សនាុះ
ស ីយ ។ 

១៤- លក្ខខណ្ឌ ប្រ ងប្រយត័ន 

១៤.១, ស ាក្-ស ាក្ប្េី អាច្សេនីេ ំ សេៀវស ាប្ ា្ក់្រសញ្ញីថមី ជំនួេសេៀវស ាប្ ា្ក់្រសញ្ញីដែល ា្ន ា្ត់ សដាយត្តូវរង់ក្ៃប្មសេវា តាមការកំ្ណ្ត់
ររេ់ធនាគារ ។ ធនាគារព ំមានកាតពវក្ិច្ចេេួលខ េត្តូវចំ្សពាុះស ាក្-ស ាក្ប្េី ឬភាគីណាមយួសផ្េងសេៀត ដែលពាក់្ពន័ធជាមយួនឹង
គណ្នីសនុះសេ ។ 

១៤.២, ស ាសពលមូលរបទានរប្តថមីដែលមនិទាន់ច្ ុះចំ្នួនេកឹ្ប្្ាក់្ ្ាន្ាត់រង់ ឬត្តូវសចារលួច្ មច ាេ់គណ្នីត្តូវជូនែំណ្ឹងជា  ាយលក្ខណ៍្
េក្េរមក្ធនាគារ ជារនទ ាន់ សដាយត្តូវរញ្ជ ាក់្ឲ្យ ា្នច្បាេ់ ាេ់េំពីសពលសវ ា កាលររសិច្េេ ចំ្នួនេនលឹក្ និងសលខសរៀងមូលរបទានរប្ត
ដែល្ាន្ាត់រង់ ឬត្តូវសចារលចួ្ សែមីបធីនាគាររញ្ឈរ់មូលរបទានរប្តសនាុះ ស ាក្នុងប្រពន័ធក្ ំ ពយូេរ័ ។ ធនាគារព ំមានកាតពវក្ិច្ចេេួលខ េ
ត្តូវចំ្សពាុះេតថិិជន ឬភាគីណាមួយសផ្េងសេៀត ដែលពាក់្ពន័ធជាមួយនងឹគណ្នីសនុះសេ ។ 

១៤.៣, ស ាសពលមូលរបទានរប្តមានច្ ុះចំ្ននួេឹក្ប្្ាក់្្ាន្ាត់រង់ ឬមច ាេ់គណ្នីមានរំណ្ងរញ្ឈរ់មលូរបទានរប្តមាន ច្ ុះចំ្នួនេឹក្ប្្ាក់្
ណាមួយសនាុះ មច ាេ់គណ្នីត្តូវជនូែំណ្ឹងជា ាយលក្ខណ៍្េក្េរមក្ធនាគារជារនទ ាន់ សដាយរញ្ជ ាក់្ ឲ្យ្ានច្បាេ់ ាេ់ េំពសីពលសវ ា 
កាលររសិច្េេ និងេកី្ដនលង សលខសរៀង ចំ្នួនេឹក្ប្ ា្ក់្ដែលមានស ាក្នុងមូលរបទាន-រប្ត ស ម ាុះរ គគល ស ម ាុះេងគភាព ឬស ម ាុះគណ្នី
ដែលត្តូវេេួល និងមលូសហត ៃនការរញ្ឈរ់មូលរបទានរប្តសនាុះ ។ ប្រេិនសរីពត័៌មានទាាំងសនាុះ មិនប្តឹមត្តូវ ឬមនិច្បាេ់ ាេ់ ធនាគារ
នឹងមិនេេួលខ េត្តូវ ចំ្សពាុះស ាក្-ស ាក្ប្េី ឬរ គគលណាសផ្េងស ីយ ក្នុងក្រណ្ដីែលធនាគារមិន្ានរញ្ឈរ់ការេូទាត់ឲ្យ
មូលរបទានរប្តសនាុះ ។  
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១៤.៤, ក្រណ្ីវញិ្ញ ារនរប្តប្ ា្ក់្រសញ្ញ ី(Certificate of Deposit) ្ាន្ាត់រង់ ឬត្តូវសចារលួច្ ស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវជូនែំណ្ឹងជា ាយ
លក្ខណ៍្េក្េរមក្ធនាគារជារនទ ាន់ សដាយត្តូវផ្តល់ពត៌័មានេំពីកាលររសិច្េេ សពលសវ ា និងេីក្ដនលងដែលវញិ្ញ ារនរប្តប្្ាក់្រសញ្ញី ា្ន្ាត់
រង់ ឬត្តូវសចារលួច្ ។ ធនាគារអាច្នងឹសច្ញវញិ្ញ ារនរប្តប្ ា្ក់្រសញ្ញីសាជាថមីជូនស ាក្-ស ាក្ប្េី រ  ដនតស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវរង់ក្ៃប្ម
សេវាតាមការកំ្ណ្ត់ររេ់ធនាគារ ។ 

១៤.៥, ក្រណ្ីេតិថិជនរមួគណ្នីេេួលមរណ្ភាព ឬេេមតថភាពពលក្មម ធនាគារនឹងចាត់ដច្ងេមត លយេឹក្ប្ ា្ក់្ស ាក្នុងគណ្នី ស ាតាមការ
ដណ្នាាំ ឬការរង្គ ារ់រញ្ជ ាររេ់មច ាេ់គណ្នីរមួដែលស ារេ់រានមានជីវតិ ។ 

១៤.៦, ក្រណី្េតិថិជនេេួលមរណ្ភាព ឬេេមតថភាពពលក្មម សដាយមិនមានរនេល់េ ក្នូវរណត ាាំមរតក្ ធនាគារ សេេ ីលីដា ភីេលិេ ី នឹងចាត់
ដច្ងេមត លយេឹក្ប្ ា្ក់្ស ាក្នុងគណ្នរីរេ់េតថិិជន សដាយសយាងស ាតាមរញ្ញតតិច្បារ់ ។ 

១៥- សផ្េងៗ 

១៥.១, សែីមបជីាការធានាចំ្សពាុះរំណ្ លររេ់ខលួន ធនាគារអាច្នងឹរក្សាេ ក្នូវរាល់ប្េពយេមបតតសិផ្េងៗ ជាេមភ ារ ឬររូិយវតថុ ដែលជាក្មមេិេធរិរេ់
ស ាក្-ស ាក្ប្េី ឬដាក់្តមកល់សដាយស ាក្-ស ាក្ប្េី ជាមួយធនាគារតាមរយៈេូេ វតថិភាព ឬតាមមសធយា្ាយសផ្េងៗ សែមីបរីក្សា
េ វតថិភាព ។ 

១៥.២, ប្រេិនសរីសាច់្ប្្ាក់្ដែលត្តូវរង់ជូនធនាគារ ជាសាច់្ប្្ាក់្ដែលនឹងត្តូវកាត់េ ក្ ឬែក្េ ក្មយួចំ្នួន ស ាក្-ស ាក្ប្េីត្តូវេូទាត់េងមក្
ធនាគារវញិ នូវចំ្នួនេឹក្ប្្ាក់្រដនថមយ ាងណា ឲ្យធនាគារេេួល្ាននូវចំ្នួនេឹក្ប្្ាក់្េ េធ សប្កាយការកាត់េ ក្ ឬែក្េ ក្ សេមីនឹងចំ្ននួ
េឹក្ប្្ាក់្ដែលត្តូវេូទាត់េងមក្ធនាគារវញិ ។ 

១៥.៣, រំណ្ លស ាក្-ស ាក្ប្េី ចំ្សពាុះធនាគារ នឹងមិនរ ុះពាល់សេ សទាុះជាមានការផ្ល ាេ់រតូរេមាេភាព ឬចំ្ណ្ ច្ណាមួយៃនសថ ានភាព
ផ្លូវច្បារ់ក៏្សដាយ សហីយរំណ្ លទាាំងសនុះនឹងភជ ារ់កាតពវក្ចិ្ចែល់េនក្េនងមរតក្ររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ។ 

១៥.៤, ការប្ ា្ក់្ត្តូវគិតរងគរជាប្រចាាំៃថៃ នងិដាក់្រញ្ចូលក្នុងគណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី ជាសរៀងរាល់ដខសដាយេវយ័ប្រវតតិ ។ ការប្ ា្ក់្ដែលត្តូវ
ផ្តល់ជូនស ាក្-ស ាក្ប្េី ត្តូវកាត់ពនធស ាតាមេប្តាដែល្ានកំ្ណ្ត់សដាយនាយក្ដឋ ានពនធដារៃនប្ក្េួងសេែឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ សដាយ
កាត់សច្ញពីគណ្នសី ាក្-ស ាក្ប្េី សដាយផ្ទ ាល់ ។ 

១៥.៥, ប្គរ់គណ្នីទាាំងេេ់ដែលគម ានប្រតិរតតិការ (ែក្ប្្ាក់្, ដាក់្ប្្ាក់្ ឬសផ្ទរប្្ាក់្) សក្ីតស ងីសប្រាពីប្រតរិតតិការដែលសធវសី ីង សដាយធនាគារ 
(ែូច្ជាការគិតការប្ ា្ក់្ ឬការគិតៃថលចំ្ណាយសផ្េងៗដែលកាត់សច្ញពីគណ្នីសនាុះ) េេ់រយៈសពលសប្ច្ីនជាង ៣៦៥ៃថៃ ត្តវូ្ានកល ាយ
ស ាជា គណ្នីគម ានប្រតិរតតិការ សដាយេវយ័ប្រវតតិស ាក្នុងប្រពន័ធ សហីយត្តូវគតិៃថលសេវាស ាតាមការកំ្ណ្ត់ររេ់ធនាគារ សដាយកាត់សច្ញពី
គណ្នីររេ់ស ាក្-ស ាក្ប្េី សដាយផ្ទ ាល់ ។  

១៥.៦, លក្ខខណ្ឌ ពសិេេក្នុងការប្រតរិតតិគណ្នីពីសប្រាប្រសេេសនុះ ប្គរែណ្ត រ់សដាយច្បារ់ៃនប្ពុះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា សហីយអាច្នឹងសធវកីារដក្
ដប្រជារនតរនទ ារ់ សែមីបឲី្យប្េរតាមច្បារ់ ឬរេរញ្ញតតិទាាំងឡាយ ។ 

១៥.៧, លក្ខខណ្ឌ ពសិេេសនុះ ត្តវូ ា្នសរៀរចំ្ស ីងទាាំងជាភាសាដខមរ នងិភាសាេង់សគលេ ក្នុងក្រណ្ីដែលេតថរេជាភាសាដខមរ និងជាភាសា
េង់សគលេមានេតថនយ័ខ េគន ាសនាុះ េតថរេជាភាសាដខមរចាត់េ ក្ជា្ានការ ។ 

 

ខំុ្្ាេ/នាងខំុ្ ្ានអាន និងយល់ប្ពមប្គរ់លក្ខខណ្ឌ ដែល្ានរញ្ជ ាក់្ខាងសលីសនុះ ។ 

 

 សធវីស ាៃថៃេ.ី.........ដខ..........ឆន ាាំ............  

 ហតថសលខា ឬសន ាមសមៃែសត ាាំ 

 


