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1

ន្ិយមន្័យ

គណ្ន្៊ី

មាន្ន្័យថាជាគណ្ន្៊ីសន្េំន្ិងគណ្ន្៊ីចរន្តដដលមាចស់កាតាន្មកអបើក
អ

ើយរកាសិទិអធ ដាយធនាគារ អ អអច ប៊ី បុ ដន្តមិន្មាន្ការកំ ណ្ត់ ចំអពាោះ

គណ្ន្៊ី (គណ្ន្៊ី ផ្អទល់េួន្ឫជាគណ្ន្៊ី
ៃ
រម
ួ ជាមួយអនកអសេងអទៀត) អ

ើយ

ព្តូវាន្ទូទាត់តាមរយៈការអព្បើព្ាស់កាត។
អអ ធ៊ី អឹម

មាន្ន្័យថាមាសុ៊ីន្ដកឫដាក់ព្ាក់ស័យ
វ ព្បវតតិឫជាមាសុ៊ីន្ព្បតិបតតិ
សវ័យព្បវតតិអដាយកាតដដលជាកមមសិទិ រធ បស់ធនាគារ
ធនាគារន្ិងស្ថាប័ន្ដដលពាក់ព័ន្អធ សេងៗអទៀត

អ

អអច

ប៊ី

ឫ

ឫតាមបណ្ត
ត ញមាសុ៊ីន្

សវ័យព្បវតតិរបស់វ ៊ីស្ថន្ិងមាសទ័រ ឫក៏បណ្ត
ត ញដដលពាក់ព័ន្ធអសេងៗអទៀត
ដដលទាក់ទងន្ឹងការអរៀបចំ របស់ធនាគារ

អដើមប៊ីអន្ុញ្ញាតអោយមាចស់

កាតអព្បើព្ាស់។
កាត

ប័ណ្ណឥណ្ពន្ធដដលព្តូវអចញអដាយធនាគារ RHB ដល់មាចស់ប័ណ្ណដដល
មាន្ស្រស្ថប់ ឬអនាគត។

មាចស់កាត

មាន្ន្័យថាជាអនកដដលអន្ុញ្ញាតអព្បើព្ាស់កាត ន្ិងមាន្សិទិធអព្បើព្ាស់
កាតអពញអលញ។

តម្មៃអសវា

មាន្ន្័យថាការគិតម្លៃអសវាកមមអលើការបញ្ញ
ច ទិញ ការដកព្ាក់
មាចស់កាតអៅតាមម្ដគូរស
មួយ អ

អដាយ

ការទូទាត់ស្ថច់ព្ាក់ម្ន្ចំន្ួន្ទឹកព្ាក់ណ្ត

ើយទឹកព្ាក់អនាោះព្តូវាន្ដកអចញព៊ីគណ្ន្៊ីរបស់មាចស់កាត។

ទឹកព្ាក់ព្តលប់

មាន្ន្័យថាជាព្ាក់រង្វវន្់សងព្តលប់អៅមាចស់កាត

ព្បតិបតតិការរបស់

មាន្ន្័យថាជាព្បតិបតតិការរបស់កាត ដដលអព្បើព្ាស់អលេកូតសមាាត់ ឫ

កាត

មិន្អព្បើព្ាស់អលេកូត

ទូទាត់តាមរយៈកាតរបស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី។
ឫអព្បើព្ាស់

សាិតអៅអព្កាមន្ិ មិតស
ត ញ្ញារបស់ព្កុម
ការភ្ជាប់អ

ើងវ ិញ

គណ្ន្៊ីដដលាន្
កំណ្ត់

អលើព្បតិបតតិការ

តាអលខារបស់មាចស់កាត

ុន្ វ ៊ីស្ថរ ឫមាសទ័រ។

ដដល

មាន្ន្័យថាការផ្អៃស់បូរឫការដកសព្មួ
ត
ល “គណ្ន្៊ីដដលាន្កំណ្ត់”
មាន្ន្័យថាគណ្ន្៊ីដដលាន្កំណ្ត់អដាយមាចស់កាត (ដដលការកំណ្ត់
អន្ោះព្តូវាន្អន្ុម័តអដាយធនាគារអ អអច ប៊ី) សព្មាប់អគាលបំណ្ងអន្ុ
វតតព្បតិបតតិការរបស់កាត។

ឈ្មួញ

អលេសមាាត់
កមមវ ិធ៊ី សល
ត ់រង្វវន្់

មាន្ន្័យថាជាម្ដគូរស

ការ ឫពាណ្ិជ្ាករណ្តដដលទទួលការទូទាត់ម្លៃ

ទំន្ិញ អសវាកមម ន្ិងការទូទាត់តាមកាតអៅអពលដដលសុំការអន្ុញ្ញាតព៊ី
មាចស់កាត អដើ មប៊ីអធវើព្បតិបតតិការដកព្ាក់ ព៊ីកុងកាត។
ន

មាន្ន្័យថាជាអលេសមាាល់ផ្អទល់េួន្ដដលាន្បអងក
ៃ
ើ តអៅអលើកាត។

មាន្ន្័យថាជាកមមវ ិធ៊ី របស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី ដដលសតល់រង្វវន្់ដល់មាចស់
កាត។ មាចស់កាតព្តូវាន្ទទួ លរង្វវន្់ព្ត

ប់ មកវ ិញ។

ធនាគារ អ អអច ប៊ី ធនាគារ អ អអច ប៊ី (អេមបូឌា) ម.ក
ដសនកបអព្មើអតិលិ

មាន្ន្័យថាជាចំណ្ុចដដលទាក់ទងន្ឹងបញ្ញ
ា កាត ោចទាក់ទងអៅកាន្់

ជ្ន្របស់ធនាគារ

អលេទូរស័ពទ “+855 23 992 833 ឫ 1800 20 8118” ឫតាមអុ៊ីដមល

អ អអច ប៊ី

រាយការណ្៍

hello@rhbgroup.com
មាន្ន្័យថាជារាយការណ្៍របស់គណ្ន្៊ី
ការណ្៍អៅកនុងព្បព័ន្ធ
សលិតសល

ដដលាន្អចញអៅអពលណ្តមួយសព្មាប់

ិរញ្ា វតាុ

ដដលឆ្ៃុោះបញ្ញ
ច ង
ំ ព៊ីចំន្ួន្ព្បតិ បតតិការសរុបអដាយ

ធនាគារ អ អអច ប៊ី។
ព្បតិបតតិការ

ដដលរួមបញ្ូច លទាំងរាយ

មាន្ន្័យថារាល់ព្បតិបតតិការណ្៍របស់ធនាគារដដលអកើតអ

ើងព៊ីការអព្បើ

ព្ាស់អៅអលើកាត ន្ិ ងអលេកូតសមាាត់ ន្ិ ងរាប់ បញ្ូច លអដាយគាមន្ការ
កំណ្ត់អៅអលើព្បអភទព្បតិបតតិការ

ការដកស្ថច់ព្ាក់

ការបញ្ញ
ា រទិញ

ទូទាត់ ការអសញើរព្ាក់ ព្តួតពិន្ិតយស្ថច់ព្ាក់ ដាក់ព្ាក់ន្ិងដសក។ ការ
ទូ ទាត់វ ិកកយបព្ត

ន្ិងអសវាកមមធនាគារអអ

ធនាគារអអអចប៊ី សល
ត ់ជ្ូន្

ិចព្តូន្ិកអសេងអទៀតដដល

ឬអធវើព្បតិ បតតិការមតងមាកល

មាសុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់ស័យ
វ ព្បវតតិ

ស្ថាន្៊ីយលក់ទំន្ិញ

(មិន្ថាតាមរយៈ
មាសុ៊ីន្ឆ្ូតកាត

ព្បតិបតតិការតាមព្បព័ន្ធអុ៊ីន្ធឺណ្ិត ឬទ៊ីតាំងទូទាត់អសេងៗ ឬតាមបណ្ត
ត
ញអសេងអទៀត)។ អដើមប៊ីអជ្ៀសវាងការសងេ័យពាកយថា“ព្បតិបតតិការ” រួម
មាន្ “ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធ”។
ម្លាសុពលភ្ជព

មាន្ន្័យថាជាម្លាសុតកំណ្ត់ម្ន្ការអព្បើព្ាស់កាត។

2

ការដាក់ពាកយ ន្ិងការយលព្ពម

2.1

ការដាក់សំអណ្ើរ៖ អតិលិជ្ន្ដដលមាន្គណ្ន្៊ីសន្េំ ឫគណ្ន្៊ីចរន្តោចអសនើរសុំព្បអភទ

2.2

ដសាកអៅអលើពាកយអសនើសុំ ន្ិងឯកស្ថរអោងអសេងអទៀតដដលាន្សតល់អដាយមាចស់កាត

កាតណ្តមួយរបស់ វ ៊ីស្ថរ ឫមាសទ័រកាតរបស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី ។

ធនាគារ អ អអច ប៊ី គឺ មាន្សិទិធអដើ មប៊ីសអព្មចអៅការយល់ព្ពម ឫមិន្យល់ព្ពមអៅអលើ
ការអសនើសុំរបស់អតិលិជ្ន្អដើមប៊ីអព្បើព្ាស់កាត។

2.3

អៅអពលអតិលិជ្ន្ទទួលាន្កាត មាចស់កាតព្តូវដតចុោះ

តាអលខាអៅអលើកាតអនាោះ។

អដើមប៊ីអោយកាតដំអណ្ើរការ មាចស់កាតព្តូវយល់ព្ពមអៅលកខេ័ណ្ឌរបស់កាតទាំងអស់
អន្ោះ។
2.4

អតិលិជ្ន្មានក់ន្ឹងទទួលាន្កាតដតមួយ (១) រាល់ការអសនើសុំអពលណ្តមួយ លុោះព្តាដត

2.5

ករណ្៊ីដដលមាចស់កាតមាន្កាតអលើសព៊ីមួយ

ធនាគារអអអចប៊ីសអព្មចចិ តតអចញកាតអលើសព៊ី មួយ (១) សន្ៃឹកអៅឱ្យអតិលិជ្ន្។

ធនាគារអអអចប៊ី ោចអធវើការលុបកាត

ណ្តមួយ អដាយអធវើការជ្ូន្ដំណ្ឹងមុន្២១ម្លា ន្ិងបញ្ញ
ា ក់ព៊ីមូលអ
មាចស់កាតព្តូវដតកាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំន្ុចបន្ទោះមាអញទិច
ដាច់ព៊ីគាន អ

តុម្ន្ការលុបកាត។
ន្ិងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយ

ើយព្តូវធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទាំងស្រសុង ឫ ោចអៅស្ថខាធនាគារ

អអអចប៊ីណ្តមួយ អដើ មប៊ីព្បគល់កាតដដលាន្លុបអនាោះអៅធនាគារវ ិញ។
3
3.1

ការអព្បើព្ាស់កាត
ធនាគារ អ អអច ប៊ីាន្អចញកាតអៅអោយអតិលិជ្ន្ដដលជាមាចស់កាត អ

ើយមាចស់

កាតព្តូវអគារពតាមលកខេ័ណ្ឌទាំងអស់ដដលាន្ដចង ន្ិងដូចជាលកខេ័ណ្ឌអសេងៗអទៀ

ត។ អរៀងរាល់ការដកសព្មួល ន្ិ ងការបដន្ាមលកខេ័ណ្ឌម្ន្កាតព៊ីធនាគារ អ អអច ប៊ី ព្តូវ
មាន្ការព្បកាស

ន្ិងការជ្ូន្ដំណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរអៅមាចស់កាតអោយាន្

មុន្២១ម្លា អដាយមាន្អ
អសចកត៊ីជ្ូន្ដំណ្ឹង។

តុ សលជាក់ លាក់សព្មាប់ ការផ្អៃស់បូរត ដដលមាន្ដចងអៅកនុង

3.2

កាតមាន្សុពលភ្ជពរ

ូតដល់កាលបរ ិអចេទសុពលភ្ជព។ អៅអពលសុតកំណ្ត់ម្ន្

កាលបរ ិអចេទសុពលភ្ជព មាចស់ប័ណ្ណគួរដតអសនើសុំកាតលម៊ីអៅស្ថខា អ អអច ប៊ី អ

ើយ

ព្បគល់ប័ណ្ណដដលសុតកំណ្ត់អៅធនាគារ អ អអច ប៊ី ធនាគារន្ឹងកាត់កាតជាពាក់ក
ណ្ត
ត លអៅទូទាំងបន្ទោះមាអញទិក ន្ិងបន្ទោះអសៀគវ៊ីដដលធានាថាវាព្តូវាន្េូចខាត
ទាំងស្រសុង ("ព្តូវាន្បញ្ចប់ Card”) បនាទប់មកអចញកាតលម៊ី។ ចំណ្តំ៖ មិន្តព្មូវឱ្យ

ព្បគល់ប័ណ្ណវ ិញអទ ព្បសិន្អបើអតិ លិជ្ន្រាយការណ្៍ថាាត់ ប័ណ្ណសុតកំណ្ត់ ធនាគារ
ន្ឹងកត់សមាាល់កាតដដលសុតកំណ្ត់ព្តូវាន្ាត់បង់ អ
3.3

ើយអចញប័ណ្ណល៊ីម។

កាតគឺជាប័ណ្ឌឥណ្ពន្ធមួយដដលភ្ជាប់អៅគណ្ន្៊ីណ្តមួយ សំរាប់អធវើការដកព្ាក់អៅ
អពលដដលមាន្ការបញ្ញ
ា ទិញទំន្ិញតាមកាត។ កាតោចព្តូវាន្អព្បើព្ាស់អដើមប៊ីទិញ
ទំន្ិញអៅកនុងព្បអទសកមពុជា

ន្ិ ងអព្ៅព្បអទសអៅតាមមាសុ៊ីន្គិតព្ាក់(POS)ម្ដគូរ

ពាណ្ិជ្ាករាន្ លុោះព្តាដតមាន្សមតុ លយស្ថច់ ព្ាក់ អៅកនុងគណ្ន្៊ី ។ មាចស់កាតព្តូវ
ព្ាកដថាមាន្ចំន្ួន្ទឹកព្ាក់ព្គប់ព្គាន្់មុេន្ឹងអព្បើព្ាស់កាត
3.4

អដើមប៊ីទិញទំន្ិញអៅ

តាមចំន្ួន្ទឹ កព្ាក់ជាអតិ បរមាអៅកនុងគណ្ន្៊ី ។

មាចស់កាតោចអធវើព្បតិបតតិការអព្ៅព្បអទសាន្ លុោះព្តាដតមាចស់កាតអសនើសុំអោយអបើក
អព្បើព្ាស់អៅអព្ៅព្បអទស។

មាចស់កាតោចអសនើបិទការអព្បើព្ាស់អៅអព្ៅព្បអទស

អដាយអធវើទំនាក់ទន្ងអៅកាន្់ ដសនកបអព្មើអតិ លិជ្ន្របស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី តាមរយៈ
“+855 23 992 833 or 1800 20 8118” (អមាងសព្មាប់ទាក់ទង: ២៤អមាង ៧ម្លាកុងមួ
ន
យ
សាត
3.5

៍)។

មាចស់កាតព្តូវាន្អន្ុញ្ញាតអោយទិញទំ ន្ិញតាមព្បព័ ន្ធអន្ឡាញអដាយអព្បើ វ ិស្ថរ ឫ
មាសទ័រកាត (សព្មាប់ព្បតិបតតិការ EMV ន្ិង CSS) ដរាបណ្តអនកមាន្ចំន្ួន្សមតុលយ
ស្ថច់ ព្ាក់អៅកនុងគណ្ន្៊ី

អ

ើយមិន្អលើសព៊ី ទឹកព្ាក់ ដដលាន្កំណ្ត់ អៅតាម

ព្បអភទព្បតិបតតិការណ្៍ន្៊ីមួយៗរបស់ធនាគារ។
3.6

មាចស់កាតោចអព្បើព្ាស់កាតអៅកនុងព្បអទសកមពុជាអៅតាមមាសុ៊ីន្ដកដាក់ ព្ាក់

សវ័យព្បរតតិរបស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី ឫតាមបណ្ត
ត មាសុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់ ស័យ
វ ព្បវតតិ
អសេងអទៀត ដដលបង្វាញពាកយ MEPS ONLY សព្មាប់ដកជាស្ថច់ព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ី។
ោងណ្តក៏អដាយ

មាចស់កាតោចអព្បើ ព្ាស់កាតអៅអព្ៅព្បអទសកមពុជាជាមូ យ

មាសុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់ស័យ
វ ព្បវតតិណ្តមួយដដលាន្បង្វាញពាកយ VISA ឫ MASTER
សព្មាប់ដកស្ថច់ព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ី។

3.7

រាល់ការដកស្ថច់ព្ាក់តាមកាតន្ឹងព្តូវដកទឹកព្ាក់ទាំងអនាោះព៊ីគណ្ន្៊ីមាចស់កាតផ្អទ
ល់។ ការដកស្ថច់ព្ាក់គឺមិន្ោចអលើសព៊ីចំន្ួន្ដដលាន្កំណ្ត់ជាអតិបរមាម្ន្ចំន្ួន្
បងារកនុងមួយម្លា ន្ិងកនុងមួយព្បតិ បតតិការណ្៍ដកព្ាក់ តាមព្បអភទកាតន្៊ី មួយៗ អដាយ
អគារពតាមលកខេ័ណ្ឌសលិតសលរបស់ VISA ន្ិង MASTERCARD។

3.8

កនុងអគាលបំណ្ងអដើមប៊ីអោយមាសុ៊ីន្ដកដាក់ ព្ាក់ ស័យ
វ ព្បវតតិមាន្ព្បសិទិភ្ជ
ធ ពជាមួ យ

កាត ធនាគារ អ អអច ប៊ីន្ឹងអចញអលេកូ តសមាាត់ មួយអៅអោយមាចស់កាត។ អលេកូ ត
សមាាត់គឺព្តូវរកាោងសមាាត់

អ

ើយមិន្គួរបង្វាញវាអៅអោយមន្ុសេអសេងអទៀត

ដដលសាិតអៅស្ថាន្ភ្ជព ឫ តាមវ ិធ៊ី ណ្តក៏ អដាយ។
-

សព្មាប់ព្បតិបតតិការណ្៍អព្ៅព្បអទស

-

មាចស់កាតោចអព្បើព្ាស់កាតអៅអព្ៅព្បអទសកមពុជាជាមួយពាណ្ិជ្ាករ

ន្ិ ងអៅ

តាមមាសុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់ស័យ
វ ព្បវតតិ។
-

មាចស់កាតាន្អធវើព្បតិបតតិណ្តមួយជាព្បអភទរូបិយប័ណ្ណអសេងអព្ៅព៊ីរប
ូ ិយប័ណ្ណ
ដុលាៃរអនាោះចំន្ួន្ទឹកព្ាក់ ដដលាន្ដកអចញព៊ី គណ្ន្៊ី ន្ឹងព្តូវាន្ផ្អៃស់បូរអៅជា
ត
ព្ាក់ ដុលាៃរតាមអព្តាបតូរព្ាក់ ដដលាន្កំ ណ្ត់ ព៊ីធនាគារអអអចប៊ី

ន្ិងអធវើការ

ទូទាត់អោយព្តូវគានអៅន្ឹងធនាគារអសេតអទៀតតាមព្បតិបតតិអនាោះ។
-

ការអព្បើព្ាស់កាតសព្មាប់ព្បតិបតតិការណ្៍អព្ៅព្បអទសន្ឹងអគារពតាមបទបញ្ញ
ា
ព្តួតពិន្ិតយអៅរាល់ការផ្អៃស់បូរដដលាន្អចញអដាយធនាគារ
ត
អ អអច ប៊ី អ
ោចអន្ុវតាន្៍តាមព្បតិបតតិការណ្៍ទាំងអនាោះ។

ើយ

3.9

ធនាគារអអអចប៊ីោចចាត់ ដចងសមតុ លយដដលាន្បព្មុងទុ កសព្មាប់ អគាលបំ ណ្ងម្ន្
ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធណ្តមួយដដលអសនើឱ្យមាន្ព្បសិទិធភ្ជពអៅអលើកាត។
អអចប៊ីន្ឹងដាក់ព្ាក់តមកល់ទុកដបបអន្ោះរ
ដព្បព្បួលអដាយធនាគារអអអចប៊ី )

ធនាគារអ

ូតដល់ស្ថមសិប (៣០) ម្លាព្បតិទិន្ (ឬោច

ព៊ីអពលមួយអៅអពលមួយអដាយការជ្ូន្ដំណ្ឹងជា

លាយលកខណ្៍អកេរជាមុន្ចំន្ួន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លាព្បតិទិន្ដល់សមាជ្ិកកាតអដាយ
មាន្មូលអ

តុ ( s) ចំ អពាោះការផ្អៃស់បូរដដលមាន្ដចងអៅកន
ត
ុងអសចកត៊ីជ្ូន្ដំ ណ្ឹង) ។

សមតុលយដដលាន្រកាទុ កសព្មាប់ ព្បតិ បតតិការមាសុ៊ីន្បញ្ូច ន្អព្បងឥន្ធន្ៈ

សវ័យព្បវតតិណ្តមួយគឺ ២ ដុលាៃរ (អតើអយើងគិតម្លៃបុនាមន្?) ដដលន្ឹងព្តូវអធវើអ

ើងរយៈ

អពលប៊ី (៣) ម្លាអធវើការ។ ធនាគារអអអចប៊ី ន្ឹងដកឥណ្ទាន្ដដលអៅសល់ (ឬដសនកណ្ត
មួយរបស់វា)

អចញព៊ីគណ្ន្៊ីអៅអពលព្បតិបតតិការដដលព្តូវគានព្តូវាន្បង្វាញដល់

ធនាគារអអអចប៊ីសព្មាប់ការទូ ទាត់ ។ ធនាគារអអអចប៊ី ន្ឹងបអញ្ចញសមតុលយដដលអៅ
សល់ (ឬដសនកណ្តមួយរបស់វា) ព្បសិន្អបើព្បតិបតតិការដដលព្តូវគានមិន្ព្តូវាន្បង្វាញ
ដល់ធនាគារអអអចប៊ីសព្មាប់ ការទូ ទាត់កុងរយៈអពលដូ
ន
ចាន្បញ្ញ
ា ក់ន្ិងជ្ូ ន្ដំ ណ្ឹង
ដល់សមាជ្ិកកាតអដាយធនាគារអអអចប៊ី ។

សមាជ្ិ កកាតោចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល

ទំនាក់ទំន្ងអតិលិជ្ន្អអអចប៊ី ឬអៅស្ថខាណ្តមួយរបស់ធនាគារអអអចប៊ីអដើ មប៊ី
ស្ថកសួរអំព៊ីរយៈអពលម្ន្ការកាន្់កាប់ដដលពាក់ព័ន្ធន្ិងោចអន្ុវតតាន្អដើមប៊ី

បអញ្ចញសមតុលយដដលាន្រកាទុក (ឬដសនកណ្តមួយរបស់វា) ដដលទាក់ទងអៅន្ឹង
ព្បតិបតតិការដដលព្តូវគានដដលកាតសមាជ្ិ កមាន្បំណ្ងអធវើ។ ធនាគារអអអចប៊ី ន្ឹងដាក់
ការទប់គណ្ន្៊ីអ

ើយដកព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ីសព្មាប់ព្បតិបតតិការណ្តមួយដដលាន្

បង្វាញបនាទប់ព៊ីរយៈអពលអនាោះជាបន្តបនាទប់ ។ ធនាគារអអអចប៊ីោចដកព្ាក់ ព៊ីគណ្ន្៊ី
ទាក់ទងន្ឹងព្បតិបតតិការណ្តមួយន្ឹងមិន្ព្តូវាន្កំណ្ត់ចំអពាោះចំន្ួន្ទឹកព្ាក់ដដល
ព្តូវាន្ផ្អាកកនុងការភ្ជាប់ជាមួ យព្បតិ បតតិការអនាោះអទអ

ើយមាន្សិទិ ដ
ធ កព្ាក់ ព៊ី

គណ្ន្៊ីសព្មាប់ចំន្ួន្ព្បតិបតតិការអពញអលញអៅអពលណ្តមួយ។

ធនាគារអអអចប៊ី

ព្តូវាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យបអងកើន្អៅអពលណ្តក៏ ាន្ន្ូ វចំ ន្ួន្ទឹកព្ាក់ដដលេៃួន្ន្ឹ ងជាប់

ទាក់ទងន្ឹងព្បតិបតតិការណ្តមួយដដលព្តូវាន្កំណ្ត់ជារូបិយប័ណ្ណអសេងអព្ៅព៊ីព្ាក់
ដុលាៃរព្បសិន្អបើចំន្ួន្ទឹកព្ាក់ ដដលាន្បញ្ូច លដំ បូងអៅអពលបតូរអៅជារូបិយប័ ណ្ណ
បរអទសអនាោះន្ឹងមិន្ព្គប់ព្គាន្់អដើមប៊ីទូទាត់ព្បតិបតតិការអនាោះអទ។ ។

3.10 ព្បតិបតតិការរបស់ 3D Secure: ព្បសិន្អបើមាចស់កាតអព្បើព្ាស់កាតអដើមប៊ីទិញទំន្ិញ
តាមព្បព័ន្ធអន្ឡាញ

មាចស់កាតជាអនកទទួលេុសព្តូវទាំងស្រសុងចំ អពាោះសុវតតិភ្ជពកនុង

ការអព្បើព្ាស់កាតព្គប់អពលអវលា។ មាចស់កាតគឺ យល់ព្ពមបញ្ូច លព័ ត៌មាន្កាតរបស់

េៃួន្អៅអលើព្បព័ន្ធអិន្ធិ អណ្តអៅតាមការដណ្នាំអដើ មប៊ីរការជាភសតតាង។
ធនាគារ អ
ុ
អអច ប៊ី មិន្អធវើការអសទៀងផ្អទត់ អតតសញ្ញាណ្ ឫមាចស់កាតរាល់ការបញ្ូច លព័ ត៌មាន្កាត
អ

ើយធនាគារ អ អអ ប៊ីន្ឹងមិ ន្ទទួ លេុ លព្តូវចំ អពាោះសកមមភ្ជពអៅអលើការអព្បើ ព្ាស់

ព័ត៌មាន្កាត

ដដលព្តូវាន្អន្ុញ្ញាត

ឫមិន្អន្ុញ្ញាតអោយអធវើព្បតិបតតិការណ្៍។

ធនាគារ អ អអច ប៊ីរកាសិទធមិន្អន្ុ ញ្ញាតិ អលើព្បតិ បតតិការណ្៍ណ្តមួ យតាមព្បព័ ន្អ
ធ ិ ន្ធិ
អណ្តព្បសិន្អបើ ព្បតិបតតិការអនាោះមិន្មាន្អ

តុសលព្គប់ព្គាន្់ ឫសងេ័យថាមិន្ព្តឹម

ព្តូវ ឫមិន្ស្រសបចាប់។
3.11 មាចស់កាតទទួលស្ថាល់ថាោចបង្វាញសមតុលយទឹកព្ាក់តាមរយៈមាសុ៊ីន្ដកព្ាក់
សវ័យព្បវតតិ ឬមាសុ៊ីន្អសេងអទៀង ឬបណ្ត
ត ញអសេងអទៀតដដលមិន្រាប់បញ្ូច ល ការដាក់
ព្ាក់ ដដលមិន្ព្តូវាន្អសទៀងផ្អទត់ អដាយធនាគារអអអចប៊ី

ន្ិ ងមូលបបទាន្បព្តដដល

អចញអដាយមាចស់កាតដដលមិ ន្ព្តូវាន្ដំ អណ្ើរការអដាយធនាគារអអអចប៊ី។
តុលយដដលបង្វាញតាមរយៈមាសុ៊ីន្ដកព្ាក់ស័យ
វ ព្បវតតិ

ឬអុិន្ធិអណ្ត

សម

ឬបណ្ត
ត ញ

អសេងអទៀតន្ឹងមិន្ព្តូវាន្ចាត់ទុកថាជាសមតុលយទឹកព្ាក់របស់គណ្ន្៊ីមាចស់កាត
អទ។
3.12 រូបិយប័ណ្ណដដលមាន្អៅកនុងកាតោចដព្បព្បួលអៅតាមការកំ ណ្ត់ ម្ន្រូបិយប័ ណ្ណល៊ី ម

របស់ធនាគារ។ ព្បសិន្អបើធនាគារាន្កំណ្ត់រប
ូ ិយប័ណ្ណល៊ីមមួយ អនាោះលកខេណ្ឌម្ន្
រូបិយប័ណ្ណល៊ីទា
ម ំងអន្ោះន្ឹងព្តូវាន្អន្ុវតតតាម។

4

កិចព្ច ពមអព្ពៀងរបស់មាចស់កាត

មាចស់កាតព្តូវយល់ព្ពមតាមលកខេ័ណ្ឌរបស់ធនាគារអអអចប៊ី ដូចខាងអព្កាម៖
ក.

មាន្ដតមាចស់កាតបុអណ្តណោះដដលមាន្សិទិធអធវើព្បតិបតតិការអៅអលើកាតដដល

អចញអដាយមាចស់កាតជាមួយពាណ្ិជ្ាករ។
េ.

ព្បសិន្អបើ កាតព្តូវាន្ាត់ ឬ ព្តូវអចារលួច អ

ើយធនាគារអអអចប៊ី ាន្

ផ្អៃស់បូរកាតលម
ត
៊ីអោយមាចស់កាត ដតកាតដដលាន្ាត់ អនាោះព្តូវាន្អគរកអ
មាចស់កាតព្តូវដតកាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំន្ុចបន្ទោះមាអញទិច

ើញវ ិញ

ន្ិងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយ

ដាច់ព៊ីគាន អ

ើយព្តូវធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទាំងស្រសុង ឬ ក៏អៅស្ថខាណ្តមួយ

របស់ធនាគារអអអចប៊ី អដើមប៊ីលុបអចាល ន្ិ ងព្បគល់កាតអៅអោយធនាគារអអអចប៊ី វ ិ
ញ។
ជ្ូ ន្ដំណ្ឹងជាបនាទន្់អៅធនាគារអអអចប៊ី អដាយសរអសរជាលាយលកខណ្៍

គ.
អកេរ

អំ ព៊ីការផ្អៃស់បូរអោយចាស់
ត
លាស់ណ្តមួ យរបស់មាចស់កាតដូ ចដដលាន្សត

ល់ឱ្យធនាគារអអអចប៊ី កុងកំ
ន

ុងអពលដាក់ពាកយសុំកាត

ន្ិងសតល់ជ្ូន្ន្ូ វព័ ត៌មាន្

លមាិតអសេងអទៀតដដលធនាគារោចអសនើសុំអពលណ្តមួយ។
.

អដើមប៊ីអន្ុម័តជាមួយល័កេ
ខ ័ ណ្ឌដដលាន្កំណ្ត់ទាំងអន្ោះ (ដូចដដលោចព្តូវ

៊ី អៅអពលណ្តមួ យ
ាន្ផ្អៃស់បូរអដាយធនាគារអអអចប
ត
ជ្ូន្ដំ ណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរ

អដាយមាន្អ

អដាយព្គាន្់ដតសតល់អសចកត៊ី

តុសលចំ អពាោះការផ្អៃស់បូរដដល
ត

មាន្ដចងអៅកនុងអសចកត៊ីជ្ូន្ដំ ណ្ឹងដល់មាចស់កាតអោយាន្មុន្ចំន្ួន្២១ម្លា)

ន្ិង

ល័កខេ័ណ្ឌអសេងអទៀតទាំងអស់អន្ោះគឺ សព្មាប់ការអព្បើព្ាស់កាតដដលព្តូវាន្កំណ្ត់
អដាយធនាគារអអអចប៊ី ។
ង.

មិន្អរន្ុញ្ញាតិអោយអព្បើកាតសព្មាប់សកមមភ្ជពេុសចាប់ណ្តមួយ បុដន្តមិន្

ាន្កំណ្ត់ចំអពាោះការអព្បើព្ាស់តាមព្បព័ន្អ
ធ ុិន្ធិអណ្តរបស់ធន្គារ ការភ្ជនល់ ឬ
ដលបងសុ៊ីសងេុ សចាប់។

ធនាគារអអអចប៊ីមាន្សិទិ ប
ធ ិទកាតភ្ជៃមៗព្បសិន្អបើកាត

ព្តូវាន្សងេ័យថាព្តូវាន្អព្បើព្ាស់សព្មាប់សកមមភ្ជពេុសចាប់។
ច.

ព្បតិបតតិការដដលព្តូវមាន្ការអព្បើព្ាស់ជាមួយកាត ន្ិងស្ថច់ព្ាក់ ឬមូលន្ិ

ធិដដលព្តូវាន្អព្បើ ព្ាស់សព្មាប់ ការបញ្ូច លកាតអ

ើងវ ិញគឺ មិន្ព្តូវាន្ទទួ ល

ស្ថាល់ព៊ីព្បភពេុសចាប់ ន្ិងមិន្ទាក់ទងអៅន្ឹងសកមមភ្ជពេុសចាប់ណ្តមួ យអ
យ។
ឆ្.

ជ្ូ ន្ដំណ្ឹងអៅធនាគារអអអចប៊ី ឱ្យាន្ឆាប់ រ

័សតាមដដលោចអធវើអៅាន្

បនាទប់ព៊ីដឹងថាកាតព្តូវាន្ាត់ ព្តូវអគលួច ន្ិងព្បតិបតតិការដដលគាមន្ការអន្ុញ្ញាត
ាន្អកើតអ
ជ្.

ើង ឬអលេកូដសមាាត់ោចព្តូវាន្អគដកដព្ប។

ជ្ូ ន្ដំណ្ឹងអៅធនាគារអអអចប៊ីភ្ជៃមៗអៅអពលមាចស់កាតទទួ លាន្ការជ្ូន្

ដំណ្ឹងអំព៊ីការអធវើព្បតិបតតិការ អ

ើយព្បតិបតតិអនាោះមិន្មាន្ការអន្ុញ្ញាត។

ើ

ឈ្.

ពិន្ិតយអមើលអសចកត៊ីដលៃងការណ្៍

មួយអដាយគាមន្ការពន្ារអពលអ
ញ.

ន្ិងរាយការណ្៍អំព៊ីភ្ជពមិន្ព្តឹមព្តូវណ្ត

ើ យ។

មាចស់កាតព្តូវចាត់ វ ិធាន្ការអោយសមអ

តុសល

អដើ មប៊ីរកាសុវតាិភ្ជពកាត

ន្ិងអលេកូដសមាាត់ព្គប់អពល ព្គប់ទ៊ីកដន្ៃង ដដលមិ ន្រួមបញ្ូច ល៖
-

បង្វាញព័ត៌មាន្លំអិតរបស់កាត ឬអលេកូដសមាាត់ដល់បុគាលអសេងអទៀត។

-

សរអសរអលេកូដសមាាត់អៅអលើកាត ឬអៅអលើអ៊ីវដដលរកាទុកអៅជ្ិតជាមួយកា
ត។

-

អព្បើព្ាស់អលេកូដសមាាត់ដដលាន្អព្ជ្ើសអរ ើសព៊ីម្លាដេឆានំកំអណ្ើត

អតត

សញ្ញាណ្ប័ណ្ណ លិេិតឆ្ៃងដដន្ ប័ណ្ណអបើកបរ ឬអលេទំនាក់ទំន្ងរបស់មាចស់កាត
ន្ិង
-

អន្ុញ្ញាតឱ្យបុគាលអសេងអទៀតអព្បើព្ាស់កាត ន្ិងអលេកូដសមាាត់។

5
5.1

ការមិន្ដំអណ្ើរការ/ការផ្អាកដំអណ្ើរការអព្បើព្ាស់កាត
កាតទាំងអស់គឺជាកមមសិទិ រធ បស់ធនាគារអអអចប៊ីជាអនកោចមាន្សិទិព្ធ គប់អពលអវលា
កនុងការដកកាត ឬ ផ្អាកការអព្បើ ព្ាស់ ឬ ការបដិអសធព្បតិ បតតិណ្តមួយកនុងករណ្៊ី

ដដល ធនាគារអអអចប៊ីាន្ជ្ូ ន្ដំ ណ្ឹងជាមុន្ចំន្ួន្២១ម្លា ដដលមាន្ដចងកនុងអសចកត៊ី
ជ្ូន្ដំណ្ឹងអំព៊ីអ

តុសលសព្មាប់ការដកព្ាក់ ឬ ការរកាទុកន្ិងអលើកដលងដតករណ្៊ី

ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការដកៃងបន្ៃំ។
5.2

អៅអពលកាតមិន្ដំអណ្ើរការ ការផ្អាកឬការបញ្ចប់ការអព្បើព្ាស់កាត មាចស់កាតព្តូវដត
កាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំន្ុចបន្ទោះមាអញទិច ន្ិងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយដាច់ព៊ីគាន អ

ើយព្តូវ

ធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទាំងស្រសុង ឬអៅស្ថខាណ្តមួ យរបស់ធនាគារអអអចប៊ី
អដើ មប៊ីលុបអចាល ន្ិងព្បគល់កាតអៅធនាគារវ ិញ។
5.3

មាចស់កាតព្តូវយល់ព្ពមរាល់ការេូចខាត ខាតបង់ ឫ ចំណ្តយអសេងៗដដលមាចស់កាត
ជ្ួ បព្បទោះព៊ីសកមមភ្ជពេៃួន្ឯងផ្អទស់ អ

ើយធនាគារមិ ន្ទទួ លេុ សព្តូវ អដាយអោង

អៅតាមការដចងកនុងព្បការ 5.1 ដដលសត៊ីអំព៊ីសកមមភ្ជពព្បព្ពឹតតេុស ការអធវសព្បដ

ស

ឫមិន្អគារពតាមលកខេ័ណ្ឌរបស់មាចស់កាត។
5.4

មាចស់កាតោចអធវើទំនាក់ទន្ងអៅកាន្់ ដសនកបអព្មើអតិ លិជ្ន្របស់ធនាគារ អ អអច ប៊ី ឫ
អៅកាន្់ស្ថខាអសេងអទៀតព្បសិន្អបើគាត់ /នាងចង់ាន្ព័ត៌មាន្បដន្ាមអំព៊ីការលុប
អចាល ឫ ការផ្អាកដំអណ្ើរការកាត។

6

ការបញ្ឈប់ការទូទាត់ព៊ីធនាគារ

6.1

ធនាគារអអអចប៊ីមិន្ទទួលេុ សព្តូវចំ អពាោះកំ

ុសឆ្ាងអលើទអងវើ ឬការអវតតមាន្ណ្ត

មួយរបស់ភ្ជគ៊ីពាណ្ិជ្ាករដដលមិន្បណ្ត
ត លមកព៊ីទអងវើកការអធវសព្បដ

ស ន្ិង /ឬការ

ព្បព្ពឹតម
ត ិន្ព្តឹមព្តូវរបស់ធនាគារអអអចប៊ី ន្ិងបុគល
ា ិកណ្តមួ យរបស់េួន្។
ៃ
អនក

តំណ្តង ន្ិងភ្ជនក់ង្វររួមទាំងការបដិ អសធណ្តមួយរបស់ពាណ្ិជ្ាករកនុងការទទួលយក
ឬការេូចខាត ឬកងវោះខាតណ្តមួ យអៅកនុងទំន្ិញ ឬអសវាកមមណ្តមួ យដដលសតល់

អដាយពាណ្ិជ្ាករ ន្ិងអសចកត៊ីដលៃងការណ្៍ការតំណ្តង ឬការទំនាក់ទំន្ងដដលាន្អធវើ
អ

ើងអដាយពាណ្ិជ្ាករ ឬការបដិអសធណ្តមួ យអៅកនុងព្បតិ បតតិការតាមអុ៊ីន្ធឺ ណ្ិត ឬ

អៅអអធ៊ីអឹមណ្តមួយ។ សមាជ្ិកយល់ស្រសបមិ ន្រាប់ បញ្ូច លធនាគារអអអចប៊ី កុងការ
ន
ទាមទារ ន្ិង/ឬវ ិវាទ ឬន្៊ីតិវ ិធ៊ីចាប់ព្បឆាំងន្ឹងពាណ្ិជ្ាករអ

ើយ។ ធនាគារអអអចប៊ី

ន្ឹងមិន្ទទួលេុសព្តូវចំអពាោះការទូទាត់ណ្តមួយដដលាន្អសញើអៅឱ្យពាណ្ិជ្ាករ
អទាោះប៊ីជាមាន្ការទាមទារន្ិង/ឬវ ិវាទណ្តមួយដដលមាចស់កាតោចមាន្ចំ អពាោះ

ពាណ្ិជ្ាករក៏អដាយ។ ព្បសិន្អបើមាន្វ ិវាទម្ន្ព្បតិបតតិការណ្តមួយ ចំន្ួន្ទឹកព្ាក់
ដដលាន្កាត់សព្មាប់ការទូទាត់ចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះអនាោះន្ឹងមិន្ព្តូវ
ាន្សងវ ិញអទ លុោះព្តាដតព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះអនាោះព្តូវាន្អលើកដលង។
6.2

មាចស់កាតព្តូវអដាោះស្រស្ថយរាល់បណ្ឹ ត ងទាមទារសំណ្ងវ ិវាទអៅតាមន្៊ី តិវ ិធ៊ី ចាប់
ចំអពាោះពាណ្ិជ្ាករដដលាន្ព្បព្ពឹតដេុស ឬការេកខាន្ណ្តមួយដដលមិន្បណ្ត
ត លម
កព៊ីការអធវសព្បដ

ស ន្ិង/ឬការព្បព្ពឹតតមិន្ព្តឹ មព្តូវអលើធនាគារអអអចប៊ី ន្ិ ង/ឬ

តំណ្តងន្ិអោជ្ិតណ្តមួយរបស់េួន្
ៃ ន្ិ ងភ្ជនក់ង្វរផ្អទល់ជាមួ យពាណ្ិជ្ាករ ន្ិ ងមិ ន្

ដមន្តាមរយៈធនាគារអអអចប៊ី ។ មាចស់កាតោចសតល់ព័ត៌មាន្វ ិវាទអៅដសនកបំ អរ ើអតិ លិ

ជ្ន្អអអចប៊ី ឬការតសូមតិ របស់អតិ លិជ្ន្។ មាចស់កាតោចទាក់ទងអៅព្កុមវ ិវាទកាត
ឥណ្ពន្ធសព្មាប់ជ្អមាៃោះណ្តមួយបដន្ាមអទៀត។
6.3

ព្បសិន្អបើមាន្វ ិវាទម្ន្ព្បតិ បតតិការណ្តមួ យ ចំ ន្ួន្ទឹ កព្ាក់ ដដលាន្កាត់សព្មាប់ការ
ទូទាត់ចំអពាោះព្បតិ បតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះន្ឹ ងមិន្ព្តូវាន្សងវ ិញអទ លុោះព្តាដត
ព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះអនាោះព្តូវាន្អលើកដលង។

7
7.1

តម្មៃអសវា ន្ិងបន្ទុកអសេងៗ

ធនាគារោចគិតតម្មៃអសវា ន្ិងទូទាត់អចញព៊ីគណ្ន្៊ីរបស់អតិលិជ្ន្អៅតាមតម្មៃអសវា
ដដលមាន្ដចងអៅកនុងពាកយអសនើរសុំ។

7.2
8
8.1

ធនាគារមាន្សិទិធទូទាត់រាល់ព្បតិបតតិការណ្៍របស់អតិលិជ្ន្។
រាយការណ្៍
អសចកត៊ីដលៃងការណ្៍តាមកាលកំណ្ត់សព្មាប់គណ្ន្៊ីដដលជាសមាជ្ិករបស់កាតន្ឹង
ទទួលាន្ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធម្លៃឈ្ួល
ន ការគិតព្ាក់ ន្ិងការដកព្ាក់តាមអអធ៊ីអឹម
ទាំងអស់ រួមទាំងការទូទាត់ ឬឥណ្ទាន្ដដលាន្អធវើ ន្ិងកត់ព្តាអដាយធនាគារអ

អអចប៊ីន្ឹងព្តូវអសញើអៅសមាជ្ិ កកាតជាអរៀងរាល់ដេអៅតាមកាលបរ ិអចេទរាយការណ្៍
ដដលាន្កំណ្ត់។ មាងអទៀតមាចស់កាតោចចូលអមើលព្បតិបតតិការលមាិត អដាយ
ព្គាន្់ ដតចុោះអ្មោះអព្បើព្ាស់អសវាកមមអុ៊ីន្ធឺ ណ្ិតរបស់ធនាគារអអអចប៊ីតាមរយៈ

www.rhbgroup.com
8.2

ការកត់ព្តា ន្ិ ងការបញ្ូច លកនុងគណ្ន្៊ីជាមួយធនាគារអអអចប៊ីដូចដដលាន្បង្វាញ

អៅអលើរាយការណ្៍ព្តូវាន្ចាត់ទុកថាព្តឹមព្តូវ ន្ិងមាន្ការព្ពមព្ពាងព៊ីមាចស់កាត
លុោះព្តាដតមាន្ការជ្ូន្ដំណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរព៊ីមាចស់កាតអៅព្បតិបតតិការណ្៍
ម្ដលសទុយព៊ី រាយការណ្៍របស់ធនាគារអអអចប៊ី កុងរយៈអពលដប់
ន
បួន្ (១៤) ម្លាគិត
ចាប់ព៊ីម្លាអធវើព្បតិបតតិការ។
8.3

អៅអពលទទួលាន្ការជ្ូន្ដំ ណ្ឹងព៊ីមាចស់កាតកនុងរយៈអពលដប់ បួន្ (១៤) ម្លាគិត

ចាប់ព៊ីម្លាអចញរាយការណ្៍ ធនាគារន្ឹងពិន្ិតយអមើលព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះ
អដើ មប៊ីអធវើការដកតព្មូវព្បសិន្អបើមាន្។ សូមកត់សមាាល់ថាធនាគារអអអចប៊ី ន្ឹងចាត់

វ ិធាន្ការតឹងរុ ឹងរួមទាំងអធវើរាយការណ្៍ជ្ួ ន្បូ ល៊ីស ន្ិ ងចាត់ វ ិធាន្ការតាមសៃូវចាប់ ជា
បន្តបនាទប់ (ព្បសិន្អបើចាំាច់ ) ព្បឆាំងន្ឹងមាចស់កាតណ្តមួយដដលបុន្បងអធវើឱ្យមាន្
ការអោះោងមិន្ពិតអលើព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃោះ។ ព្បតិបតតិការម្ន្ព្បការអន្ោះន្ឹង
មិន្បោះពាល់ដល់កាតពវកិចចរបស់មាចស់កាតតាមព្បការ ៧ ដដលសតល់ឱ្យជាន្ិចចថារាល់
ព្ាក់ ដដលាន្មកព៊ីមាចស់កាតន្ឹ ងព្តូវបញ្ូច លអៅកនុងគណ្ន្៊ី របស់សមាជ្ិ កកាត។
9
9.1

ទំន្ួលេុសព្តូវចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលមិន្ព្តឹមព្តូវ
សមាជ្ិកកាតព្តូវមាន្ការព្បុងព្បយ័តន អដើមប៊ីការពារការាត់បង់ព៊ីការលួច ការអព្បើ
ព្ាស់អលេសមាាត់ ន្ិងមិន្អន្ុញ្ញាតឱ្យភ្ជគ៊ីទ៊ីប៊ីណ្តមួយអព្បើកាតន្ិងអលេកូដសមាាត់
អ

ើ យ។

9.2

មាចស់កាតោចទាក់ ទងអៅដសនកអតិ លិជ្ន្អអអចប៊ី តាមរយៈ“ +៨៥៥ ២៣ ៩៩២ ៨៣៣
ឬ ១៨០០ ២០ ៨១១៨” (អសវា ២៤ អមាង ៧ ម្លាកុងមួ
ន
យសាត

៍) ឬចូលអៅកាន្់អគ

ទំព័រ www.rhbgroup.com ឬចូលអៅកាន្់ ស្ថខាណ្តមួ យរបស់អអអអអចប៊ី ដដល

មាន្ទ៊ីតាំងអៅជ្ិតអនក។
9.3

មាចស់កាតព្តូវទទួលេុសព្តូវចំអពាោះព្បតិបតតិការគាមន្ការអន្ុញ្ញាតអដាយដសាកអលើអលេ
កូដសំង្វត់ ព្បសិន្អបើពួកអគមាន្៖
ក)

ាន្អធវើសកមមភ្ជពដកៃងបន្ៃំ

េ)

ពន្ាអពលជ្ូ ន្ដំ ណ្ឹងដល់ធនាគារអអអចប៊ី

តាមដដលោចអន្ុវតតាន្ បនាទប់ព៊ីាន្រកអ

ដតព្តូវជ្ូន្ដំ ណ្ឹងឱ្យាន្ឆាប់

ើញការាត់បង់អលើការអព្បើព្ាស់ប័ ណ្ណ

ឥណ្ពន្ធរបស់ពួកអគអដាយគាមន្ការអន្ុញ្ញាត។
គ)

សម័ព្គចិតតលាតព្តដាងអលេកូដសមាាត់របស់ពួកអគអៅមន្ុសេមានក់អទៀត។ ឬ
)

ាន្កត់ព្តាអលេកូដសមាាត់របស់ពួកអគអៅអលើកាត

ឬអៅអលើអ៊ីវដដលរកា

ទុកអៅជ្ិតជាមួយកាតរបស់ពួកអគ។
មាចស់កាតន្ឹងទទួលេុសព្តូវចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលគាមន្ការអន្ុញ្ញាតណ្តមួយ
ដដលទាមទារការអសទៀងផ្អទត់

តាអលខា ឬជាមួយ contactless កាតព្បសិន្អបើពួកអគ

មាន្៖
ក)

ាន្អធវើសកមមភ្ជពដកៃងបន្ៃំ

េ)

ពន្ាអពលជ្ូ ន្ដំ ណ្ឹងដល់ធនាគារអអអចប៊ី

តាមដដលោចអន្ុវតតាន្ បនាទប់ព៊ីាន្រកអ

ដតព្តូវជ្ូន្ដំ ណ្ឹងឱ្យាន្ឆាប់

ើញការាត់បង់អលើការអព្បើព្ាស់ប័ណ្ណ

ឥណ្ពន្ធរបស់ពួកអគអដាយគាមន្ការអន្ុញ្ញាត។
គ)

ាន្ទុកកាតអចាល

ឬរបស់របរដដលមាន្កាតរបស់ពួកអគអដាយគាមន្ការ

យកចិតទ
ត ុកដាក់អៅកដន្ៃងដដលោចអមើលអ
)

ើញ ន្ិងោចចូលអៅយកាន្។ ឬ

អន្ុញ្ញាតឱ្យមន្ុសេមានក់អសេងអទៀតអព្បើកាតរបស់ពួកអគអដាយសម័ព្គចិតត។

9.4

លុោះព្តាដតមាន្កំ

ុសជាក់ ដសតង មាន្ការទទួ លេុ សព្តូវរបស់មាចស់កាតកនុងករណ្៊ី

ាត់បង់ ការលួច ឬការដាក់េុស ឬកូដសមាាត់ ព្តូវាន្បង្វាញថាដាក់េុស ឬការ
សព្មបសព្មួលព្តូវចុងអព្កាយដដលោចសន្និដាាន្ាន្ ធនាគារអអអចប៊ីមាន្
កាតពវកិចចអដាោះស្រស្ថយជ្ួន្មាចស់កាត។
9.5

ធនាគារអអអចប៊ីន្ឹងមិន្មាន្កាតពវកិចអច ចញប័ណ្ណល៊ី ប
ម នាទប់ ព៊ីការាត់ បង់ ឬអចារលួច

ឬការអព្បើព្ាស់កាតអដាយគាមន្ការអន្ុ ញ្ញាត។ ព្បសិន្អបើ ធនាគារអអអចប៊ី អចញប័ ណ្ណ
លម៊ីវ ិញ ធនាគារអអអចប៊ីមាន្សិទិ ដា
ធ ក់លកខេណ្ឌ ន្ិ ងកំ ណ្ត់ ម្លៃឈ្ួល
ន ឬការគិ តម្លៃអសេ
ងៗដដលធនាគារអអអចប៊ីោចចាត់ ទុកថាសម។

9.6

ព្បសិន្អបើមាចស់កាតទទួលាន្កាតដដលាត់ ឬព្តូវអចារលួចវ ិញ មាចស់កាតព្តូវ

ព្បគល់កាតដដលាត់ ឬព្តូវអគលួចអនាោះអៅឱ្យធនាគារអអអចប៊ីវ ិញ អដាយមិ ន្ចាំាច់
ពាោមអព្បើកាតចាស់អនាោះអទ។ ធនាគារអអអចប៊ី ោចអចញកាតជ្ំ ន្ួសកាតចាស់
បនាទប់ព៊ីព្តូវាន្ាត់ ឬព្តូវអចារលួច។

9.7

កនុងកាលៈអទសៈេៃោះចាប់ ម្ន្កាតអន្ុ ញ្ញាតឱ្យមាចស់កាតទាមទារព្ាក់ ព្តលប់ ព៊ី

ពាណ្ិជ្ាករវ ិញ អលើព្បតិបតតិការដដលាន្អសញើ (ព្បសិន្អបើមាន្សិទិដ
ធ កព្ាក់ វ ិញ) ប

ណ្ឹត ង ឬវ ិវាទអៅធនាគារអដាយមាចស់កាតកនុងរយៈអពលដប់ បួន្ (១៤) ម្លាដដលគិត
ចាប់ព៊ីកាលបរ ិអចេទម្ន្រាយការណ្៍គណ្ន្៊ីរបស់មាចស់កាត អ

ើយមាចស់កាតាន្សតល់

ព័ត៌មាន្ចាំាច់ដដលអសនើសុំអដាយធនាគារអអអចប៊ី អដើ មប៊ីទាមទារព្ាក់មកវ ិញកនុងរ
យៈអពលកំណ្ត់។
10 ភសតតាងជាក់
ដសតង
ុ

មាចស់កាតាន្ចុោះកិចស
ច ន្ាជាមួយធនាគារអអអចប៊ី អដើ មប៊ីទទួលយកភសតុតាង ន្ិ ងអស
ចកត៊ីសន្និដាាន្ព្បឆាំងន្ឹងមាចស់កាតកនុងដំ អណ្ើរការន្៊ី តិវ ិធ៊ី ចាប់ ណ្តមួយ

ន្ិ ងសព្មាប់

អគាលបំណ្ងអសេងអទៀត៖

ក) អសចកត៊ីដលៃងការណ្៍ដដលអចញអដាយធនាគារអអអចប៊ី
ជ្ំពាក់បំណ្ុលរបស់សមាជ្ិ កកាត

គឺ ជាភសតុតាងបញ្ញ
ា ក់ ព៊ីការ

េ) វ ិញ្ញាបន្បព្តព៊ីមន្រន្ត៊ីដដលមាន្ការអន្ុ ញ្ញាតព៊ីធនាគារអអអចប៊ី
សន្និដាាន្ម្ន្បញ្ញ
ា ដដលាន្អកើតអ
កាត

គឺជាភសតតាង
ុ

ើង ន្ិងមាន្ការជ្ូន្ដំណ្ឹងអំព៊ីបញ្ញ
ា ណ្តមួយព៊ីមាចស់

គ) កំណ្ត់ ព្តាណ្តមួ យដដលរកាអដាយធនាគារអអអចប៊ី គឺជាភសតុតាងបញ្ញ
ា ក់ ព៊ីចំន្ួន្

ទឹកព្ាក់ព្តលប់មកវ ិញដដលាន្មកព៊ីកាត ឬមាចស់កាត។

11 ការកត់សមាាល់
11.1 រាល់ការព្ាស្រស័យទាក់ ទងដដលមាន្ដចងអៅកនុងល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះ ព្តូវាន្ចាត់ទុក
ថាាន្ទទួលអដាយមាចស់កាត ព្បសិន្អបើព្តូវទុក ឬអសញើតាមម្ព្បសណ្៊ីយ៍ធមមតាដដល

ាន្បញ្ញ
ា ក់អៅោស័យដាាន្ដដលអគស្ថាល់ចុងអព្កាយរបស់គាត់ ឬសាយពាណ្ិជ្ាកមម
អៅកនុងព្បព័ ន្ស
ធ េពវសាយណ្តមួ យរួមទាំងអុ៊ី ន្ធឺណ្ិតអៅតាមការសអព្មចរបស់
ធនាគារអអអចប៊ី។

11.2 អសវាកមមម្ន្ការជ្ូន្ដំណ្ឹង ឬដំអណ្ើរការចាប់ណ្តមួយព្តូវាន្ចាត់ទុកថាមាន្
ព្បសិទិភ្ជ
ធ ពអៅកាលបរ ិអចេទម្ន្ការដចកចាយ ព្បសិន្អបើ អធវើអ

ើងអដាយម្ដ ឬកនុង

ករណ្៊ីព្បកាសអៅម្លាអធវើការទ៊ី ២ បនាទប់ព៊ីាន្អសញើអៅោសយដាាន្ចុងអព្កាយរបស់

មាចស់កាតដដលាន្ជ្ូន្ដំណ្ឹងអៅធនាគារអអអចប៊ី រាល់កាលបរ ិអចេទម្ន្ការសាយ
ពាណ្ិជ្ាកមមណ្តមួយ។
12 េុសឆ្ាង
12.1 ព្បសិន្អបើមាចស់កាតាន្អព្ជ្ើ សអរ ើសទាក់ ទងន្ឹ ងការបង្វាញព័ ត៌មាន្កនុងអគាលបំ ណ្ង
លក់ទំន្ិញ ន្ិងការសេពវសាយ ន្ិងការយល់ព្ពមបដន្ាម ន្ិងអន្ុញ្ញាតឱ្យអសទរព័ ត៌មាន្

កនុងអគាលបំណ្ងណ្តមួយរួមទាំងមិ ន្កំ ណ្ត់ ចំអពាោះការវាយតម្មៃឥណ្ទាន្អដើមប៊ីអព្បើ
ព្ាស់ វ ិភ្ជគន្ិងវាយតម្មៃព័ត៌មាន្កនុងអគាលបំណ្ងដកលមា ន្ិងបដន្ាមការសតល់

សលិតសល ន្ិ ងអសវាកមមអសេងអទៀតអដាយធនាគារអអអចប៊ី កុងការអព្បើ
ន
កាត។ អ

ើយ

មាចស់កាតជាបន្តបនាទប់ចង់ ផ្អតច់ អចញ ឬសទុយអៅវ ិញមាចស់កាតោចទាក់ទងអៅដសនកបំ
អរ ើអតិ លិជ្ន្អអអចប៊ី អដើមប៊ីផ្អៃស់បូរជ្អព្មើ
ត
ស។

12.2 ព្បសិន្អបើបទបបញ្ាតិណ្ត
ត
មួយដដលទុកជាអមា

ៈ ឬមិន្ោចអន្ុវតតាន្ទាំងស្រសុង ឬ

មួយដសនកអព្កាមការអន្ុម័ត ឬន្៊ីតិរដាណ្តមួយបទបបញ្ា តិតដដលអៅសល់អៅទ៊ីអន្ោះន្ឹង
អៅដតមាន្ោន្ុភ្ជព ន្ិងព្បសិទភ្ជ
ធ ព។
12.3 ធនាគារអអអចប៊ីោចបដន្ាម លុប ដកដព្ប ឬដកដព្បល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះដូចដដលមាន្
ដចងអៅកនុងព្បការខាងអលើៗ អដាយសតល់អសចកត៊ីជ្ូន្ដំ ណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរជា
មុន្ចំន្ួន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លាដល់មាចស់កាតមុន្កាលបរ ិអចេទ ន្ិង អដាយបញ្ញ
ា ក់ព៊ីអ

តុ

សលសព្មាប់ការផ្អៃស់បូរអៅកន
ត
ុងអសចកត៊ីជ្ូន្ដំ ណ្ឹង។ អសចកត៊ីជ្ូន្ដំ ណ្ឹងអំព៊ីការបដន្ាម
ឬការដកដព្ប ឬការអធវើវ ិអស្ថធន្កមមទាំងអន្ោះោចមាន្ឥទធិពលអដាយ៖

12.4 ក) បង្វាញអៅកនុងបរ ិអវណ្ធនាគារ ឬស្ថខារបស់េួន្
ៃ ឬតាមរយៈការជ្ូ ន្ដំ ណ្ឹងតាម
អុ៊ីដមលអៅមាចស់កាត។ ឬ

12.5 េ) អសញើស្ថរម្ន្ការជ្ូន្ដំណ្ឹង (“ អអសអអមអអស”) ឬអុ៊ីដមលអអ
ព្បកាសការជ្ូន្ដំណ្ឹងអៅអលើអគ

ិចព្តូន្ិក ឬអដាយ

ទំព័ររបស់ធនាគារអអអចប៊ីអៅ

www.rhbgroup.com
12.6 ព្បសិន្អបើមាចស់កាតមិ ន្ទទួ លយកការអធវើវ ិអស្ថធន្កមមណ្តមួ យអទ មាចស់កាតោច

មាន្អពលព្ាំព៊ីរ (៧) ម្លា បនាទប់ ព៊ីធនាគារអអអចប៊ី ាន្សតល់អសចកត៊ីជ្ូន្ដំណ្ឹងអន្ោះ
អដើមប៊ីបញ្ឈប់ការអព្បើព្ាស់កាតអន្ោះអដាយអន្ុអលាមតាមព្បការ ៥ ។

12.7 ធនាគារអអអចប៊ីមាន្សិទិចា
ធ ត់តាំងមាចស់កាតដដលជាកូន្បំ ណ្ុលរបស់ធនាគារអអអច
ប៊ីឱ្យភ្ជគ៊ីណ្តមួយ ន្ិងតាមល័កខេ័ណ្ឌដដលោចចាត់ ទុកថាសមស្រសបអដាយទុ កអពល
អោយមាចស់កាតចំ ន្ួន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លា ដូចដដលមាន្អៅកនុងអសចកត៊ីជ្ូន្ដំណ្ឹងជា
លាយលកខណ្៍អកេរមុន្ម្លាមាន្ព្បសិទភ្ជ
ធ ព ន្ិងមាន្មូលអ
12.8 ល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះ (ល័កេ
ខ ័ណ្ឌទាំងអស់ដដលាន្បអងកើតអ
បកស្រស្ថយតាមចាប់ម្ន្ព្បអទសកមពុជា អ
ធិការផ្អតច់មុេរបស់តុលាការកមពុជា។

តុព្គប់ព្គាន្់។

ើង) ព្តូវាន្ព្គប់ព្គង ន្ិង

ើយសមាចស់កាតយល់ព្ពមបញ្ូា ន្អៅយុតាត

12.9 រាល់អពលដដលាន្អរៀបរាប់ ន្ិងមាន្េៃឹមស្ថរអៅតាមល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះ បុដន្តគាមន្
ការេកខាន្កនុងការអន្ុវតត ន្ិ ងមិ ន្មាន្ការពន្ាអពលកនុងការអន្ុ វតតន្៍អលើដសនកណ្ត

មួយម្ន្ធនាគារអអអចប៊ីប៊ីម្ន្សិទិ អ
ធ ំ ណ្តចម្ន្ឯកសិទិ អធ ព្កាមល័កខេ័ណ្ឌណ្តមួ យ ន្ិ ង
ល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះដំអណ្ើរការអដាយគាមន្ការលោះបង់អ

ើយ។ ការអន្ុវតតសិទិឬ
ធ ឯក

សិទិធណ្តមួយឬអដាយដសនកមិន្រារាំងការអន្ុវតតន្៍អសេងអទៀតឬការបដន្ាមណ្តមួយរបស់
វាឬការអព្បើព្ាស់សិទិធអំណ្តចឬឯកសិទិធអសេងអទៀតអ

ើយ។ សិទិន្
ធ ិងការពាាលអៅ

កនុងល័កេ
ខ ័ណ្ឌន្ិងល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះមាន្លកខណ្ៈរួមន្ិ ងមិ ន្ផ្អតច់ មុេព៊ី សិទិធឬការអដាោះ
ស្រស្ថយណ្តមួយដដលសតល់អដាយចាប់អ

ើ យ។

12.10 កាតពវកិចចរបស់មាចស់កាតព្តូវាន្ចងភ្ជាប់អៅន្ឹងអនកតំណ្តង ឬអនកសនងតំដណ្ង
ស្រសបចាប់របស់មាចស់កាតកនុងតួនាទ៊ី ន្ិ ងការចាត់តាំង។

12.11 ព្បសិន្អបើមាន្ភ្ជពមិន្ចាស់លាស់ណ្តមួយអកើតអ

ើងព៊ីល័កខេ័ណ្ឌទាំងអន្ោះ ភ្ជព

មិន្ចាស់លាស់ន្ឹងព្តូវាន្អដាោះស្រស្ថយអដាយធនាគារអអអចប៊ី ។ ការស្ថាបនារបស់
ធនាគារអអអចប៊ីអំព៊ីអតាន្័យម្ន្ការសតល់ជ្ូន្ណ្តមួ យ ន្ិ ងកនុងករណ្៊ីដដលោចអន្ុវតត

ាន្ជ្អព្មើសម្ន្ការសតល់ឱ្យសមស្រសបដដលព្តូវអន្ុវតតចំអពាោះស្ថាន្ភ្ជពជាក់លាក់ណ្ត
មួយន្ឹងព្តូវបញ្ចប់ ន្ិងមាន្កាតពវកិចអច លើមាចស់កាត។
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ដសនកបំអរ ើអតិលិជ្ន្

ទូរស័ពទ

“ +៨៥៥ ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ ឬ ១៨០០ ២០ ៨១១៨”

អុ៊ីដមល

customer.service@rhbgroup.com?

អគ

www.rhbgroup.com.kh

ទំព័រ

