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1 និ្យមន័្យ 
គណ្ន្៊ី មាន្ន័្យថាជាគណ្ន្៊ីសន្េំនិ្ងគណ្ន្៊ីចរន្តដដលមាច ស់កាតាន្មកអបើក

អ ើយរកាសិទធិអដាយធនាគារ អ អអច ប ៊ី ប ុដន្តមិន្មាន្ការកំណ្ត់ចំអពាោះ
គណ្ន្៊ី (គណ្ន្៊ីផ្អទ ល់េៃួន្ឫជាគណ្ន្៊ីរមួជាមួយអនកអសេងអទៀត) អ ើយ
ព្តូវាន្ទូទាត់តាមរយៈការអព្បើព្ាស់កាត។ 

អអ ធ៊ី អឹម មាន្ន័្យថាមា សុ៊ីន្ដកឫដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិឫជាមា សុ៊ីន្ព្បតិបតតិ
សវ័យព្បវតតិអដាយកាតដដលជាកមមសិទធិរបស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ឫ 
ធនាគារនិ្ងស្ថា ប័ន្ដដលពាក់ព័ន្ធអសេងៗអទៀត ឫតាមបណ្តត ញមា សុ៊ីន្
សវ័យព្បវតតិរបស់វ ៊ីស្ថនិ្ងមា សទ័រ ឫក៏បណ្តត ញដដលពាក់ព័ន្ធអសេងៗអទៀត
ដដលទាក់ទងនឹ្ងការអរៀបចំរបស់ធនាគារ អដើមប៊ីអនុ្ញ្ញា តអោយមាច ស់
កាតអព្បើព្ាស់។ 

កាត ប័ណ្ណឥណ្ពន្ធដដលព្តូវអចញអដាយធនាគារ RHB ដល់មាច ស់ប័ណ្ណដដល
មាន្ស្រស្ថប់ ឬអនាគត។ 

មាច ស់កាត មាន្ន័្យថាជាអនកដដលអនុ្ញ្ញា តអព្បើព្ាស់កាត និ្ងមាន្សិទធិអព្បើព្ាស់
កាតអពញអលញ។ 

តម្មៃអសវា មាន្ន័្យថាការគិតម្លៃអសវាកមមអលើការបញ្ញច ទិញ ការដកព្ាក់ អដាយ
មាច ស់កាតអៅតាមម្ដគូរស ការទូទាត់ស្ថច់ព្ាក់ម្ន្ចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ណ្ត
មួយ អ ើយទឹកព្ាក់អនាោះព្តូវាន្ដកអចញព៊ីគណ្ន្៊ីរបស់មាច ស់កាត។ 

ទឹកព្ាក់ព្តលប់ មាន្ន័្យថាជាព្ាក់រង្វវ ន់្សងព្តលប់អៅមាច ស់កាត អលើព្បតិបតតិការ
ទូទាត់តាមរយៈកាតរបស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី។ 

ព្បតិបតតិការរបស់
កាត 

មាន្ន័្យថាជាព្បតិបតតិការរបស់កាត ដដលអព្បើព្ាស់អលេកូតសមាា ត់ ឫ
មិន្អព្បើព្ាស់អលេកូត ឫអព្បើព្ាស់ តាអលខារបស់មាច ស់កាត ដដល
សាិតអៅអព្កាមនិ្មិតតសញ្ញា របស់ព្កុម  ុន្ វ ៊ីស្ថរ ឫមា សទ័រ។ 

ការភ្ជា ប់អ ើងវញិ មាន្ន័្យថាការផ្អៃ ស់បតូរឫការដកសព្មលួ “គណ្ន្៊ីដដលាន្កំណ្ត់” 

គណ្ន្៊ីដដលាន្
កំណ្ត់ 

មាន្ន័្យថាគណ្ន្៊ីដដលាន្កំណ្ត់អដាយមាច ស់កាត (ដដលការកំណ្ត់
អន្ោះព្តូវាន្អនុ្ម័តអដាយធនាគារអ អអច ប ៊ី) សព្មាប់អគាលបំណ្ងអនុ្
វតតព្បតិបតតិការរបស់កាត។ 



ឈ្មួញ មាន្ន័្យថាជាម្ដគូរស ការ ឫពាណិ្ជ្ាករណ្តដដលទទួលការទូទាត់ម្លៃ
ទំនិ្ញ អសវាកមម និ្ងការទូទាត់តាមកាតអៅអពលដដលសំុការអនុ្ញ្ញា តព៊ី
មាច ស់កាត អដើមប៊ីអធវើព្បតិបតតិការដកព្ាក់ព៊ីកនុងកាត។ 

អលេសមាា ត់ មាន្ន័្យថាជាអលេសមាា ល់ផ្អទ ល់េៃួន្ដដលាន្បអងកើតអៅអលើកាត។ 
កមមវធិ៊ីសតល់រង្វវ ន់្ មាន្ន័្យថាជាកមមវធិ៊ីរបស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ដដលសតល់រង្វវ ន់្ដល់មាច ស់

កាត។ មាច ស់កាតព្តូវាន្ទទួលរង្វវ ន់្ព្ត ប់មកវញិ។ 
ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ធនាគារ អ អអច ប ៊ី (អេមបូឌា) ម.ក 
ដសនកបអព្មើអតិលិ
ជ្ន្របស់ធនាគារ 
អ អអច ប ៊ី 

មាន្ន័្យថាជាចំណុ្ចដដលទាក់ទងនឹ្ងបញ្ញា កាត ោចទាក់ទងអៅកាន់្
អលេទូរស័ពទ “+855 23 992 833 ឫ 1800 20 8118” ឫតាមអុ៊ីដម ល 
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រាយការណ៍្ មាន្ន័្យថាជារាយការណ៍្របស់គណ្ន្៊ី ដដលរមួបញ្ចូ លទំាងរាយ
ការណ៍្អៅកនុងព្បព័ន្ធ ដដលាន្អចញអៅអពលណ្តមួយសព្មាប់
សលិតសល ិរញ្ាវតាុ ដដលឆ្ៃុោះបញ្ញច ងំព៊ីចំនួ្ន្ព្បតិបតតិការសរបុអដាយ
ធនាគារ អ អអច ប ៊ី។ 

ព្បតិបតតិការ មាន្ន័្យថារាល់ព្បតិបតតិការណ៍្របស់ធនាគារដដលអកើតអ ើងព៊ីការអព្បើ
ព្ាស់អៅអលើកាត និ្ងអលេកូតសមាា ត់ និ្ងរាប់បញ្ចូ លអដាយគាម ន្ការ
កំណ្ត់អៅអលើព្បអភទព្បតិបតតិការ ការដកស្ថច់ព្ាក់ ការបញ្ញា រទិញ 
ទូទាត់ ការអសញើរព្ាក់ ព្តួតពិនិ្តយស្ថច់ព្ាក់ ដាក់ព្ាក់និ្ងដសក។ ការ
ទូទាត់វកិកយបព្ត និ្ងអសវាកមមធនាគារអអ ិចព្តូនិ្កអសេងអទៀតដដល
ធនាគារអអអចប ៊ីសតល់ជូ្ន្ ឬអធវើព្បតិបតតិការមតងមាក ល (មិន្ថាតាមរយៈ
មា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិ ស្ថា ន្៊ីយលក់ទំនិ្ញ មា សុ៊ីន្ឆូ្តកាត 
ព្បតិបតតិការតាមព្បព័ន្ធអុ៊ីន្ធឺណិ្ត ឬទ៊ីតំាងទូទាត់អសេងៗ ឬតាមបណ្តត
ញអសេងអទៀត)។ អដើមប៊ីអជ្ៀសវាងការសងេយ័ពាកយថា“ព្បតិបតតិការ” រមួ
មាន្ “ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធ”។ 

ម្លាសុពលភ្ជព មាន្ន័្យថាជាម្លាសុតកំណ្ត់ម្ន្ការអព្បើព្ាស់កាត។ 
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2 ការដាក់ពាកយ និ្ងការយលព្ពម 
2.1 ការដាក់សំអណ្ើ រ៖ អតិលិជ្ន្ដដលមាន្គណ្ន្៊ីសន្េំ ឫគណ្ន្៊ីចរន្តោចអសនើរសំុព្បអភទ

កាតណ្តមួយរបស់ វ ៊ីស្ថរ ឫមា សទ័រកាតរបស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ។ 
2.2 ដសាកអៅអលើពាកយអសនើសំុ និ្ងឯកស្ថរអោងអសេងអទៀតដដលាន្សតល់អដាយមាច ស់កាត 

ធនាគារ អ អអច ប ៊ី គឺមាន្សិទិធអដើមប៊ីសអព្មចអៅការយល់ព្ពម ឫមិន្យល់ព្ពមអៅអលើ
ការអសនើសំុរបស់អតិលិជ្ន្អដើមប៊ីអព្បើព្ាស់កាត។ 

2.3 អៅអពលអតិលិជ្ន្ទទួលាន្កាត មាច ស់កាតព្តវូដតចុោះ តាអលខាអៅអលើកាតអនាោះ។ 
អដើមប៊ីអោយកាតដំអណ្ើ រការ មាច ស់កាតព្តវូយល់ព្ពមអៅលកខេ័ណ្ឌ របស់កាតទាំងអស់
អន្ោះ។ 

2.4 អតិលិជ្ន្មាន ក់នឹ្ងទទួលាន្កាតដតមួយ (១) រាល់ការអសនើសំុអពលណ្តមួយ លុោះព្តាដត
ធនាគារអអអចប ៊ីសអព្មចចិតតអចញកាតអលើសព៊ីមួយ (១) សន្ៃឹកអៅឱ្យអតិលិជ្ន្។ 

2.5 ករណ្៊ី ដដលមាច ស់កាតមាន្កាតអលើសព៊ីមួយ ធនាគារអអអចប ៊ីោចអធវើការលុបកាត
ណ្តមួយ អដាយអធវើការជូ្ន្ដំណឹ្ងមុន្២១ម្លា និ្ងបញ្ញា ក់ព៊ីមូលអ តុម្ន្ការលុបកាត។ 
មាច ស់កាតព្តូវដតកាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំនុ្ចបន្ទោះមា អញ ទិច និ្ងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយ
ដាច់ព៊ីគាន  អ ើយព្តវូធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទំាងស្រសុង ឫ ោចអៅស្ថខាធនាគារ
អអអចប ៊ីណ្តមួយ អដើមប៊ីព្បគល់កាតដដលាន្លុបអនាោះអៅធនាគារវញិ។ 

3 ការអព្បើព្ាស់កាត 
3.1 ធនាគារ អ អអច ប ៊ីាន្អចញកាតអៅអោយអតិលិជ្ន្ដដលជាមាច ស់កាត អ ើយមាច ស់

កាតព្តូវអគារពតាមលកខេ័ណ្ឌ ទំាងអស់ដដលាន្ដចង និ្ងដូចជាលកខេ័ណ្ឌ អសេងៗអទៀ
ត។ អរៀងរាល់ការដកសព្មួល និ្ងការបដន្ាមលកខេ័ណ្ឌ ម្ន្កាតព៊ីធនាគារ អ អអច ប ៊ីព្តូវ
មាន្ការព្បកាស និ្ងការជូ្ន្ដំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរអៅមាច ស់កាតអោយាន្
មុន្២១ម្លា អដាយមាន្អ តុសលជាក់លាក់សព្មាប់ការផ្អៃ ស់បតូរ ដដលមាន្ដចងអៅកនុង
អសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ង។ 



3.2 កាតមាន្សុពលភ្ជពរ ូតដល់កាលបរអិចេទសុពលភ្ជព។ អៅអពលសុតកំណ្ត់ម្ន្
កាលបរអិចេទសុពលភ្ជព មាច ស់ប័ណ្ណគួរដតអសនើសំុកាតលម៊ីអៅស្ថខា អ អអច ប ៊ី អ ើយ
ព្បគល់ប័ណ្ណដដលសុតកំណ្ត់អៅធនាគារ អ អអច ប ៊ី ធនាគារនឹ្ងកាត់កាតជាពាក់ក
ណ្តត លអៅទូទំាងបន្ទោះមា អញទិក និ្ងបន្ទោះអសៀគវ៊ីដដលធានាថាវាព្តវូាន្េូចខាត
ទំាងស្រសងុ ("ព្តូវាន្បញ្ច ប់ Card”) បនាទ ប់មកអចញកាតលម៊ី។ ចំណំ្ត៖ មិន្តព្មូវឱ្យ
ព្បគល់ប័ណ្ណវញិអទ ព្បសិន្អបើអតិលិជ្ន្រាយការណ៍្ថាាត់ប័ណ្ណសុតកំណ្ត់ ធនាគារ
នឹ្ងកត់សមាា ល់កាតដដលសុតកំណ្ត់ព្តូវាន្ាត់បង់ អ ើយអចញប័ណ្ណលម៊ី។ 

3.3 កាតគឺជាប័ណ្ឌ ឥណ្ពន្ធមួយដដលភ្ជា ប់អៅគណ្ន្៊ីណ្តមួយ សំរាប់អធវើការដកព្ាក់អៅ
អពលដដលមាន្ការបញ្ញា ទិញទំនិ្ញតាមកាត។ កាតោចព្តូវាន្អព្បើព្ាស់អដើមប៊ីទិញ
ទំនិ្ញអៅកនុងព្បអទសកមពុជា និ្ងអព្ៅព្បអទសអៅតាមមា សុ៊ីន្គិតព្ាក់(POS)ម្ដគូរ
ពាណិ្ជ្ាករាន្ លុោះព្តាដតមាន្សមតុលយស្ថច់ព្ាក់អៅកនុងគណ្ន្៊ី។ មាច ស់កាតព្តវូ
ព្ាកដថាមាន្ចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ព្គប់ព្គាន់្មុេនឹ្ងអព្បើព្ាស់កាត អដើមប៊ីទិញទំនិ្ញអៅ
តាមចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ជាអតិបរមាអៅកនុងគណ្ន្៊ី។ 

3.4 មាច ស់កាតោចអធវើព្បតិបតតិការអព្ៅព្បអទសាន្ លុោះព្តាដតមាច ស់កាតអសនើសំុអោយអបើក
អព្បើព្ាស់អៅអព្ៅព្បអទស។ មាច ស់កាតោចអសនើបិទការអព្បើព្ាស់អៅអព្ៅព្បអទស
អដាយអធវើទំនាក់ទន្ងអៅកាន់្ដសនកបអព្មើអតិលិជ្ន្របស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី តាមរយៈ 
“+855 23 992 833 or 1800 20 8118” (អមា ងសព្មាប់ទាក់ទង: ២៤អមា ង ៧ម្លាកនុងមួយ
សាត  ៍)។ 

3.5 មាច ស់កាតព្តូវាន្អនុ្ញ្ញា តអោយទិញទំនិ្ញតាមព្បព័ន្ធអន្ឡាញអដាយអព្បើវសិ្ថរ ឫ 
មា សទ័រកាត (សព្មាប់ព្បតិបតតិការ EMV និ្ង CSS) ដរាបណ្តអនកមាន្ចំនួ្ន្សមតុលយ
ស្ថច់ព្ាក់អៅកនុងគណ្ន្៊ី អ ើយមិន្អលើសព៊ីទឹកព្ាក់ដដលាន្កំណ្ត់អៅតាម
ព្បអភទព្បតិបតតិការណ៍្ន្៊ីមួយៗរបស់ធនាគារ។ 

3.6 មាច ស់កាតោចអព្បើព្ាស់កាតអៅកនុងព្បអទសកមពុជាអៅតាមមា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់
សវ័យព្បរតតិរបស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ឫតាមបណ្តត មា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិ
អសេងអទៀត ដដលបង្វា ញពាកយ MEPS ONLY សព្មាប់ដកជាស្ថច់ព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ី។ 
ោ ងណ្តក៏អដាយ មាច ស់កាតោចអព្បើព្ាស់កាតអៅអព្ៅព្បអទសកមពុជាជាមូយ
មា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិណ្តមួយដដលាន្បង្វា ញពាកយ VISA ឫ MASTER 
សព្មាប់ដកស្ថច់ព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ី។ 



3.7 រាល់ការដកស្ថច់ព្ាក់តាមកាតនឹ្ងព្តវូដកទឹកព្ាក់ទំាងអនាោះព៊ីគណ្ន្៊ីមាច ស់កាតផ្អទ
ល់។ ការដកស្ថច់ព្ាក់គឺមិន្ោចអលើសព៊ីចំនួ្ន្ដដលាន្កំណ្ត់ជាអតិបរមាម្ន្ចំនួ្ន្
បងារកនុងមួយម្លា និ្ងកនុងមួយព្បតិបតតិការណ៍្ដកព្ាក់តាមព្បអភទកាតន្៊ីមួយៗ អដាយ
អគារពតាមលកខេ័ណ្ឌ សលិតសលរបស់ VISA និ្ង MASTERCARD។ 

3.8 កនុងអគាលបំណ្ងអដើមប៊ីអោយមា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិមាន្ព្បសិទធិភ្ជពជាមួយ
កាត ធនាគារ អ អអច ប ៊ីនឹ្ងអចញអលេកូតសមាា ត់មួយអៅអោយមាច ស់កាត។ អលេកូត
សមាា ត់គឺព្តូវរកាោ ងសមាា ត់ អ ើយមិន្គួរបង្វា ញវាអៅអោយមនុ្សេអសេងអទៀត
ដដលសាិតអៅស្ថា ន្ភ្ជព ឫ តាមវធិ៊ីណ្តក៏អដាយ។ 
- សព្មាប់ព្បតិបតតិការណ៍្អព្ៅព្បអទស 
- មាច ស់កាតោចអព្បើព្ាស់កាតអៅអព្ៅព្បអទសកមពុជាជាមួយពាណិ្ជ្ាករ និ្ងអៅ

តាមមា សុ៊ីន្ដកដាក់ព្ាក់សវ័យព្បវតតិ។ 
- មាច ស់កាតាន្អធវើព្បតិបតតិណ្តមួយជាព្បអភទរបិូយប័ណ្ណអសេងអព្ៅព៊ីរបិូយប័ណ្ណ

ដុលាៃ រអនាោះចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ដដលាន្ដកអចញព៊ីគណ្ន្៊ីនឹ្ងព្តូវាន្ផ្អៃ ស់បតូរអៅជា
ព្ាក់ដុលាៃ រតាមអព្តាបតូរព្ាក់ដដលាន្កំណ្ត់ព៊ីធនាគារអអអចប ៊ី និ្ងអធវើការ
ទូទាត់អោយព្តូវគាន អៅនឹ្ងធនាគារអសេតអទៀតតាមព្បតិបតតិអនាោះ។ 

- ការអព្បើព្ាស់កាតសព្មាប់ព្បតិបតតិការណ៍្អព្ៅព្បអទសនឹ្ងអគារពតាមបទបញ្ញា
ព្តួតពិនិ្តយអៅរាល់ការផ្អៃ ស់បតូរដដលាន្អចញអដាយធនាគារ អ អអច ប ៊ី អ ើយ
ោចអនុ្វតាន៍្តាមព្បតិបតតិការណ៍្ទំាងអនាោះ។ 



3.9 ធនាគារអអអចប ៊ីោចចាត់ដចងសមតុលយដដលាន្បព្មុងទុកសព្មាប់អគាលបំណ្ងម្ន្
ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធណ្តមួយដដលអសនើឱ្យមាន្ព្បសិទធិភ្ជពអៅអលើកាត។ ធនាគារអ
អអចប ៊ីនឹ្ងដាក់ព្ាក់តមកល់ទុកដបបអន្ោះរ ូតដល់ស្ថមសិប (៣០) ម្លាព្បតិទិន្ (ឬោច
ដព្បព្បលួអដាយធនាគារអអអចប ៊ី) ព៊ីអពលមួយអៅអពលមួយអដាយការជូ្ន្ដំណឹ្ងជា
លាយលកខណ៍្អកេរជាមុន្ចំនួ្ន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លាព្បតិទិន្ដល់សមាជិ្កកាតអដាយ
មាន្មូលអ តុ ( s) ចំអពាោះការផ្អៃ ស់បតូរដដលមាន្ដចងអៅកនុងអសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ង) ។ 
សមតុលយដដលាន្រកាទុកសព្មាប់ព្បតិបតតិការមា សុ៊ីន្បញ្ចូ ន្អព្បងឥន្ធន្ៈ
សវ័យព្បវតតិណ្តមួយគឺ ២ ដុលាៃ រ (អតើអយើងគិតម្លៃប ុនាម ន្?) ដដលនឹ្ងព្តូវអធវើអ ើងរយៈ
អពលប៊ី (៣) ម្លាអធវើការ។ ធនាគារអអអចប ៊ីនឹ្ងដកឥណ្ទាន្ដដលអៅសល់ (ឬដសនកណ្ត
មួយរបស់វា) អចញព៊ីគណ្ន្៊ីអៅអពលព្បតិបតតិការដដលព្តូវគាន ព្តូវាន្បង្វា ញដល់
ធនាគារអអអចប ៊ីសព្មាប់ការទូទាត់។ ធនាគារអអអចប ៊ីនឹ្ងបអញ្ចញសមតុលយដដលអៅ
សល់ (ឬដសនកណ្តមួយរបស់វា) ព្បសិន្អបើព្បតិបតតិការដដលព្តូវគាន មិន្ព្តូវាន្បង្វា ញ
ដល់ធនាគារអអអចប ៊ីសព្មាប់ការទូទាត់កនុងរយៈអពលដូចាន្បញ្ញា ក់និ្ងជូ្ន្ដំណឹ្ង
ដល់សមាជិ្កកាតអដាយធនាគារអអអចប ៊ី។ សមាជិ្កកាតោចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌ ល
ទំនាក់ទំន្ងអតិលិជ្ន្អអអចប ៊ីឬអៅស្ថខាណ្តមួយរបស់ធនាគារអអអចប ៊ីអដើមប៊ី
ស្ថកសួរអំព៊ីរយៈអពលម្ន្ការកាន់្កាប់ដដលពាក់ព័ន្ធនិ្ងោចអនុ្វតតាន្អដើមប៊ី
បអញ្ចញសមតុលយដដលាន្រកាទុក (ឬដសនកណ្តមួយរបស់វា) ដដលទាក់ទងអៅនឹ្ង
ព្បតិបតតិការដដលព្តវូគាន ដដលកាតសមាជិ្កមាន្បំណ្ងអធវើ។ ធនាគារអអអចប ៊ីនឹ្ងដាក់
ការទប់គណ្ន្៊ីអ ើយដកព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ីសព្មាប់ព្បតិបតតិការណ្តមួយដដលាន្
បង្វា ញបនាទ ប់ព៊ីរយៈអពលអនាោះជាបន្តបនាទ ប់។ ធនាគារអអអចប ៊ីោចដកព្ាក់ព៊ីគណ្ន្៊ី
ទាក់ទងនឹ្ងព្បតិបតតិការណ្តមួយនឹ្ងមិន្ព្តូវាន្កំណ្ត់ចំអពាោះចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ដដល
ព្តូវាន្ផ្អា កកនុងការភ្ជា ប់ជាមួយព្បតិបតតិការអនាោះអទអ ើយមាន្សិទធិដកព្ាក់ព៊ី
គណ្ន្៊ីសព្មាប់ចំនួ្ន្ព្បតិបតតិការអពញអលញអៅអពលណ្តមួយ។ ធនាគារអអអចប ៊ី
ព្តូវាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យបអងកើន្អៅអពលណ្តក៏ាន្នូ្វចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ដដលេៃួន្នឹ្ងជាប់
ទាក់ទងនឹ្ងព្បតិបតតិការណ្តមួយដដលព្តូវាន្កំណ្ត់ជារបិូយប័ណ្ណអសេងអព្ៅព៊ីព្ាក់
ដុលាៃ រព្បសិន្អបើចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ដដលាន្បញ្ចូ លដំបូងអៅអពលបតូរអៅជារបិូយប័ណ្ណ
បរអទសអនាោះនឹ្ងមិន្ព្គប់ព្គាន់្អដើមប៊ីទូទាត់ព្បតិបតតិការអនាោះអទ។ ។ 



3.10 ព្បតិបតតិការរបស់ 3D Secure: ព្បសិន្អបើមាច ស់កាតអព្បើព្ាស់កាតអដើមប៊ីទិញទំនិ្ញ
តាមព្បព័ន្ធអន្ឡាញ មាច ស់កាតជាអនកទទួលេុសព្តូវទំាងស្រសងុចំអពាោះសុវតតិភ្ជពកនុង
ការអព្បើព្ាស់កាតព្គប់អពលអវលា។ មាច ស់កាតគឺយល់ព្ពមបញ្ចូ លព័ត៌មាន្កាតរបស់
េៃួន្អៅអលើព្បព័ន្ធអិន្ធិអណ្តអៅតាមការដណ្នំាអដើមប៊ីរការជាភសតុតាង។ ធនាគារ អ 
អអច ប ៊ីមិន្អធវើការអសទៀងផ្អទ ត់អតតសញ្ញា ណ្ ឫមាច ស់កាតរាល់ការបញ្ចូ លព័ត៌មាន្កាត 
អ ើយធនាគារ អ អអ ប ៊ីនឹ្ងមិន្ទទួលេុលព្តូវចំអពាោះសកមមភ្ជពអៅអលើការអព្បើព្ាស់
ព័ត៌មាន្កាត ដដលព្តូវាន្អនុ្ញ្ញា ត ឫមិន្អនុ្ញ្ញា តអោយអធវើព្បតិបតតិការណ៍្។ 
ធនាគារ អ អអច ប ៊ីរកាសិទធមិន្អនុ្ញ្ញា តិអលើព្បតិបតតិការណ៍្ណ្តមួយតាមព្បព័ន្ធអិន្ធិ
អណ្តព្បសិន្អបើ ព្បតិបតតិការអនាោះមិន្មាន្អ តុសលព្គប់ព្គាន់្ ឫសងេយ័ថាមិន្ព្តឹម
ព្តូវ ឫមិន្ស្រសបចាប់។ 

3.11 មាច ស់កាតទទួលស្ថា ល់ថាោចបង្វា ញសមតុលយទឹកព្ាក់តាមរយៈមា សុ៊ីន្ដកព្ាក់
សវ័យព្បវតតិ ឬមា សុ៊ីន្អសេងអទៀង ឬបណ្តត ញអសេងអទៀតដដលមិន្រាប់បញ្ចូ ល ការដាក់
ព្ាក់ដដលមិន្ព្តូវាន្អសទៀងផ្អទ ត់អដាយធនាគារអអអចប ៊ី និ្ងមូលបបទាន្បព្តដដល
អចញអដាយមាច ស់កាតដដលមិន្ព្តូវាន្ដំអណ្ើ រការអដាយធនាគារអអអចប ៊ី។ សម
តុលយដដលបង្វា ញតាមរយៈមា សុ៊ីន្ដកព្ាក់សវ័យព្បវតតិ ឬអិុន្ធិអណ្ត ឬបណ្តត ញ
អសេងអទៀតនឹ្ងមិន្ព្តូវាន្ចាត់ទុកថាជាសមតុលយទឹកព្ាក់របស់គណ្ន្៊ីមាច ស់កាត
អទ។ 

3.12 របិូយប័ណ្ណដដលមាន្អៅកនុងកាតោចដព្បព្បលួអៅតាមការកំណ្ត់ម្ន្របិូយប័ណ្ណលម៊ី
របស់ធនាគារ។ ព្បសិន្អបើធនាគារាន្កំណ្ត់របិូយប័ណ្ណលម៊ីមួយ អនាោះលកខេណ្ឌ ម្ន្
របិូយប័ណ្ណលម៊ីទំាងអន្ោះនឹ្ងព្តូវាន្អនុ្វតតតាម។ 

4 កិចចព្ពមអព្ពៀងរបស់មាច ស់កាត 
មាច ស់កាតព្តូវយល់ព្ពមតាមលកខេ័ណ្ឌ របស់ធនាគារអអអចប ៊ីដូចខាងអព្កាម៖ 

ក. មាន្ដតមាច ស់កាតប ុអណ្តណ ោះដដលមាន្សិទធិអធវើព្បតិបតតិការអៅអលើកាតដដល
អចញអដាយមាច ស់កាតជាមួយពាណិ្ជ្ាករ។ 
េ. ព្បសិន្អបើកាតព្តូវាន្ាត់ ឬ ព្តូវអចារលួច អ ើយធនាគារអអអចប ៊ីាន្
ផ្អៃ ស់បតូរកាតលម៊ីអោយមាច ស់កាត ដតកាតដដលាន្ាត់អនាោះព្តវូាន្អគរកអ ើញវញិ 
មាច ស់កាតព្តូវដតកាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំនុ្ចបន្ទោះមា អញ ទិច និ្ងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយ



ដាច់ព៊ីគាន  អ ើយព្តូវធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទំាងស្រសុង ឬ ក៏អៅស្ថខាណ្តមួយ
របស់ធនាគារអអអចប ៊ី អដើមប៊ីលុបអចាល និ្ងព្បគល់កាតអៅអោយធនាគារអអអចប ៊ី វ ិ
ញ។ 
គ. ជូ្ន្ដំណឹ្ងជាបនាទ ន់្អៅធនាគារអអអចប ៊ីអដាយសរអសរជាលាយលកខណ៍្
អកេរ អំព៊ីការផ្អៃ ស់បតូរអោយចាស់លាស់ណ្តមួយរបស់មាច ស់កាតដូចដដលាន្សត
ល់ឱ្យធនាគារអអអចប ៊ីកនុងកំ ុងអពលដាក់ពាកយសំុកាត និ្ងសតល់ជូ្ន្នូ្វព័ត៌មាន្
លមាិតអសេងអទៀតដដលធនាគារោចអសនើសំុអពលណ្តមួយ។ 
 . អដើមប៊ីអនុ្ម័តជាមួយល័កខេ័ណ្ឌ ដដលាន្កំណ្ត់ទំាងអន្ោះ (ដូចដដលោចព្តូវ
ាន្ផ្អៃ ស់បតូរអដាយធនាគារអអអចប ៊ីអៅអពលណ្តមួយ អដាយព្គាន់្ដតសតល់អសចកត៊ី
ជូ្ន្ដំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរ អដាយមាន្អ តុសលចំអពាោះការផ្អៃ ស់បតូរដដល
មាន្ដចងអៅកនុងអសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ងដល់មាច ស់កាតអោយាន្មុន្ចំនួ្ន្២១ម្លា) និ្ង
ល័កខេ័ណ្ឌ អសេងអទៀតទាំងអស់អន្ោះគឺសព្មាប់ការអព្បើព្ាស់កាតដដលព្តូវាន្កំណ្ត់
អដាយធនាគារអអអចប ៊ី។ 
ង. មិន្អរនុ្ញ្ញា តិអោយអព្បើកាតសព្មាប់សកមមភ្ជពេុសចាប់ណ្តមួយ ប ុដន្តមិន្
ាន្កំណ្ត់ចំអពាោះការអព្បើព្ាស់តាមព្បព័ន្ធអិុន្ធិអណ្តរបស់ធន្គារ ការភ្ជន ល់ ឬ 
ដលបងសុ៊ីសងេុសចាប់។ ធនាគារអអអចប ៊ីមាន្សិទធិបិទកាតភ្ជៃ មៗព្បសិន្អបើកាត
ព្តូវាន្សងេយ័ថាព្តូវាន្អព្បើព្ាស់សព្មាប់សកមមភ្ជពេុសចាប់។ 
ច. ព្បតិបតតិការដដលព្តវូមាន្ការអព្បើព្ាស់ជាមួយកាត និ្ងស្ថច់ព្ាក់ ឬមូលនិ្
ធិដដលព្តូវាន្អព្បើព្ាស់សព្មាប់ការបញ្ចូ លកាតអ ើងវញិគឺមិន្ព្តូវាន្ទទួល
ស្ថា ល់ព៊ីព្បភពេុសចាប់ និ្ងមិន្ទាក់ទងអៅនឹ្ងសកមមភ្ជពេុសចាប់ណ្តមួយអ ើ
យ។ 
ឆ្. ជូ្ន្ដំណឹ្ងអៅធនាគារអអអចប ៊ីឱ្យាន្ឆាប់រ ័សតាមដដលោចអធវើអៅាន្
បនាទ ប់ព៊ីដឹងថាកាតព្តូវាន្ាត់ ព្តូវអគលួច និ្ងព្បតិបតតិការដដលគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត
ាន្អកើតអ ើង ឬអលេកូដសមាា ត់ោចព្តូវាន្អគដកដព្ប។ 
ជ្. ជូ្ន្ដំណឹ្ងអៅធនាគារអអអចប ៊ីភ្ជៃ មៗអៅអពលមាច ស់កាតទទួលាន្ការជូ្ន្
ដំណឹ្ងអំព៊ីការអធវើព្បតិបតតិការ អ ើយព្បតិបតតិអនាោះមិន្មាន្ការអនុ្ញ្ញា ត។ 



ឈ្. ពិនិ្តយអមើលអសចកត៊ីដលៃងការណ៍្ និ្ងរាយការណ៍្អំព៊ីភ្ជពមិន្ព្តឹមព្តូវណ្ត
មួយអដាយគាម ន្ការពន្ារអពលអ ើយ។ 
ញ. មាច ស់កាតព្តូវចាត់វធិាន្ការអោយសមអ តុសល អដើមប៊ីរកាសុវតាិភ្ជពកាត 
និ្ងអលេកូដសមាា ត់ព្គប់អពល ព្គប់ទ៊ីកដន្ៃង ដដលមិន្រមួបញ្ចូ ល៖ 
- បង្វា ញព័ត៌មាន្លំអិតរបស់កាត ឬអលេកូដសមាា ត់ដល់បុគាលអសេងអទៀត។ 
-  សរអសរអលេកូដសមាា ត់អៅអលើកាត ឬអៅអលើអវ៊ីដដលរកាទុកអៅជិ្តជាមួយកា

ត។ 
- អព្បើព្ាស់អលេកូដសមាា ត់ដដលាន្អព្ជ្ើសអរ ើសព៊ីម្លាដេឆាន ំកំអណ្ើ ត អតត

សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ លិេិតឆ្ៃងដដន្ ប័ណ្ណអបើកបរ ឬអលេទំនាក់ទំន្ងរបស់មាច ស់កាត 
និ្ង 

- អនុ្ញ្ញា តឱ្យបុគាលអសេងអទៀតអព្បើព្ាស់កាត និ្ងអលេកូដសមាា ត់។ 



5 ការមិន្ដំអណ្ើ រការ/ការផ្អា កដំអណ្ើ រការអព្បើព្ាស់កាត 
5.1 កាតទំាងអស់គឺជាកមមសិទធិរបស់ធនាគារអអអចប ៊ីជាអនកោចមាន្សិទធិព្គប់អពលអវលា

កនុងការដកកាត ឬ ផ្អា កការអព្បើព្ាស់ ឬ ការបដិអសធព្បតិបតតិណ្តមួយកនុងករណ្៊ី
ដដល ធនាគារអអអចប ៊ីាន្ជូ្ន្ដំណឹ្ងជាមុន្ចំនួ្ន្២១ម្លា ដដលមាន្ដចងកនុងអសចកត៊ី
ជូ្ន្ដំណឹ្ងអំព៊ីអ តុសលសព្មាប់ការដកព្ាក់ ឬ ការរកាទុកនិ្ងអលើកដលងដតករណ្៊ី
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការដកៃងបន្ៃំ។ 

5.2 អៅអពលកាតមិន្ដំអណ្ើ រការ ការផ្អា កឬការបញ្ច ប់ការអព្បើព្ាស់កាត មាច ស់កាតព្តូវដត
កាត់កាតអនាោះជាព៊ីរអៅចំនុ្ចបន្ទោះមា អញ ទិច និ្ងបន្ទោះឈ្៊ីបអោយដាច់ព៊ីគាន  អ ើយព្តូវ
ធានាថាកាតព្តូវាន្េូចខាតទំាងស្រសុង ឬអៅស្ថខាណ្តមួយរបស់ធនាគារអអអចប ៊ី 
អដើមប៊ីលុបអចាល និ្ងព្បគល់កាតអៅធនាគារវញិ។ 

5.3 មាច ស់កាតព្តូវយល់ព្ពមរាល់ការេូចខាត ខាតបង់ ឫ ចំណ្តយអសេងៗដដលមាច ស់កាត
ជួ្បព្បទោះព៊ីសកមមភ្ជពេៃួន្ឯងផ្អទ ស់ អ ើយធនាគារមិន្ទទួលេុសព្តូវ អដាយអោង
អៅតាមការដចងកនុងព្បការ 5.1 ដដលសត៊ីអំព៊ីសកមមភ្ជពព្បព្ពឹតតេុស ការអធវសព្បដ ស
ឫមិន្អគារពតាមលកខេ័ណ្ឌ របស់មាច ស់កាត។ 

5.4 មាច ស់កាតោចអធវើទំនាក់ទន្ងអៅកាន់្ដសនកបអព្មើអតិលិជ្ន្របស់ធនាគារ អ អអច ប ៊ី ឫ
អៅកាន់្ស្ថខាអសេងអទៀតព្បសិន្អបើគាត់/នាងចង់ាន្ព័ត៌មាន្បដន្ាមអំព៊ីការលុប
អចាល ឫ ការផ្អា កដំអណ្ើ រការកាត។ 

6 ការបញ្ឈប់ការទូទាត់ព៊ីធនាគារ 



6.1 ធនាគារអអអចប ៊ីមិន្ទទួលេុសព្តូវចំអពាោះកំ ុសឆ្ាងអលើទអងវើ ឬការអវតតមាន្ណ្ត
មួយរបស់ភ្ជគ៊ីពាណិ្ជ្ាករដដលមិន្បណ្តត លមកព៊ីទអងវើកការអធវសព្បដ ស និ្ង/ឬការ
ព្បព្ពឹតតមិន្ព្តឹមព្តូវរបស់ធនាគារអអអចប ៊ី និ្ងបុគាលិកណ្តមួយរបស់េៃួន្។ អនក
តំណ្តង និ្ងភ្ជន ក់ង្វររមួទំាងការបដិអសធណ្តមួយរបស់ពាណិ្ជ្ាករកនុងការទទួលយក 
ឬការេូចខាត ឬកងវោះខាតណ្តមួយអៅកនុងទំនិ្ញ ឬអសវាកមមណ្តមួយដដលសតល់
អដាយពាណិ្ជ្ាករ និ្ងអសចកត៊ីដលៃងការណ៍្ការតំណ្តង ឬការទំនាក់ទំន្ងដដលាន្អធវើ
អ ើងអដាយពាណិ្ជ្ាករ ឬការបដិអសធណ្តមួយអៅកនុងព្បតិបតតិការតាមអុ៊ីន្ធឺណិ្ត ឬ
អៅអអធ៊ីអឹមណ្តមួយ។ សមាជិ្កយល់ស្រសបមិន្រាប់បញ្ចូ លធនាគារអអអចប ៊ីកនុងការ
ទាមទារ និ្ង/ឬវវិាទ ឬន្៊ីតិវធិ៊ីចាប់ព្បឆំាងនឹ្ងពាណិ្ជ្ាករអ ើយ។ ធនាគារអអអចប ៊ី
នឹ្ងមិន្ទទួលេុសព្តូវចំអពាោះការទូទាត់ណ្តមួយដដលាន្អសញើអៅឱ្យពាណិ្ជ្ាករ 
អទាោះប៊ីជាមាន្ការទាមទារនិ្ង/ឬវវិាទណ្តមួយដដលមាច ស់កាតោចមាន្ចំអពាោះ
ពាណិ្ជ្ាករក៏អដាយ។ ព្បសិន្អបើមាន្វវិាទម្ន្ព្បតិបតតិការណ្តមួយ ចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់
ដដលាន្កាត់សព្មាប់ការទូទាត់ចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះអនាោះនឹ្ងមិន្ព្តូវ
ាន្សងវញិអទ លុោះព្តាដតព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះអនាោះព្តវូាន្អលើកដលង។ 

6.2 មាច ស់កាតព្តូវអដាោះស្រស្ថយរាល់បណ្តឹ ងទាមទារសំណ្ងវវិាទអៅតាមន្៊ីតិវធិ៊ីចាប់ 
ចំអពាោះពាណិ្ជ្ាករដដលាន្ព្បព្ពឹតដេុស ឬការេកខាន្ណ្តមួយដដលមិន្បណ្តត លម
កព៊ីការអធវសព្បដ ស និ្ង/ឬការព្បព្ពឹតតមិន្ព្តឹមព្តូវអលើធនាគារអអអចប ៊ី និ្ង/ឬ
តំណ្តងនិ្អោជិ្តណ្តមួយរបស់េៃួន្ និ្ងភ្ជន ក់ង្វរផ្អទ ល់ជាមួយពាណិ្ជ្ាករ និ្ងមិន្
ដមន្តាមរយៈធនាគារអអអចប ៊ី។ មាច ស់កាតោចសតល់ព័ត៌មាន្វវិាទអៅដសនកបំអរ ើអតិលិ
ជ្ន្អអអចប ៊ី ឬការតស ូមតិរបស់អតិលិជ្ន្។ មាច ស់កាតោចទាក់ទងអៅព្កមុវវិាទកាត
ឥណ្ពន្ធសព្មាប់ជ្អមាៃ ោះណ្តមួយបដន្ាមអទៀត។ 

6.3 ព្បសិន្អបើមាន្វវិាទម្ន្ព្បតិបតតិការណ្តមួយ ចំនួ្ន្ទឹកព្ាក់ដដលាន្កាត់សព្មាប់ការ
ទូទាត់ចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះនឹ្ងមិន្ព្តូវាន្សងវញិអទ លុោះព្តាដត
ព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះអនាោះព្តូវាន្អលើកដលង។ 

7 តម្មៃអសវា និ្ងបន្ទុកអសេងៗ 
7.1 ធនាគារោចគិតតម្មៃអសវា និ្ងទូទាត់អចញព៊ីគណ្ន្៊ីរបស់អតិលិជ្ន្អៅតាមតម្មៃអសវា

ដដលមាន្ដចងអៅកនុងពាកយអសនើរសំុ។ 



7.2 ធនាគារមាន្សិទធិទូទាត់រាល់ព្បតិបតតិការណ៍្របស់អតិលិជ្ន្។ 

8 រាយការណ៍្ 
8.1 អសចកត៊ីដលៃងការណ៍្តាមកាលកំណ្ត់សព្មាប់គណ្ន្៊ីដដលជាសមាជិ្ករបស់កាតនឹ្ង

ទទួលាន្ព្បតិបតតិការឥណ្ពន្ធម្លៃឈ្នួល ការគិតព្ាក់ និ្ងការដកព្ាក់តាមអអធ៊ីអឹម
ទំាងអស់ រមួទាំងការទូទាត់ ឬឥណ្ទាន្ដដលាន្អធវើ និ្ងកត់ព្តាអដាយធនាគារអ
អអចប ៊ីនឹ្ងព្តូវអសញើអៅសមាជិ្កកាតជាអរៀងរាល់ដេអៅតាមកាលបរអិចេទរាយការណ៍្
ដដលាន្កំណ្ត់។ ម ាងអទៀតមាច ស់កាតោចចូលអមើលព្បតិបតតិការលមាិត អដាយ
ព្គាន់្ដតចុោះអ ម្ ោះអព្បើព្ាស់អសវាកមមអុ៊ីន្ធឺណិ្តរបស់ធនាគារអអអចប ៊ីតាមរយៈ 
www.rhbgroup.com 

8.2 ការកត់ព្តា និ្ងការបញ្ចូ លកនុងគណ្ន្៊ីជាមួយធនាគារអអអចប ៊ីដូចដដលាន្បង្វា ញ
អៅអលើរាយការណ៍្ព្តូវាន្ចាត់ទុកថាព្តឹមព្តូវ និ្ងមាន្ការព្ពមព្ពាងព៊ីមាច ស់កាត 
លុោះព្តាដតមាន្ការជូ្ន្ដំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរព៊ីមាច ស់កាតអៅព្បតិបតតិការណ៍្
ម្ដលសទុយព៊ីរាយការណ៍្របស់ធនាគារអអអចប ៊ីកនុងរយៈអពលដប់បួន្ (១៤) ម្លាគិត
ចាប់ព៊ីម្លាអធវើព្បតិបតតិការ។ 

8.3 អៅអពលទទួលាន្ការជូ្ន្ដំណឹ្ងព៊ីមាច ស់កាតកនុងរយៈអពលដប់បួន្ (១៤) ម្លាគិត
ចាប់ព៊ីម្លាអចញរាយការណ៍្ ធនាគារនឹ្ងពិនិ្តយអមើលព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះ 
អដើមប៊ីអធវើការដកតព្មូវព្បសិន្អបើមាន្។ សូមកត់សមាា ល់ថាធនាគារអអអចប ៊ីនឹ្ងចាត់
វធិាន្ការតឹងរុងឹរមួទំាងអធវើរាយការណ៍្ជួ្ន្ប ូល៊ីស និ្ងចាត់វធិាន្ការតាមសៃូវចាប់ជា
បន្តបនាទ ប់ (ព្បសិន្អបើចំាាច់) ព្បឆំាងនឹ្ងមាច ស់កាតណ្តមួយដដលប ុន្ប ងអធវើឱ្យមាន្
ការអោះោងមិន្ពិតអលើព្បតិបតតិការដដលមាន្ជ្អមាៃ ោះ។ ព្បតិបតតិការម្ន្ព្បការអន្ោះនឹ្ង
មិន្ប ោះពាល់ដល់កាតពវកិចចរបស់មាច ស់កាតតាមព្បការ ៧ ដដលសតល់ឱ្យជានិ្ចចថារាល់
ព្ាក់ដដលាន្មកព៊ីមាច ស់កាតនឹ្ងព្តូវបញ្ចូ លអៅកនុងគណ្ន្៊ីរបស់សមាជិ្កកាត។ 

9 ទំនួ្លេុសព្តវូចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលមិន្ព្តឹមព្តវូ 
9.1 សមាជិ្កកាតព្តូវមាន្ការព្បុងព្បយ័តន អដើមប៊ីការពារការាត់បង់ព៊ីការលួច ការអព្បើ

ព្ាស់អលេសមាា ត់ និ្ងមិន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យភ្ជគ៊ីទ៊ីប៊ីណ្តមួយអព្បើកាតនិ្ងអលេកូដសមាា ត់
អ ើយ។ 

http://www.rhbgroup.com/


9.2 មាច ស់កាតោចទាក់ទងអៅដសនកអតិលិជ្ន្អអអចប ៊ីតាមរយៈ“ +៨៥៥ ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ឬ ១៨០០ ២០ ៨១១៨” (អសវា ២៤ អមា ង ៧ ម្លាកនុងមួយសាត  ៍) ឬចូលអៅកាន់្អគ
 ទំព័រ www.rhbgroup.com ឬចូលអៅកាន់្ស្ថខាណ្តមួយរបស់អអអអអចប ៊ីដដល
មាន្ទ៊ីតំាងអៅជិ្តអនក។ 

9.3 មាច ស់កាតព្តូវទទួលេុសព្តូវចំអពាោះព្បតិបតតិការគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា តអដាយដសាកអលើអលេ
កូដសំង្វត់ ព្បសិន្អបើពួកអគមាន្៖ 
ក)  ាន្អធវើសកមមភ្ជពដកៃងបន្ៃំ 
េ)  ពន្ាអពលជូ្ន្ដំណឹ្ងដល់ធនាគារអអអចប ៊ី ដតព្តូវជូ្ន្ដំណឹ្ងឱ្យាន្ឆាប់
តាមដដលោចអនុ្វតតាន្ បនាទ ប់ព៊ីាន្រកអ ើញការាត់បង់អលើការអព្បើព្ាស់ប័ណ្ណ
ឥណ្ពន្ធរបស់ពួកអគអដាយគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត។ 
គ)  សម័ព្គចិតតលាតព្តដាងអលេកូដសមាា ត់របស់ពួកអគអៅមនុ្សេមាន ក់អទៀត។ ឬ 
 )  ាន្កត់ព្តាអលេកូដសមាា ត់របស់ពួកអគអៅអលើកាត ឬអៅអលើអវ៊ីដដលរកា
ទុកអៅជិ្តជាមួយកាតរបស់ពួកអគ។  
 
មាច ស់កាតនឹ្ងទទួលេុសព្តូវចំអពាោះព្បតិបតតិការដដលគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា តណ្តមួយ 
ដដលទាមទារការអសទៀងផ្អទ ត់ តាអលខា ឬជាមួយ contactless កាតព្បសិន្អបើពួកអគ
មាន្៖ 
ក)  ាន្អធវើសកមមភ្ជពដកៃងបន្ៃំ 
េ)  ពន្ាអពលជូ្ន្ដំណឹ្ងដល់ធនាគារអអអចប ៊ី ដតព្តូវជូ្ន្ដំណឹ្ងឱ្យាន្ឆាប់
តាមដដលោចអនុ្វតតាន្ បនាទ ប់ព៊ីាន្រកអ ើញការាត់បង់អលើការអព្បើព្ាស់ប័ណ្ណ
ឥណ្ពន្ធរបស់ពួកអគអដាយគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត។ 
គ)  ាន្ទុកកាតអចាល ឬរបស់របរដដលមាន្កាតរបស់ពួកអគអដាយគាម ន្ការ
យកចិតតទុកដាក់អៅកដន្ៃងដដលោចអមើលអ ើញ និ្ងោចចូលអៅយកាន្។ ឬ 
 )  អនុ្ញ្ញា តឱ្យមនុ្សេមាន ក់អសេងអទៀតអព្បើកាតរបស់ពួកអគអដាយសម័ព្គចិតត។ 



9.4 លុោះព្តាដតមាន្កំ ុសជាក់ដសតង មាន្ការទទួលេុសព្តូវរបស់មាច ស់កាតកនុងករណ្៊ី
ាត់បង់ ការលួច ឬការដាក់េុស ឬកូដសមាា ត់ ព្តូវាន្បង្វា ញថាដាក់េុស ឬការ
សព្មបសព្មលួព្តូវចុងអព្កាយដដលោចសន្និដាា ន្ាន្ ធនាគារអអអចប ៊ីមាន្
កាតពវកិចចអដាោះស្រស្ថយជួ្ន្មាច ស់កាត។ 

9.5 ធនាគារអអអចប ៊ីនឹ្ងមិន្មាន្កាតពវកិចចអចញប័ណ្ណលម៊ីបនាទ ប់ព៊ីការាត់បង់ ឬអចារលួច 
ឬការអព្បើព្ាស់កាតអដាយគាម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត។ ព្បសិន្អបើធនាគារអអអចប ៊ីអចញប័ណ្ណ
លម៊ីវញិ ធនាគារអអអចប ៊ីមាន្សិទធិដាក់លកខេណ្ឌ  និ្ងកំណ្ត់ម្លៃឈ្នួល ឬការគិតម្លៃអសេ
ងៗដដលធនាគារអអអចប ៊ីោចចាត់ទុកថាសម។ 

9.6 ព្បសិន្អបើមាច ស់កាតទទួលាន្កាតដដលាត់ ឬព្តូវអចារលួចវញិ មាច ស់កាតព្តូវ
ព្បគល់កាតដដលាត់ ឬព្តូវអគលួចអនាោះអៅឱ្យធនាគារអអអចប ៊ីវញិ អដាយមិន្ចំាាច់
ពាោមអព្បើកាតចាស់អនាោះអទ។ ធនាគារអអអចប ៊ីោចអចញកាតជំ្នួ្សកាតចាស់
បនាទ ប់ព៊ីព្តូវាន្ាត់ ឬព្តូវអចារលួច។ 

9.7 កនុងកាលៈអទសៈេៃោះចាប់ម្ន្កាតអនុ្ញ្ញា តឱ្យមាច ស់កាតទាមទារព្ាក់ព្តលប់ព៊ី
ពាណិ្ជ្ាករវញិ អលើព្បតិបតតិការដដលាន្អសញើ (ព្បសិន្អបើមាន្សិទធិដកព្ាក់វញិ) ប
ណ្តឹ ង ឬវវិាទអៅធនាគារអដាយមាច ស់កាតកនុងរយៈអពលដប់បួន្ (១៤) ម្លាដដលគិត
ចាប់ព៊ីកាលបរអិចេទម្ន្រាយការណ៍្គណ្ន្៊ីរបស់មាច ស់កាត អ ើយមាច ស់កាតាន្សតល់
ព័ត៌មាន្ចំាាច់ដដលអសនើសំុអដាយធនាគារអអអចប ៊ី អដើមប៊ីទាមទារព្ាក់មកវញិកនុងរ
យៈអពលកំណ្ត់។ 

10 ភសតតុាងជាក់ដសតង 
មាច ស់កាតាន្ចុោះកិចចសន្ាជាមួយធនាគារអអអចប ៊ី អដើមប៊ីទទួលយកភសតុតាង និ្ងអស
ចកត៊ីសន្និដាា ន្ព្បឆំាងនឹ្ងមាច ស់កាតកនុងដំអណ្ើ រការន្៊ីតិវធិ៊ីចាប់ណ្តមួយ និ្ងសព្មាប់
អគាលបំណ្ងអសេងអទៀត៖ 
ក) អសចកត៊ីដលៃងការណ៍្ដដលអចញអដាយធនាគារអអអចប ៊ី គឺជាភសតុតាងបញ្ញា ក់ព៊ីការ
ជំ្ពាក់បំណុ្លរបស់សមាជិ្កកាត 
េ)  វញិ្ញា បន្បព្តព៊ីមន្រន្ត៊ីដដលមាន្ការអនុ្ញ្ញា តព៊ីធនាគារអអអចប ៊ី គឺជាភសតុតាង
សន្និដាា ន្ម្ន្បញ្ញា ដដលាន្អកើតអ ើង និ្ងមាន្ការជូ្ន្ដំណឹ្ងអំព៊ីបញ្ញា ណ្តមួយព៊ីមាច ស់
កាត 
គ)  កំណ្ត់ព្តាណ្តមួយដដលរកាអដាយធនាគារអអអចប ៊ី គឺជាភសតុតាងបញ្ញា ក់ព៊ីចំនួ្ន្



ទឹកព្ាក់ព្តលប់មកវញិដដលាន្មកព៊ីកាត ឬមាច ស់កាត។ 



11 ការកត់សមាា ល់ 
11.1 រាល់ការព្ាស្រស័យទាក់ទងដដលមាន្ដចងអៅកនុងល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះ ព្តូវាន្ចាត់ទុក

ថាាន្ទទួលអដាយមាច ស់កាត ព្បសិន្អបើព្តូវទុក ឬអសញើតាមម្ព្បសណ្៊ី យ៍ធមមតាដដល
ាន្បញ្ញា ក់អៅោស័យដាា ន្ដដលអគស្ថា ល់ចុងអព្កាយរបស់គាត់ ឬសាយពាណិ្ជ្ាកមម
អៅកនុងព្បព័ន្ធសេពវសាយណ្តមួយរមួទំាងអុ៊ីន្ធឺណិ្តអៅតាមការសអព្មចរបស់
ធនាគារអអអចប ៊ី។ 

11.2 អសវាកមមម្ន្ការជូ្ន្ដំណឹ្ង ឬដំអណ្ើ រការចាប់ណ្តមួយព្តូវាន្ចាត់ទុកថាមាន្
ព្បសិទធិភ្ជពអៅកាលបរអិចេទម្ន្ការដចកចាយ ព្បសិន្អបើអធវើអ ើងអដាយម្ដ ឬកនុង
ករណ្៊ី ព្បកាសអៅម្លាអធវើការទ៊ី ២ បនាទ ប់ព៊ីាន្អសញើអៅោសយដាា ន្ចុងអព្កាយរបស់
មាច ស់កាតដដលាន្ជូ្ន្ដំណឹ្ងអៅធនាគារអអអចប ៊ី រាល់កាលបរអិចេទម្ន្ការសាយ
ពាណិ្ជ្ាកមមណ្តមួយ។ 

12 េុសឆ្ាង 
12.1 ព្បសិន្អបើមាច ស់កាតាន្អព្ជ្ើសអរ ើសទាក់ទងនឹ្ងការបង្វា ញព័ត៌មាន្កនុងអគាលបំណ្ង

លក់ទំនិ្ញ និ្ងការសេពវសាយ និ្ងការយល់ព្ពមបដន្ាម និ្ងអនុ្ញ្ញា តឱ្យអសទរព័ត៌មាន្
កនុងអគាលបំណ្ងណ្តមួយរមួទំាងមិន្កំណ្ត់ចំអពាោះការវាយតម្មៃឥណ្ទាន្អដើមប៊ីអព្បើ
ព្ាស់ វភិ្ជគនិ្ងវាយតម្មៃព័ត៌មាន្កនុងអគាលបំណ្ងដកលមា និ្ងបដន្ាមការសតល់
សលិតសល និ្ងអសវាកមមអសេងអទៀតអដាយធនាគារអអអចប ៊ីកនុងការអព្បើកាត។ អ ើយ
មាច ស់កាតជាបន្តបនាទ ប់ចង់ផ្អត ច់អចញ ឬសទុយអៅវញិមាច ស់កាតោចទាក់ទងអៅដសនកបំ
អរ ើអតិលិជ្ន្អអអចប ៊ី អដើមប៊ីផ្អៃ ស់បតូរជ្អព្មើស។ 

12.2 ព្បសិន្អបើបទបបញ្ាតតិណ្តមួយដដលទុកជាអមា ៈ ឬមិន្ោចអនុ្វតតាន្ទាំងស្រសុង ឬ
មួយដសនកអព្កាមការអនុ្ម័ត ឬន្៊ីតិរដាណ្តមួយបទបបញ្ាតតិដដលអៅសល់អៅទ៊ីអន្ោះនឹ្ង
អៅដតមាន្ោនុ្ភ្ជព និ្ងព្បសិទធភ្ជព។ 

12.3 ធនាគារអអអចប ៊ីោចបដន្ាម លុប ដកដព្ប ឬដកដព្បល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះដូចដដលមាន្
ដចងអៅកនុងព្បការខាងអលើៗ អដាយសតល់អសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរជា
មុន្ចំនួ្ន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លាដល់មាច ស់កាតមុន្កាលបរអិចេទ និ្ង អដាយបញ្ញា ក់ព៊ីអ តុ
សលសព្មាប់ការផ្អៃ ស់បតូរអៅកនុងអសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ង។ អសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ងអំព៊ីការបដន្ាម 
ឬការដកដព្ប ឬការអធវើវអិស្ថធន្កមមទំាងអន្ោះោចមាន្ឥទធិពលអដាយ៖  



12.4 ក) បង្វា ញអៅកនុងបរអិវណ្ធនាគារ ឬស្ថខារបស់េៃួន្ ឬតាមរយៈការជូ្ន្ដំណឹ្ងតាម
អុ៊ីដមលអៅមាច ស់កាត។ ឬ 

12.5 េ) អសញើស្ថរម្ន្ការជូ្ន្ដំណឹ្ង (“ អអសអអមអអស”) ឬអុ៊ីដមលអអ ិចព្តូនិ្ក ឬអដាយ
ព្បកាសការជូ្ន្ដំណឹ្ងអៅអលើអគ ទំព័ររបស់ធនាគារអអអចប ៊ីអៅ 
www.rhbgroup.com 

12.6 ព្បសិន្អបើមាច ស់កាតមិន្ទទួលយកការអធវើវអិស្ថធន្កមមណ្តមួយអទ មាច ស់កាតោច
មាន្អពលព្ាំព៊ីរ (៧) ម្លា បនាទ ប់ព៊ីធនាគារអអអចប ៊ីាន្សតល់អសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ងអន្ោះ
អដើមប៊ីបញ្ឈប់ការអព្បើព្ាស់កាតអន្ោះអដាយអនុ្អលាមតាមព្បការ ៥ ។ 

12.7 ធនាគារអអអចប ៊ីមាន្សិទធិចាត់តំាងមាច ស់កាតដដលជាកូន្បំណុ្លរបស់ធនាគារអអអច
ប ៊ីឱ្យភ្ជគ៊ីណ្តមួយ និ្ងតាមល័កខេ័ណ្ឌ ដដលោចចាត់ទុកថាសមស្រសបអដាយទុកអពល
អោយមាច ស់កាតចំនួ្ន្ម្មៃមួយ (២១) ម្លា ដូចដដលមាន្អៅកនុងអសចកត៊ីជូ្ន្ដំណឹ្ងជា
លាយលកខណ៍្អកេរមុន្ម្លាមាន្ព្បសិទធភ្ជព និ្ងមាន្មូលអ តុព្គប់ព្គាន់្។ 

12.8 ល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះ (ល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអស់ដដលាន្បអងកើតអ ើង) ព្តូវាន្ព្គប់ព្គង និ្ង
បកស្រស្ថយតាមចាប់ម្ន្ព្បអទសកមពុជា អ ើយសមាច ស់កាតយល់ព្ពមបញ្ាូ ន្អៅយុតាត
ធិការផ្អត ច់មុេរបស់តុលាការកមពុជា។ 

12.9 រាល់អពលដដលាន្អរៀបរាប់ និ្ងមាន្េៃឹមស្ថរអៅតាមល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះ ប ុដន្តគាម ន្
ការេកខាន្កនុងការអនុ្វតត និ្ងមិន្មាន្ការពន្ាអពលកនុងការអនុ្វតតន៍្អលើដសនកណ្ត
មួយម្ន្ធនាគារអអអចប ៊ីប ៊ីម្ន្សិទធិអំណ្តចម្ន្ឯកសិទធិអព្កាមល័កខេ័ណ្ឌ ណ្តមួយ និ្ង
ល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះដំអណ្ើ រការអដាយគាម ន្ការលោះបង់អ ើយ។ ការអនុ្វតតសិទធិឬឯក
សិទធិណ្តមួយឬអដាយដសនកមិន្រារាងំការអនុ្វតតន៍្អសេងអទៀតឬការបដន្ាមណ្តមួយរបស់
វាឬការអព្បើព្ាស់សិទធិអំណ្តចឬឯកសិទធិអសេងអទៀតអ ើយ។ សិទធិនិ្ងការពាាលអៅ
កនុងល័កខេ័ណ្ឌ និ្ងល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះមាន្លកខណ្ៈរមួនិ្ងមិន្ផ្អត ច់មុេព៊ីសិទធិឬការអដាោះ
ស្រស្ថយណ្តមួយដដលសតល់អដាយចាប់អ ើយ។ 

12.10 កាតពវកិចចរបស់មាច ស់កាតព្តូវាន្ចងភ្ជា ប់អៅនឹ្ងអនកតំណ្តង ឬអនកសនងតំដណ្ង
ស្រសបចាប់របស់មាច ស់កាតកនុងតួនាទ៊ី និ្ងការចាត់តំាង។ 

http://www.rhbgroup.com/


12.11 ព្បសិន្អបើមាន្ភ្ជពមិន្ចាស់លាស់ណ្តមួយអកើតអ ើងព៊ីល័កខេ័ណ្ឌ ទំាងអន្ោះ ភ្ជព
មិន្ចាស់លាស់នឹ្ងព្តូវាន្អដាោះស្រស្ថយអដាយធនាគារអអអចប ៊ី។ ការស្ថា បនារបស់
ធនាគារអអអចប ៊ីអំព៊ីអតាន័្យម្ន្ការសតល់ជូ្ន្ណ្តមួយ និ្ងកនុងករណ្៊ី ដដលោចអនុ្វតត
ាន្ជ្អព្មើសម្ន្ការសតល់ឱ្យសមស្រសបដដលព្តូវអនុ្វតតចំអពាោះស្ថា ន្ភ្ជពជាក់លាក់ណ្ត
មួយនឹ្ងព្តូវបញ្ច ប់ និ្ងមាន្កាតពវកិចចអលើមាច ស់កាត។ 

12.12 ព្បសិន្អបើសមាជិ្កមាន្បំណ្ងបតឹងតវា អំព៊ីសលិតសលឬអសវាកមមដដលាន្សតល់ជូ្ន្
គាត់ោចទាក់ទងមក៖ 

ោស័យដាា ន្ ដសនកបំអរ ើអតិលិជ្ន្  
ទូរស័ពទ “ +៨៥៥ ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ ឬ ១៨០០ ២០ ៨១១៨” 
អុ៊ីដមល customer.service@rhbgroup.com? 
អគ ទំព័រ www.rhbgroup.com.kh 
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