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ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ   

ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់សសវាធនាគារអ ៊ីនសធើចណ្ត និង/ឬសសវាធនាគារែលត័ RHB Now 

ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ គ្របគ់្រងការនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬ នសវាក្ម្មធនាគារែល័ត (ចែលត
នៅននេះគ្តូវាននៅកាត់ថា ”នសវាក្ម្ម”) និងអន វតតែំន េះអតិថិជនចែលមានសិទ្ធិនគ្បើគ្ាស់ ក្ន ងនគាលបំណ្ងជួយ សគ្ម្ួល
ែល់អតិថិជនទងំននេះឲ្យអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់តាម្គ្បពន័ធនអឡិែគ្តូនិែ នូវរណ្ន៊ីរបស់ខលួន ផលិតផល និងនសវាក្ម្មែទទ្
នទ្ៀតរបស់ធនាគារែូែចែលានផតល់ជូននោយធនាគារ RHB Indochina Bank Limited  (ចែលតនៅននេះគ្តូវាននៅកាត់
ថា “ធនាគារ RHB”) តាម្រយៈនរហទ្ំពរ័ www.rhbnow.rhbgroup.com/kh (ចែលតនៅននេះគ្តូវាននៅកាតថ់ា    “នរ
ហទ្ពំរ័”)។ 

តាម្រយៈការែ េះន ម្ េះនោយនោរជយ័ោអនក្នគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារតាម្អ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័តរបស់
ធនាគារ RHB និងតាម្រយៈការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មទងំននេះ នោក្អនក្ទ្ទ្ួលស្គា ល់ និងគ្ពម្នគ្ពៀងថាខចែង និង
លក្ខខណ្ឌ ននេះែងកាតពវក្ិែចែំន េះនោក្អនក្ និងគ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាោក្ិែចគ្ពម្នគ្ពៀងរវាងនោក្អនក្ចែលោអតិថិជន និង
ធនាគារ RHB (ែូែចែលានបញ្ជា ក្ក់្ន ងគ្បការ១.១៧ ខាងនគ្កាម្) ែំន េះការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ និង/ឬការនគ្បើគ្ាស់នសវា
ក្ម្មទងំននេះ។ 

ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះនពលបែច បបននជំនួសឲ្យខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ព៊ីម្ នទងំអស់ចែលនោក្អនក្ានទ្ទ្ួល 
ឬាននគ្បើគ្ាស់តាងំព៊ីម្ នរហូតែល់នពលបែច បបននតាម្រយៈនរហទ្ំពរ័ និង/ឬ ឧបក្រណ៍្នអឡិតគ្តួនិែែល័ត។ ការបនតការនគ្បើ
គ្ាស់ និង/ឬ ការបនតែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នូវនសវាក្ម្មទងំននេះរបស់នោក្អនក្ នឹងគ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាោការទ្ទ្ួលយក្នូវ
ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ 

ក្ិែចគ្ពម្នគ្ពៀងននេះគ្តូវានអានក្ន ងនពលចតម្យួោម្យួនឹងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ទនផលិតផល និងនសវាក្ម្មន៊ីម្យួៗ 
និងោក្ោ់ក្ែ់ទទ្នទ្ៀត ចែលធនាគារ RHB អាែចែង/បនងកើតតាម្នពលនវោោក្ច់សតង។ តាម្ការនោងនៅក្ន ងគ្បការននេះ 
ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ទនផលិតផល និងនសវាក្ម្មន៊ីម្យួៗ និងោក្ោ់ក្់គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាានរមួ្បញ្ចូ លោចផនក្ម្យួទនក្ិែច
គ្ពម្នគ្ពៀងននេះ។ 

១. និយមន័យ 

នៅក្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ គ្បសិននបើបរបិទ្ម្និតគ្ម្ូវនផេងព៊ីននេះននាេះនទ្ វាក្យស័ពទខាងនគ្កាម្មានអតថនយ័ែូែ
ខាងនគ្កាម្៖ 

១.១  “នលខសមាា ល់នែើម្ប៊ីែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ (Access ID)” មាននយ័ែូែខាងនគ្កាម្៖ 
ក្. នលខកាត ATM របស់នោក្អនក្ / នលខកាតឥណ្ពនធរបស់នោក្អនក្ ឬ 
ខ. នលខកាតឥណ្ទនរបស់នោក្អនក្ ឬ 
រ. នលខអតតសញ្ជា ណ្សគ្មាបែូ់លនៅនគ្បើគ្ាស់នផេងណាម្យួនទ្ៀតចែលានផតល់ជូននោក្អនក្នោយធនាគារ 
RHB។ 

http://www.rhbnow.rhbgroup.com/kh
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១.២ “រណ្ន៊ី” មាននយ័ថាោរណ្ន៊ីណាម្យួ ឬនគ្ែើនរបស់នោក្អនក្ចែលមាននៅធនាគារ RHB ចែលរមួ្មានរណ្ន៊ី
សនេ ំរណ្ន៊ីឥណ្ទន រណ្ន៊ីែរនត រណ្ន៊ីគ្ាក្ប់នញ្ា ើមានកាលក្ំណ្ត់ រណ្ន៊ីក្ម្ច៊ី ឬរណ្ន៊ីណាម្យួ ចែលអាែ
ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់តាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬ នសវាធនាគារែល័តតាម្នរហទ្ំពរ័ែូែចែលាន
ក្ំណ្តធ់នាគារ RHB តាម្នពលនវោោក្់ចសតង។ 

១.៣ “ក្ម្មវធិ៊ី” សំនៅនលើក្ម្មវធិ៊ីចែលគ្តូវានតនម្លើងក្ន ងឧបក្រណ៍្នអឡិែគ្តូនិែែល័តរបស់អនក្នគ្បើគ្ាស់ នោងនៅតាម្
ការផ្លល ស់បតូរចាាំែ់ចែលាននធវើនឡើងក្ន ងនពលក្ំព ងបនងកើតក្ម្មវធិ៊ី និងែូែចែលានចក្ចគ្បនោយខចែង និង
លក្ខខណ្ឌ ននេះ។ 

១.៤ "ATM" មាននយ័ថាោមា៉ា ស ៊ីនែក្គ្ាក្ស់វ័យគ្បវតតិណាម្យួរបស់ធនាគារ RHB ចែលមាននៅក្ចនលងណាម្យួក្ន៏ោ
យ។ 

១.៥ “នលខសមាា ត់ ATM” មាននយ័ថាោនលខអតតសញ្ជា ណ្ផ្លទ ល់ខលួនរបស់នោក្អនក្ចែលនោក្អនក្ាននគ្ជើសនរ ើសតាម្
រយៈ ATM ណាម្យួ នោងនៅតាម្ន៊ីតិវធិ៊ីទ្ទ្ួលយក្ម្ក្នគ្បើគ្ាស់នូវនសវាក្ម្ម ATM។ 

១.៦ “ទថានធវើការ” មាននយ័ថាទថាណាម្យួក្ន៏ោយចែលធនាគារ RHB នបើក្ែំនណ្ើ រការក្ន ងគ្បនទ្សក្ម្ព ោ។ 

១.៧ “ខលឹម្ស្គរ” មាននយ័ថាោឯក្ស្គរ ពត័ម៌ាន គ្កាហវិែ អតថបទ្ រូបភាព តំណ្ភាា ប់ ការផាយ ណិ្ជាក្ម្ម និងទ្ិននន័យ
ចែលនលែនឡើង ឬមាននៅក្ន ងនរហទ្ំពរ័។ 

១.៨ "CVV២/CVC២" មាននយ័ថាោនលខប៊ីខទងច់ែលានក្ំណ្តន់ៅខាងនគ្កាយកាតឥណ្ទន/ឥណ្ពនធ ធនាគារ 
RHB របស់នោក្អនក្។ 

១.៩ ”ពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភារ” មាននយ័ថាោ នលខសមាា ល់ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ ន ម្ េះអនក្នគ្បើ នលខសំងាត់  ក្យ
សំងាត ់នលខសំងាត់ OTP នលខកូ្ែសំងាត ់និងពត័៌មានសមាា ល់ភនិភារចែលមានលក្ខណ្ៈគ្សនែៀងននេះ។ 

១.១០ ”នសវាក្ម្មធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត” មាននយ័ថាោផលិតផល និងនសវាក្ម្មចែលានផតល់ជូននោយធនាគារនយើងខ្ ំ
ែល់នោក្អនក្ តាម្រយៈគ្បពន័ធអ ៊ីននធើចណ្តនោយនរហទ្ំព័ររបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ នោយអន នោម្តាម្ខចែង និង
លក្ខខណ្ឌ ននេះ ឬវធិាន និងបញ្ាតតិែទទ្នទ្ៀតណាម្យួចែលានក្ំណ្ត់នោយធនាគារ RHB។ 

១.១១ “តំណ្ភាា ប់” មាននយ័ថាោតំណ្ភាា បម់្យួចែលគ្តូវានសមាា ល់នោយ ក្យចែលានរូសែំណាំ  ក្យចែលមាន
ពណ៌្នផេង និង/ឬគ្កាហវិក្ម្យួ (ឧទហរណ៍្ ែូែោផ្លល ក្សញ្ជា សមាា ល់ ណិ្ជាក្ម្ម ឬប ូត ង) នលើនរហទ្ំពរ័ចែល   ផត
ល់ពត័ម៌ានែល់អនក្នគ្បើគ្ាស់នរហទ្ំពរ័ព៊ីវតតមានទនតំណ្ភាា បម់្យួនៅកាន់ទ្ំពរ័នផេងនទ្ៀតនលើអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនវ ើលវា៉ា
យវបិនៅនលើទ្ំពរ័នផេងនទ្ៀតនគ្ៅព៊ីនរហទ្ំព័រ។ 

១.១២ “នសវាធនាគារែល័ត” មាននយ័ថាោនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តចែលានផតល់ជូននោយធនាគារ RHB ោនសវាក្ម្ម
ចែលនោក្អនក្អាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់តាម្រយៈអ ៊ីននធើចណ្ត/GPRS/៣G ឬគ្បពន័ធនអឡិែគ្តូនិែណាម្យួនផេង
នទ្ៀតចែលានអន ញ្ជា តនោយធនាគារ RHB អន នោម្តាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ឬវធិាន និងបញ្ាតតិែទទ្នផេង
នទ្ៀតចែលានក្ំណ្ត់នោយធនាគារ RHB។ 
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១.១៣ ”ឧបក្រណ៍្នអឡិែគ្តូនិែែល័ត” មាននយ័ថាោឧបក្រណ៍្នអឡិែគ្តូនិែ ឬឧបក្រណ៍្ទ្ំនាក្ទ់្ំនងែទទ្នទ្ៀតចែលគ្តូវ
ាននគ្បើសគ្មាបែូ់លនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារែល័ត។ 

១.១៤ “នលខសំងាត់ OTP” មាននយ័ថាោកូ្ែពិនសសចែលោបនេទំនតួអក្េរនិងនលខ មានស ពលភាពសគ្មាប់ចត
គ្បតិបតតិការម្យួនលើក្ប៉ា នណាណ េះ នៅនពលចែលនោក្អនក្បំនពញគ្បតិបតតិការចែលមានការគ្បឈម្ហានិភយ័ខពស់
ណាម្យួ។ នលខសមាា ត់ OTP គ្តូវាននផ្ើរោម្យួគាន នឹងនលខកូ្ែសមាា ត់តាម្រយៈការនផ្ើរស្គរ (SMS) នៅកាន់
នលខទូ្រស័ពទទែចែលាននគ្បើនែើម្ប៊ីែ េះន ម្ េះរបស់នោក្អនក្។ នោក្អនក្គ្តូវចតមានភាពគ្ាក្ែគ្បោថានលខកូ្ែ
សំងាតច់ែលានបងាា ញ នៅក្ន ងទ្ំពរ័សគ្មាបន់ធវើការបញ្ជា ក្រ់ឺែូែគាន នបេះបិតោម្យួនឹងនលខកូ្ែសំងាតច់ែលាននផ្ើ
រតាម្រយៈការនផ្ើរស្គរ (SMS) ម្ ននពលនធវើការបញ្ចូលនលខសមាា ត ់ OTP របស់នោក្អនក្នែើម្ប៊ីនធវើការបញ្ចបគ់្បតបិតតិ
ការ។ 

១.១៥ ”នលខសំងាត់” មាននយ័ថាោបនេទំនតួអក្េរ និងនលខ ចែលាននគ្ជើសនរ ើសនោយនោក្អនក្ ចែលមានលក្ខណ្ៈ
ពិនសសែំន េះនោក្អនក្ នហើយមានចតនោក្អនក្ និងគ្បពន័ធក្ ំពយូទ្រ័របស់ RHB ប៉ា នណាណ េះចែលែឹង នហើយនផទៀងផ្លទ ត់
ភាពគ្តឹម្គ្តូវទនភនិភារអតតសញ្ជា ណ្ែូល (SignOn ID) របស់នោក្អនក្នៅនពលណាក្ន៏ោយចែលនោក្អនក្ែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬនសវាក្ធនាគារែល័ត នហើយនលខសំងាត់ោម្យួគាន នឹង SingOn ID 
របស់នោក្អនក្គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាោចផនក្ែទទ្នទ្ៀតទនហតថនលខានអឡិែគ្តូនិែរបស់នោក្អនក្។ 

១.១៦ “ការគ្របគ់្រងហិរញ្ា វតថ ផ្លទ ល់ខលួន(PFM)” មាននយ័ថាក្ម្មវធិ៊ីចែលានផតល់ជូនអតិថិជនចែលមានសិទ្ធិនែើម្ប៊ីជួយ ពួក្
គាតក់្ន ងការនធវើចផនការ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ា វតថ របស់ខលួន។ PFM អាែចបងចែក្គ្បតិបតតិការ និង បចនថម្រណ្ន៊ីព៊ីស្គថ ប័
ននគ្ែើននផេងគាន ក្ន ងផ្លទ ងំចតម្យួចែលនឹងរមួ្បញ្ចូ លការបងាា ញនូវរូបភាពទ្ិនននយ័ែូែោលំហូរស្គែគ់្ាក្ ់ និនាន ការ
ែំណាយ នគាលបំណ្ង គ្ទ្ពយសម្បតតិរិតោទ្ឹក្គ្ាក្ ់និងការគ្របគ់្រងបំណ្ ល។ 

១.១៧ ” ធនាគារ RHB” មាននយ័ថាោធនាគារ RHB Indochina Bank Limited (នលខសមាា ល់គ្ក្ុម្ហ  ន៖ ០០០០
១៨១២) ោគ្ក្ុម្ហ  នម្ហាជនទ្ទ្ួលខ សគ្តូវមានក្គ្ម្តិម្យួ ចែលានែ េះបញ្ា ៊ីគ្សបតាម្ែាប់ទនគ្ពេះរាោណាែគ្ក្
ក្ម្ព ោ និងទ្ទ្ួលានអាោ្ប័ណ្ណ សគ្មាប់នធវើការគ្បតិបតតិការធនាគារព៊ីធនាគារោតិទនក្ម្ព ោ នហើយមានការោិល័យ
ែ េះបញ្ា ៊ីនៅផទេះនលខ ២៦៣ ផលូវគ្ពេះអងាឌួង សងាក ត់វតតភន ំខ័ណ្ឌ ែូននពញ រាជធាន៊ីភននំពញ គ្បនទ្សក្ម្ព ោ។ 

១.១៨ “នសវាក្ម្ម” ឬ“នសវាក្ម្មទងំឡាយ” មាននយ័ថាោផលិតផល និងនសវាក្ម្មចែលានផតល់ជូននោយធនាគារនយើងខ្ ំ
តាម្រយៈអ ៊ីននធើចណ្តតាម្នរហទ្ំពរ័របស់ធនាគារនយើងខ្ ំ និង/ឬ នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តចែលានផតល់ជូន
នោយធនាគារ RHB ចែលនោក្អនក្អាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់តាម្រយៈអ ៊ីននធើចណ្ត/GPRS/៣G ឬគ្បពន័ធនអឡិែគ្តូ
និែណាម្យួចែលគ្តូវានអន ញ្ជា តនោយធនាគារ RHB  អន នោម្តាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ  ឬវធិាន និងបញ្ាតតិ
ណាម្យួែទទ្នទ្ៀតចែលានក្ំណ្តន់ោយធនាគារ RHB។ 

១.១៩ ” អនក្ផតល់នសវាក្ម្ម” មាននយ័ថាោអនក្ផតល់នសវាក្ម្មែំន េះនសវាក្ម្ម PFM។ 

១.២០ ” ក្យសំងាត់” មាននយ័ថាោែនងាក ម្ទនតួអក្េរ និងនលខចែលាននគ្ជើសនរ ើសនោយនោក្អនក្ ចែលមានលក្ខណ្ៈ
ពិនសសែំន េះនោក្អនក្ នហើយមានចតនោក្អនក្ និងគ្បពន័ធក្ ំពយូទ្រ័របស់ធនាគារ RHB ប៉ា នណាណ េះ ចែលែឹង នហើយ
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 ក្យសំងាតន់នេះនឹងបងាា ញនៅនលើនអគ្ក្ងប់នាទ បព់៊ីនោក្អនក្ានវាយបញ្ចូ លនូវ ន ម្ េះអនក្នគ្បើសគ្មាបែូ់លក្ន ង
គ្បពន័ធរបស់នោក្អនក្ប៉ា នណាណ េះ។ ននេះោម្ ខងារនផទៀងផ្លទ ត់ភាពគ្តឹម្គ្តូវនៅវញិនៅម្ក្ចែលគ្តូវាននគ្បើគ្ាស់នោយ
ធនាគារ RHB នែើម្ប៊ីបញ្ជា ក្ថ់ាទ្ំពរ័ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ រឺពិតោនែញព៊ីនរទ្ំពរ័របស់ធនាគារ RHB ពិតគ្ាក្ែ     ចម្
ន។ 

១.២១ “នលខកូ្ែស វតថិភាព” មាននយ័ថាោនលខកូ្ែគ្ាមំ្យួខទង់ចែលនឹងគ្តូវានបងាា ញនលើ ‘ទ្ំពរ័សគ្មាប់នធវើការបញ្ជា ក្់’ 
ែំន េះគ្បតិបតតិការចែលមានហានិភយ័ខពស់ណាម្យួ និងគ្តូវាននផ្ើជូនផងចែរតាម្រយៈស្គរ (SMS) នៅកាន់នលខ
ទូ្រស័ពទទែចែលាននគ្បើនែើម្ប៊ីែ េះន ម្ េះរបស់នោក្អនក្។ នោក្អនក្គ្តូវគ្ាក្ែថា នលខកូ្ែសំងាតច់ែល  នលែ
នឡើងនលើទ្ំពរ័សគ្មាបន់ធវើការបញ្ជា ក្់ រឺែូែគាន នបេះបិតនៅនឹងនលខកូ្ែស វតថិភាពចែលាននផ្ើរតាម្រយៈស្គរ 
(SMS)។ 

១.២២ ”ខចែងសតង់ោរ” មាននយ័ថាោខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ចែលមានគ្ស្គបរ់បស់ធនាគារ RHB ចែលគ្រប់គ្រងរណ្ន៊ី 
ផលិតផល នសវាក្ម្ម និងសមាា រៈបរកិាខ រោទូ្នៅរបស់ធនាគារ RHB  ម្និថាផលិតផល នសវាក្ម្ម ឬសមាា រៈបរកិាខ រ
ទងំននេះគ្តូវានែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ ឬផតល់ជូនតាម្រយៈ ឬក្ន ងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬនសវាធនាគារែល័ត 
ឬក្អ៏តន់នាេះនទ្។ 

១.២៣ “ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ” មាននយ័ថាោខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ទងំឡាយសគ្មាប់គ្របគ់្រងការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវា
ធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬនសវាធនាគារែល័ត ែូែចែលានចក្សគ្ម្ួលតាម្នពលនវោោក្់ចសតង។ 

១.២៤ “ន ម្ េះអនក្នគ្បើ” មាននយ័ថាោន ម្ េះចែលផា ំនឡើងនោយែនងាក ម្តួអក្េរចែលាននគ្ជើសនរ ើសនោយនោក្អនក្ ចែល
មានលក្ខណ្ៈពិនសសែំន េះនោក្អនក្ នហើយន ម្ េះអនក្នគ្បើគ្តូវានចាត់ទ្ ក្ថាោចផនក្ម្យួទនហតថនលខានអឡិែគ្តូ
និែរបស់នោក្អនក្ និងោម្នធោាយចតម្យួរតច់ែលតាម្រយៈននេះអន ញ្ជា តឲ្យគ្បពន័ធនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត
របស់ធនាគារ RHB អាែនធវើការក្ំណ្ត់អតតសញ្ជា ណ្នោក្អនក្ និងរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្នៅនពលចែលនោក្អនក្
ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬ នសវាធនាគារែល័ត។ 

១.២៥ ការនគ្បើគ្ាស់ ក្យ “ធនាគារនយើង” “ធនាគាររបស់នយើងខ្ ំ” “RHB” និង “របស់ធនាគារនយើងខ្ ំ” មាននយ័សំនៅែល់
ធនាគារ RHB។ 

១.២៦ ការនគ្បើគ្ាស់ ក្យ ”នោក្អនក្” ”របស់នោក្អនក្” ”ផ្លទ ល់ខលួននោក្អនក្” មាននយ័ថាោអតិថិជនោទ្៊ីនគារពរបស់
ធនាគារ RHB  ចែលន ម្ េះរបស់គាតម់ានរណ្ន៊ីម្យួឬនគ្ែើននៅធនាគារRHB និងោប រាលចែលនគ្បើគ្ាស់ ឬគ្តូវ
ានអន ញ្ជា តឲ្យនគ្បើគ្ាស់ SignOn ID  នលខសំងាត់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬនលខសំងាតន់សវាធនាគារ
ែល័ត ឬម្នធោាយែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ែទទ្នទ្ៀតែូែចែលានបនងកើត ឬអន ញ្ជា តនោយធនាគារ RHB។ 

១.២៧ ”នរហទ្ំព័រ” មាននយ័ថាោនរហទ្ំពរ័របស់ធនាគារ RHB នៅអាសយោា ន http://www.rhbgroup.com/cambodia 
 
២. ចាប់ស្តើមែ ុះស ម្ ុះ និងែូលសៅសម្របើម្រាសស់សវាធនាគារអ ៊ីនសធើចណ្ត និង/ឬសសវាធនាគារ

ែលត័របសធ់នាគារ RHB 

http://www.rhbgroup.com/cambodia
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២.១ នោងនៅតាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ចែលមាននៅក្ន ងឯក្ស្គរននេះ នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬ នសវា
ធនាគារែល័តរបស់ RHB ាននបើក្ឲ្យនធវើការនសនើស ំ និងែ េះន ម្ េះនគ្បើគ្ាស់ជូនែល់អតិថិជនចែលមានរណ្ន៊ី
សនេ/ំែរនត និង/ឬ រណ្ន៊ីកាតឥណ្ទន/ឥណ្ពនធ រែួោនគ្សែោម្យួនឹងធនាគារ RHB នហើយរណ្ន៊ីននេះមាន  ស 
ពលភាពនៅនពលណាក្ន៏ោយចែលនសវាក្ម្មគ្តូវានែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ និង/ឬនគ្បើគ្ាស់ នោយនធវើការែ េះន ម្ េះអន
ឡាញចតម្តងរតន់ៅនលើនរហទ្ពំរ័នែើម្ប៊ីចាប់នផតើម្នគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម។ នទេះប៊ីោមានចែងែូែខាងនលើក្ន៏ោយ តាម្រ
យៈឆនាទ ន សិទ្ធិោែខ់ាតរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ នយើងខ្ ំអាែនធវើការបែិនសធនូវការែ េះន ម្ េះែំន េះអតិថិជនចែលែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់នលើក្ែំបូងណាម្យួ និង/ឬ នធវើការផ្លល ស់លក្ខណ្ៈវនិិែឆយ័សិទ្ធិនគ្បើគ្ាស់ខាងនលើនោយម្និចាាំែ់ផតល់
នហត ផលអវ៊ីទងំអស់។ 

២.២ ែំន េះការែ េះន ម្ េះអនឡាញតាម្នរហទ្ំព័រ នែើម្ប៊ីនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តរបស់ធនាគារ RHB រឺ
ទម្ទរឲ្យមាននលខសមាា ល់ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ និងពត័៌មានចាាំែែូ់ែោ នលខសមាា ត់កាតATM/កាតឥណ្ពនធ ឬ 
CVV២ របស់កាតឥណ្ទន ។ បនាទ បម់្ក្ នោក្អនក្នឹងបនងកើតន ម្ េះអនក្នគ្បើ នលខសំងាត ់និង ក្យសំងាតផ់្លទ ល់
ខលួនរបស់នោក្អនក្ នែើម្ប៊ីមានលទ្ធភាពែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម។ 

២.៣ នៅនពលចែលានែ េះន ម្ េះនោយនោរជ័យោម្យួនឹងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តរបស់ RHB រែួរាល់ នោក្អនក្
អាែនគ្បើគ្ាស់ SingOn ID និងនលខសមាា តែូ់ែគាន ននេះនែើម្ប៊ីមានសិទ្ធិអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារែល័ត។ 

២.៤ នៅនពលចែលនធវើការែ េះន ម្ េះ និងែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារែល័ត នោក្អនក្គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាានអាន 
យល់ និងគ្ពម្នគ្ពៀងក្ន ងការែងកាតពវក្ិែចនោយខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ នហើយនោក្អនក្ទ្ទ្ួលស្គា ល់ និងនលើសព៊ី
ននេះនទ្ៀតទ្ទ្ួលយក្ហានិភយ័ចែលអាែមាននក្ើតនឡើងទងំអស់ ក្ព់ន័ធនឹងការនធវើគ្បតិបតតិការណាម្យួនលើគ្បពន័ធអ ៊ី
ននធើចណ្ត/GPRS/ ៣G ឬគ្បពន័ធនអឡិែគ្តូនិែែទទ្នទ្ៀតចែលានអន ញ្ជា តនោយធនាគារ RHB។ 

២.៥ គ្របរ់ណ្ន៊ីទងំអស់របស់នោក្អនក្ (រមួ្បញ្ចូ លទងំរណ្ន៊ីរមួ្) ចែលានភាា បន់ឹងនលខសមាា ល់ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ 
នឹងគ្តូវានភាា ប់នោយសវ័យគ្បវតតិ និងអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នគ្កាម្នសវាក្ម្ម តាម្រយៈន ម្ េះអនក្នគ្បើរបស់នោក្
អនក្ នោយនោងនៅតាម្ែំនួនអតិបរមាទនរណ្ន៊ីែូែចែលានបញ្ជា ក្ន់ោយធនាគារ RHB តាម្នពលនវោោក្់
ចសតង។ នោក្អនក្អាែនធវើការភាា បរ់ណ្ន៊ីថម៊ី ឬល បនចាលនូវរណ្ន៊ីចែលមានគ្ស្គបព់៊ីន ម្ េះអនក្នគ្បើរបស់នោក្អនក្
នោយនគ្បើគ្ាស់ម្ ខងារ ’គ្របគ់្រងរណ្ន៊ី’ ‘Manage Account’ ចែលមាននៅក្ន ងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត។ ែូែ
ននេះនោក្អនក្យល់ែឹង និងទ្ទ្ួលស្គា ល់ថានោក្អនក្នឹងនគារពោ៉ា ងខាា បខ់ាួននូវកាតពវក្ិែចរបស់នោក្អនក្តាម្
គ្បការ ៤ និងគ្បការ ៦ នៅក្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ នហើយថាធនាគារ RHB ម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះការាត់
បង ់ ឬខូែខាតចែលទ្ទ្ួលរងនោយនោក្អនក្ ចែលនក្ើតមាននឡើងតាម្វធិ៊ីណាក្ន៏ោយ ព៊ីការម្និនគារពតាម្
កាតពវក្ិែចរបស់នោក្អនក្។ បចនថម្ព៊ីននេះនទ្ៀត នទេះប៊ីោមានអវ៊ីចែលានចែងផទ យព៊ីននេះក្ន៏ោយ និងនទេះប៊ីោ
នោក្អនក្ម្និានអន នោម្តាម្ន៊ីតិវធិ៊ីែ េះន ម្ េះនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មក្ន៏ោយ ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិ (ប៉ា ចនតម្និ
ចម្នោកាតពវក្ិែច) ក្ន ងការហាម្ឃាត់ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្រហូតែល់នពលចែលធនាគារ RHB 
ទ្ទ្ួលានការគ្ពម្នគ្ពៀងោោយលក្ខណ៍្អក្េរព៊ីមាច ស់រណ្ន៊ីរមួ្របស់នោក្អនក្ (គ្បសិនោមាន) ែំន េះការមាន
សិទ្ធិែូលនៅនគ្បើ និងការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម។ 
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២.៦ នោក្អនក្គ្តូវានតគ្ម្ូវឲ្យផតល់ជូននូវពត័ម៌ានចែលពិតគ្ាក្ែ គ្តឹម្គ្តូវ មានបែច បបននភាព និងនពញនលញអពំ៊ីនោក្
អនក្ និងរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ចែលានរក្ាទ្ ក្នៅនរហទ្ំពរ័ែទទ្នទ្ៀត នហើយនោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងម្និចក្លងអតត
សញ្ជា ណ្ ឬ ចក្លងពត័ម៌ានរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្នឡើយ។ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងក្ន ងការរក្ាពត័ម៌ានព៊ីរណ្ន៊ីរបស់
នោក្អនក្ឲ្យមានបែច បបននភាព និងគ្តឹម្គ្តូវ នហើយនធវើការជូនែំណឹ្ងម្ក្ធនាគារនយើងខ្ ំក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលពត័ម៌ានទងំ
ននេះគ្តូវានផ្លល ស់បតូរ នហើយថាធនាគារRHB ម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះការាតប់ង ់ ឬខូែខាតចែលទ្ទ្ួលរងនោយ
នោក្អនក្ចែលនក្ើតមាននឡើងតាម្វធិ៊ីណាក្៏នោយ ព៊ីការម្និនគារពតាម្លក្ខខណ្ឌ ននេះរបស់នោក្    អនក្។ បចនថម្ព៊ី
ននេះនទ្ៀត នទេះប៊ីោមានអវ៊ីចែលានចែងផទ យព៊ីននេះក្ន៏ោយ និងនទេះប៊ីោនោក្អនក្ម្និអន នោម្តាម្ន៊ីតិវធិ៊ីែ េះ
ន ម្ េះនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មក្ន៏ោយ ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិ(ប៉ា ចនតម្និចម្នោកាតពវក្ិែច) ក្ន ងការហាម្ឃាត់ការែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្រហូតែល់នពលចែលធនាគារ RHB ទ្ទ្ួលានការគ្ពម្នគ្ពៀងោោយលក្ខណ៍្អក្េរ
ព៊ីមាច ស់រណ្ន៊ីរមួ្របស់នោក្អនក្ (គ្បសិនោមាន) ែំន េះការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម។ 

៣. សសវាក្មម (រមួាន សសវាស្េរម្រាក្់ម្ររប់ម្របសេទ សសវាទូទាត់វិក្កយបម្រត ការបញ្ចូលម្រាក្់បង់
ម នជាថ្ម៊ី ពិនិតយសមើលសមត លយរណ្ន៊ី។ល។) 

៣.១ នោក្អនក្គ្តូវរក្ាទ្ ក្ស្គែគ់្ាក្គ់្របគ់្គាន់ចែលអន ញ្ជា តឲ្យធនាគារ RHB អាែបំនពញគ្បតិបតតិការកាត់គ្ាក្់នែញ
ព៊ីរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ និងនធវើការនផទរគ្ាក្ត់ាម្ការនសនើស ំរបស់នោក្អនក្។ 

៣.១.១ នសវាក្ម្មផតល់ជូននោយនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត RHB 

 នផទរគ្ាក្រ់វាងរណ្ន៊ីផ្លទ ល់ខលួន (រមួ្ទងំរណ្ន៊ីរមួ្) 

 នផទរគ្ាក្ន់ៅតតិយជន (នផទរតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 ទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្ត (ទូ្ទត់តាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 នសវាបងគ់្ាក្ម់្ ន (ការោក្់គ្ាក្ប់ងម់្ នោថម៊ីតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 ការនផទរគ្ាក្ន់ោយទូ្ររម្នប៍រនទ្ស 

 ការនផទរគ្ាក្អ់នតរធនាគារ (នផទរតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 រណ្ន៊ីគ្ាក្ប់នញ្ា ើមានកាលក្ំណ្ត ់(ការោក្់គ្ាក្់ ការែក្គ្ាក្ម់្ នកាលក្ំណ្ត ់ការែក្គ្ាក្)់ 

 ការគ្រប់គ្រងម្ូលបបទនប័គ្ត 

រាយការណ៍្ហិរញ្ា វតថ នអឡិែគ្តូនិែ (គ្រប់គ្រងរាយការណ៍្នអឡិែគ្តូនិែ និងពិនិតយនម្ើលរាយការណ៍្តាម្នអឡិែ
គ្តូនិែ) 

៣.១.២ នសវាក្ម្មផតល់ជូននោយនសវាធនាគារែល័តរបស់ RHB 

 នផទរគ្ាក្រ់វាងរណ្ន៊ីផ្លទ ល់ខលួនរបស់នោក្អនក្ (រមួ្ទងំរណ្ន៊ីរមួ្) 

 នផទរគ្ាក្ន់ៅភារ៊ីទ្៊ីប៊ី (នផទរតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 
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 ទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្ត (ទូ្ទត់តាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 នសវាបងគ់្ាក្ម់្ ន (ការោក្់គ្ាក្ប់ងម់្ នោថម៊ីតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 ការនផទរគ្ាក្ត់ាម្អនតរធនាគារ (នផទរតាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតត & រណ្ន៊ីធម្មតា) 

 បញ្ចូ លគ្ាក្ន់ៅ E-Wallet 

សមាា ល់៖ 
១. ការនផទរគ្ាក្ត់ាម្រណ្ន៊ីែំណូ្លែិតតអាែនធវើានចតតាម្រយៈនសវាធនាគារែល័តប៉ា នណាណ េះ នហើយការក្ំណ្ត់គ្តូវាន

នធវើនឡើងតាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត RHB 
២. ការនផទរគ្ាក្ត់ាម្រណ្ន៊ីធម្មតា ការទូ្ទត ់ និងការបញ្ចូ លគ្ាក្ោ់ថម៊ី អាែនធវើានចតនលើគ្បពន័ធ iOS ប៉ា នណាណ េះ 

(iPhone & iPad) ។ 

៣.២ គ្បនភទ្គ្បតិបតតិការ និងក្គ្ម្តិក្ំណ្តប់ែច បបននទននសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និង/ឬនសវាធនាគារែល័តែូែខាង
នគ្កាម្៖ 

គ្បតិបតតកិារ ក្គ្ម្តិក្ណំ្តន់ែើម្ 
(KHR) 

ក្គ្ម្តិអន ញ្ជា តឲ្យផ្លល ស់បតូរ 
(KHR) 

ក្គ្ម្តិក្ណំ្តន់ែើម្ 
(USD) 

ក្គ្ម្តិអន ញ្ជា តឲ្យផ្លល ស់បតូរ 
(USD) 

នផទរគ្ាក្ន់ៅរណ្ន៊ីផ្លទ ល់ខលួន No limit 0 - No limit No limit 0 - No limit 

នផទរគ្ាក្ន់ៅរណ្ន៊ីRHBែទទ្នទ្ៀត 40,000,000 0 - 200,000,000 10,000 0 - 50,000 

នផទរគ្ាក្ន់ៅកានធ់នាគារែទទ្នទ្ៀត-
IBG 

40,000,000 0 - 200,000,000 10,000 0 - 50,000 

ទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្តនោយនគ្បើរណ្ន៊ី
ផ្លទ ល់ខលួន 

No limit 0 - No limit No limit 0 - No limit 

ទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្ត 2,000,000 0 – 4,000,000 500 0 - 1,000 

នសវាបញ្ចូលល យទូ្រស័ពទ 400,000 0 - 400,000 100 0 - 100 

នផទរគ្ាក្ន់ៅនគ្ៅគ្បនទ្ស 20,000,000 
0 - 40,000,000 

5,000 
0 - 10,000 

នសវាទូ្ទតរ់ហ័ស 40,000,000 0 - 40,000,000 10,000 0 - 10,000 

បញ្ចូលគ្ាក្ន់ៅ E-Wallet 10,000,000 0 - 10,000,000 2,500 0 - 2,500 

RHB Pay Anyone™ 4,000,000 0 - 4,000,000 1,000 0 – 1,000 

៣.៣ ការអន វតតក្គ្ម្តិក្ំណ្តខ់ាងនលើរឺចតងចតនោងនៅនលើស្គែ់គ្ាក្ច់ែលមាននៅក្ន ងរណ្ន៊ី (រណ្ន៊ីទងំឡាយ) 
របស់នោក្អនក្ នហើយធនាគារ RHB តាម្រយៈននេះ រក្ាសិទ្ធិក្ន ងការផ្លល ស់បតូរក្គ្ម្តិក្ំណ្ត់នោយនធវើការជូនែំណឹ្ង
ែល់នោក្អនក្តាម្នពលនវោោក្ច់សតង។ 

៣.៣.១ ធនាគារ RHB នឹងម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះការពនោរនពល ឬការខក្ខានក្ន ងការនផទរគ្ាក្់ណាម្យួននាេះ
នទ្។ ោអន ស្គសន ៍ សូម្អន ញ្ជា តព៊ីនោក្អនក្នែើម្ប៊ីឲ្យធនាគារ RHB មាននពលនវោគ្រប់គ្គាន់ក្ន ងការ



8 
 

ែំនណ្ើ រការនោយនោរជ័យនូវការទូ្ទត់វកិ្កយប័គ្ត/ ការនផទរគ្ាក្ ់ និង/ឬជូនែំណឹ្ងែល់នោក្អនក្ព៊ីបញ្ជា  
ឬការហាម្ឃាតក់្ន ងគ្បតិបតតិការែូែគាន ននេះ។ ធនាគារ RHB ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះចតការនផទរគ្ាក្ច់ែល
គ្តូវានបញ្ជា ក្់នផទៀងផ្លទ តោ់ោយលក្ខណ៍្អក្េរជូននោក្អនក្ថាគ្បតិបតតិការាននោរជ័យប៉ា នណាណ េះ។ 

៣.៣.២ ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិក្ន ងនាម្ោតំណាងរបស់នោក្អនក្ នគ្បើគ្ាស់តតិយជនឯក្រាជយណាម្យួក្ន ងការ
នែញសនលឹក្ប័ណ្ណ ចែលធនាគារគ្តូវសងគ្ាក្់ ម្ូលបបទនបគ្តស្គែគ់្ាក្់ ឬសនគ្ម្ែគ្បតិបតតិការនផទរគ្ាក្់
ណាម្យួ (ែូែោការនផទរគ្ាក្់តាម្ IBG និងនសវា RHB-PayPal) នហើយម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវសគ្មាប់ការ
ពនោរនពល ការម្និាននផទរគ្ាក្ ់ ឬការម្និទ្ទ្ួលានគ្ាក្់នផទរននេះចែលនក្ើតនឡើងនោយស្គរចតតតិយ
ជនឯក្រាជយននាេះនឡើយ ។ 

៣.៣.៣ តាម្រយៈឆនាទ ន សិទ្ធិោែ់ខាតរបស់ធនាគារ RHB នយើងខ្ ំ ធនាគារក្ំណ្តនូ់វលំោប់លំនោយ ឬអាទ្ិភាព
ទនការនផទរគ្ាក្់ចែលានបញ្ជា គ្បតិបតតិការនោយនោក្អនក្ នហើយតាម្តាម្រយៈឆនាទ ន សិទ្ធិោែខ់ាតរបស់
ធនាគារនយើងខ្ ំ នគ្បើគ្ាស់ឥណ្ទនវាិរូបន៍ (គ្បសិនោអាែនធវើនៅាន) នែើម្ប៊ីនធវើគ្បតិបតតិការការនផទរ
គ្ាក្ន់នេះជំនួសឲ្យរណ្ន៊ីែទទ្នទ្ៀត (គ្បសិនោម្និានបញ្ជា ក្់នោយនោក្អនក្) នហើយបនាទ ប់ព៊ីននេះ អាែ
នផទរគ្ាក្ព់៊ីរណ្ន៊ីណាម្យួរបស់នោក្អនក្នែើម្ប៊ីទូ្ទតែ់ំនួន ចែលានែក្នលើសក្ំណ្តក់្ន ងរណ្ន៊ីែរនត
របស់នោក្អនក្។ នលើសព៊ីននេះនទ្ៀត តាម្រយៈសិទ្ធិនសរ ៊ីភាពរបស់ខលួន ធនាគារ RHB នឹងនធវើគ្បតិបតតកិារ
នផទរគ្ាក្់ នែើម្ប៊ីទូ្ទតក់ារបងគ់្ាក្ត់ាម្កាតឥណ្ទនទងំអស់ចែលម្និទនា់នបង់ ក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលកាត
ឥណ្ទនរបស់នោក្អនក្ចលងមានស ពលភាព។ 

៣.៣.៤ ការបញ្ជា ែំន េះការនផទរគ្ាក្រ់ឺនោងនៅតាម្ការក្ំណ្ត់ណាម្យួ នពលបែច បបននចែលមានស ពលភាព ឬនា
នពលបនាទ ប់ចែលមានស ពលភាពរវាងនោក្អនក្ និងធនាគារ RHB  ក្ព់ន័ធនឹងរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ ឬ
ការគ្ពម្នគ្ពៀងនផេងនទ្ៀតចែលធនាគារផតល់ជូននោក្អនក្។ ោពិនសស ធនាគារ RHB រក្ាសិទ្ធិក្ន ងការ៖ 

៣.៣.៤.១ បែិនសធនៅនពលណាម្យួក្ា៏នក្ន ងការអន វតតនូវការបញ្ជា នផទរគ្ាក្់របស់នោក្អនក្ (ម្និថា
 ក្ព់ន័ធនឹងការនផទរគ្ាក្់ចតម្តងរត ់ ឬការបញ្ជា គ្បតិបតតិការអែិទ្នតយ/៍ការទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្តោ
គ្បចា ំនោយម្និមានការបញ្ជា ក្ន់ហត ផល និង/ឬ 

៣.៣.៤.២ ោក្ក់្គ្ម្តិក្ំណ្ត់ នធវើការហាម្ឃាត់ឬ ោក្ល់ក្ខខណ្ឌ នលើការនផទរគ្ាក្រ់បស់នោក្អនក្ (ម្និថា
 ក្ព់ន័ធនឹងគ្បនភទ្ រូបិយបណ្ណ  នគាលបំណ្ង ែំនួននផទរ ឬទ្ិែាភាពណាម្យួននាេះនទ្) ែូែចែល
ានតគ្ម្ូវនោយធនាគារ RHB ឬអាោ្ធរសម្តថក្ិែច ក្ព់ន័ធ ឬ គ្រឹេះស្គថ នផតល់នសវាទូ្ទតស់ង
គ្ាក្។់ 

៤.សលខសាា ត់ និងលក្ខណ្ៈពិសសសស ើមប ៊ីរក្ាការស វតថិភាព ទទសទៀត 

៤.១ នែើម្ប៊ីនោក្អនក្អាែមានសិទ្ធិែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត នោក្អនក្គ្តូវចត
វាយបញ្ចូ លនូវនលខកាត ATM/ នលខកាតឥណ្ពនធ របស់នោក្អនក្ោម្យួនឹង នលខសមាា ត់កាត ATM/ នលខ
សមាា តក់ាតឥណ្ពនធ  ឬនលខកាតឥណ្ទនោម្យួនឹងនលខ CVV២ ឬ CVC២ ែូែចែលានតគ្ម្ូវនៅនពលចែល
នោក្អនក្ែ េះន ម្ េះនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មោនលើក្ែំបូងតាម្នរហទ្ំពរ័ www.rhbgroup.com/cambodia។ 
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៤.១.១ អនក្នគ្បើគ្ាស់កាត ATM/កាតឥណ្ពនធ 

៤.១.១.១ នែើម្ប៊ីអាែឲ្យនោក្អនក្ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តនែើម្ប៊ីពិនិតយនម្ើលរណ្ន៊ី 
CA/SA ឬសម្ត លយកាតឥណ្ទន និងនធវើគ្បតិបតតិការហិរញ្ា វតថ នានា នោក្អនក្គ្តូវចតែ េះបញ្ា ៊ី
កាត ATM/ កាតឥណ្ពនធ របស់នោក្អនក្ នៅនពលចែលនោក្អនក្  ែូលនៅក្ន ងគ្បពន័ធនគ្បើ
គ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តោនលើក្ែំបូង។ 

៤.១.១.២ បនាទ បព់៊ីមានការយល់គ្ពម្នលើការែ េះបញ្ា ៊ីកាត ATM/ កាតឥណ្ពនធ របស់នោក្អនក្ នោក្អនក្
នឹងគ្តូវានតគ្ម្ូវឲ្យវាយបញ្ចូ លនូវន ម្ េះអនក្នគ្បើ និងនលខសំងាតរ់បស់នោក្អនក្។ នៅនពល
ចែលមានការយល់គ្ពម្នលើលក្ខខណ្ឌ ែូែចែលាននរៀបរាបខ់ាងនលើ នហើយនោក្អនក្ានយល់
គ្ពម្នលើនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តរបស់
នោក្អនក្នឹងអាែែំនណ្ើ រការាន។ 

៤.១.២ អនក្នគ្បើគ្ាស់កាតឥណ្ទន 

៤.១.២.១ នែើម្ប៊ីអាែឲ្យនោក្អនក្ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ និងនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត នែើម្ប៊ីនម្ើល
សម្ត លយរណ្ន៊ីកាតឥណ្ទន និងរាយការណ៍្សនងខបគ្បតិបតតិការរបស់នោក្អនក្ នោក្អនក្
គ្តូវចតែ េះបញ្ា ៊ីនលខកាតឥណ្ទន និងនលខ CVV២/CVC២ របស់នោក្អនក្ នៅនពលចែល
នោក្អនក្ែូលនៅក្ន ងគ្បពន័ធនែើម្ប៊ីនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារតាម្អ ៊ីននធើចណ្តោនលើក្ែំបូង។ 

៤.១.២.២ បនាទ បព់៊ីមានការយល់គ្ពម្នលើការែ េះបញ្ា ៊ីកាតឥណ្ទនរបស់នោក្អនក្ នោក្អនក្គ្តូវាន
តគ្ម្ូវឲ្យវាយបញ្ចូ លនូវន ម្ េះអនក្នគ្បើ នលខសំងាត ់និង ក្យសំងាតរ់បស់នោក្អនក្។ នៅនពល
ចែលមានការយល់គ្ពម្នលើលក្ខខណ្ឌ ែូែចែលាននរៀបរាបខ់ាងនលើ នហើយនោក្អនក្ានយល់
គ្ពម្នលើនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តរបស់
នោក្អនក្នឹងអាែែំនណ្ើ រការាន។ 

៤.២ បនាទ បព់៊ីននាេះម្ក្ នោក្អនក្គ្តូវានតគ្ម្ូវឲ្យវាយបញ្ចូ លចតន ម្ េះអនក្នគ្បើ និងនលខសំងាតប់៉ា នណាណ េះ សគ្មាប់ការែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័តនលើក្នគ្កាយ។ ការនផទៀងផ្លទ ត់ ក្យសំងាតអ់ន វតត
ែំន េះចតការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តប៉ា នណាណ េះ។ 

៤.៣ បនាទ បព់៊ីបញ្ចបន់៊ីតិវធិ៊ីែ េះន ម្ េះ និងែំនណ្ើ រការចែលានក្ំណ្ត់ តាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត នោក្អនក្នឹង
គ្តូវានអន ញ្ជា ត ឲ្យទញយក្ក្ម្មវធិ៊ីនែើម្ប៊ីតនម្លើងក្ន ងទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្អនក្ និងទ្ទ្ួលានសិទ្ធិម្និផ្លត ែម់្ ខ និង
ម្និអាែនផទរានក្ន ងការនគ្បើគ្ាស់ក្ម្មវធិ៊ីននេះ ប៉ា ចនតចផែក្នលើនិងនោងនៅតាម្ការគ្ពម្នគ្ពៀងរបស់នោក្អនក្នៅនឹង
លក្ខខណ្ឌ ែូែខាងនគ្កាម្៖ 

៤.៣.១ នោក្អនក្ម្និគ្តូវនគ្បើគ្ាស់ក្ម្មវធិ៊ីនែើម្ប៊ីនគាលបំណ្ងនផេង នគ្ៅព៊ីែូលនៅនគ្បើគ្ាស់រណ្ន៊ីផ្លទ ល់ខលួនរបស់
នោក្អនក្តាម្រយៈនសវាធនាគារែល័តនៅនលើឧបក្រណ៍្ែល័តរបស់នោក្អនក្ននាេះនទ្ 

៤.៣.២ នោក្អនក្ម្និគ្តូវទញយក្ ឬតនម្លើងក្ម្មវធិ៊ីនលើឧបក្រណ៍្ែល័តចែលនោក្អនក្ម្និចម្នោមាច ស់ក្ម្មសិទ្ធិ ឬ
ម្និមានអនក្គ្របគ់្រងផ្លត ែម់្ ខននាេះនទ្ នហើយនោក្អនក្ម្និគ្តូវអន ញ្ជា ត ឬឲ្យប រាលណាម្យួមានសិទ្ធិែូល
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នៅនគ្បើគ្ាស់ក្ម្មវធិ៊ីននេះនទ្ ឬទ្ ក្ឧបក្រណ៍្របស់នោក្នចាលនោយម្និគ្បុងគ្បយត័នក្ន ងឥរោិបថម្យួ 
ចែលឲ្យប រាលណាម្យួមានលទ្ធភាពែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ក្ម្មវធិ៊ីននេះននាេះនទ្។ 

៤.៤ នែើម្ប៊ីនធវើគ្បតិបតតិការហិរញ្ា វតថ  ឬផ្លល ស់ពត័ម៌ានផ្លទ ល់ខលួនរបស់នោក្អនក្៖ 

៤.៤.១ តគ្ម្ូវឲ្យនោក្អនក្ែ េះបញ្ា ៊ីនលខទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្អនក្ ោម្យួនឹងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត RHB 
Now ក្ន ងអំឡ ងនពលែ េះន ម្ េះែំបូង។ ននេះោែំនណ្ើ រការចែលនធវើនឡើងចតម្តងប៉ា នណាណ េះ។ ោ៉ា ងណាម្ញិ 
គ្បសិនោនោក្អនក្ានផ្លល ស់បតូរនលខទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្អនក្ នោក្អនក្គ្តូវានតគ្ម្ូវឲ្យែ េះបញ្ា ៊ីនលខ
ទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្អនក្ស្គរោថម៊ីផងចែរ ចែលោវធិានការស វតថិភាពនសវាធនាគារអនឡាញ។ 

៤.៤.២ តគ្ម្ូវឲ្យនោក្អនក្នធវើការនផទៀងផ្លទ តន់លខកូ្ែស វតថិភាព និងវាយបញ្ចូ លនូវនលខសមាា ត ់ OTP ចែលគ្តូវ
ាននផ្ើរជូននោយសវ័យគ្បវតតិនៅកានទូ់្រស័ពទទែចែលានែ េះបញ្ា ៊ី និងបំនពញលក្ខខណ្ឌ ចែលបងាា ញនៅទ្៊ី
ននាេះឲ្យានែបស់ពវគ្រប។់ 

៤.៥ គ្បតិបតតិការហិរញ្ា វតថ នោយនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារែល័ត គ្តូវានអន ញ្ជា តែំន េះចតការនផទរគ្ាក្់តាម្រណ្ន៊ី
ែំណូ្លែិតត ចែលនោក្អនក្ានបនងកើតតាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តប៉ា នណាណ េះ។ នលខសមាា ត ់OTP ម្និ   អន 
វតតែំន េះនសវាននេះនទ្។ 

៤.៦ ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិ នៅនពលណាម្យួក្៏នោយ ក្ន ងការនធវើទ្ ពវលភាព ឬល បនចាលនូវពត័៌មានសមាា ល់ភនិភារ
របស់នោក្អនក្ នោយជូនែំណឹ្ងោម្ ន នហើយនោក្អនក្អាែទ្ទ្ួលានពត័ម៌ានភាល ម្ៗតាម្ចតអាែនធវើនៅាន។ 
ទ្ ពវលក្ម្ម ឬការល បនចាល នឹងគ្តូវាននធវើនឡើងគ្បសិននបើពត័ម៌ានសំងាត់ ឬស វតថិភាពរបស់ពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិ
ភាររបស់នោក្អនក្គ្តូវាននលែធាល យ ឬគ្តូវានសងេ័យថាគ្តូវាននលែធាល យ ឬគ្បសិននបើស វតថិភាព និងពត័ម៌ាន
សំងាតទ់នចផនក្ណាម្យួទននសវាក្ម្ម គ្តូវានរគ្មាម្ក្ំចហងតាម្ម្នធោាយណាម្យួក្៏នោយ។ ោ៉ា ងណាម្ញិ 
ធនាគារ RHB ម្និមានកាតពវក្ិែចក្ន ងការបញ្ជា ក្ព់៊ីនហត ផលជូននោក្អនក្នឡើយ និងម្និគ្តូវទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬទ្ទ្ួល
រា៉ា បរ់ងែំន េះការខូែខាត ឬការាតប់ងណ់ាម្យួចែលនោក្អនក្អាែទ្ទ្ួលរងចែលោលទ្ធផលទនទ្ ពវលក្ម្ម ឬការ
ល បនចាលននេះននាេះនទ្។ 

៥. ការជូន ំណឹ្ង ការដាសស់តឿន និងការស្ញើរសារ 

៥.១ នែើម្ប៊ីឲ្យនោក្អនក្ទ្ទ្ួលាននូវការោស់នតឿន និង/ឬ ការជូនែំណឹ្ងព៊ីធនាគារ RHB សគ្មាប់ការទូ្ទតវ់កិ្កយបគ្ត 
ការនផទរគ្ាក្ ់ និងនពលនវោម្និែំនណ្ើ រការទនគ្បពន័ធ នោក្អនក្គ្តូវនធវើការនគ្ជើសនរ ើសម្នធោាយចែលនោក្អនក្
នពញែិតតតាម្រយៈការនផ្ើរស្គរ (SMS) ស្គរសំងាត់ និង/ឬអ ៊ីចម្៉ាលព៊ីខាងនគ្ៅតាម្រយៈន ម្ េះអនក្នគ្បើរបស់នោក្អនក្
នោយនគ្បើគ្ាស់ម្ ខងារ ‘ជូនែំណឹ្ង (Notification)’ ចែលមានអនឡាញ។ 

៥.២ នោក្អនក្អាែោស់នតឿនអនក្ទ្ទ្ួលផលព៊ីការនផទរគ្ាក្ច់ែលនោក្អនក្ាននធវើនឡើង តាម្រយៈការក្ំណ្តនូ់វអ ៊ីចម្៉ាល 
និងនលខទូ្រស័ពទទែរបស់ពួក្នរក្ន ងអំឡ ងនពល ‘បចនថម្បញ្ា ៊ីែំណូ្លែិតត’ សគ្មាបម់្ ខងារនផទរគ្ាក្ ់ ឬ ‘នផទរតាម្
រណ្ន៊ីធម្មតា’ ចែលោក្ឲ់្យនគ្បើគ្ាស់នោយនសវាធនាគារតាម្អ ៊ីននធើចណ្ត។ 
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៥.៣ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងក្ន ងការទ្ទ្ួលស្គរ និងការជូនែំណឹ្ងព៊ីធនាគារ RHB ចែលនផ្ើរនៅឧបក្រណ៍្ែល័តចែលាន
ែ េះបញ្ា ៊ីតាម្រយៈអ ៊ីននធើចណ្ត និងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និងនសវាធនាគារែល័ត RHB Now។ 

៥.៤ ការនឆលើយតបរបស់នោក្អនក្ែំន េះស្គរ ឬការជូនែំណឹ្ងព៊ីនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និងនសវាធនាគារែល័ត 
RHB Now គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាោការនឆលើយតប/ការបញ្ជា ចែលមានស ពលភាពនៅកានធ់នាគារ RHB។ 

៥.៥ ធនាគារ RHB គ្តូវខិតខំគ្បឹងចគ្បងឲ្យានសម្គ្សបនែើម្ប៊ីធានាភាពគ្តឹម្គ្តូវ និងស ពលភាពទនឯក្ស្គរ និងពត័ម៌ាន
ចែលាននផ្ើរជូននោយប រាលិក្ចែលទ្ទ្ួលានសិទ្ធិរបស់ធនាគារ RHB។ ធនាគារ RHB រក្ាសិទ្ធិគ្របន់ពលនវោ
ក្ន ងការផ្លល ស់បតូរ ចក្ចគ្ប ល បនចាល ឬបចនថម្នលើឯក្ស្គរ និងពត័ម៌ានចែលានផតល់ជូន ក្ន ងលក្ខខណ្ឌ ចែលធនាគារ 
RHB ានផតល់នសែក្ត៊ីជូនែំណឹ្ងែល់នោក្អនក្ ២១(ទម្ាម្យួ) ទថាគ្បតិទ្ិនោម្ ន។ 

៦.ការទទួលខ សម្រតូវរបសស់ោក្អនក្ែំស ុះស វតថិភាព 

៦.១ នែើម្ប៊ីធានាថាមានចតនោក្អនក្ចតមាន ក្រ់តច់ែលអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មននេះ និងផតល់បញ្ជា គ្បតិបតតិការនានា 
នោក្អនក្គ្តូវនគារពឲ្យានខាា ប់ខាួនតាម្ន៊ីតិវធិ៊ីស វតថិភាពែូែខាងនគ្កាម្៖ 

៦.១.១ ោការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវរបស់នោក្អនក្ចតមាន ក្ឯ់ងរត់ ក្ន ងការធានាថាពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្
អនក្គ្តូវានរក្ាទ្ ក្ោសំងាត។់ នោក្អនក្ម្និគ្តូវបងាា ញពត័៌មានសមាា ល់ភនិភារណាម្យួរបស់នោក្
អនក្ែល់អនក្ណាមាន ក្់នឡើយ សូម្ប៊ីចតមាច ស់រណ្ន៊ីរមួ្របស់នោក្អនក្ ឬប រាលិក្ធនាគារណាមាន ក្ ់ឬអនក្   ផត
ល់ពត័ម៌ានរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ។ គ្បសិនោនោក្អនក្រិតថាពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភារណាម្យួរបស់
នោក្អនក្គ្តូវានែឹងនោយនរណាមាន ក្ ់ នោក្អនក្គ្តូវនធវើការផ្លល ស់បតូរវាតាម្រយៈនសវាក្ម្ម ភាល ម្ៗតាម្
ចែលអាែនធវើនៅាន។ គ្បសិនោម្និអាែផ្លល ស់បតូរាន នោក្អនក្គ្តូវជូនែំណឹ្ងម្ក្ធនាគារនយើងខ្ ំ     ភាល
ម្ៗនោយនផ្ើរអ ៊ីចម្៉ាលនៅកាន់ ibanksupport.kh@rhbgroup.com ឬនៅទូ្រស័ពទម្ក្កាន់នលខ (៨៥៥) 
១៦ ៩៨៨ ២៨៨។ 

៦.១.២ នោក្អនក្ម្និគ្តូវអន ញ្ជា តឲ្យនរណាមាន ក្ន់ផេងនទ្ៀតនធវើគ្បតិបតតិការនសវាក្ម្មជំនួសឲ្យនោក្អនក្ ទ្ ក្ក្ ំពយូ 
ទ្រ័នចាលនោយម្និគ្បុងគ្បយត័នខណ្ៈនពលចែលនោក្អនក្ានែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម ឬរក្ាទ្ ក្នូវ
ពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្អនក្នលើក្ម្មវធិ៊ីណាម្យួនលើក្ ំពយូទ្រ័ផ្លទ ល់ខលួនរបស់នោក្អនក្ (ែូែននេះ
ពត័ម៌ានែូែគាន របស់នោក្អនក្គ្តូវានបញ្ចូ លនោយសវ័យគ្បវតតិ នៅនពលចែលែូលនៅកាន់នរហទ្ំពរ័
នោយម្និចាាំែត់គ្ម្ូវឲ្យនោក្អនក្ វាយបញ្ចូ លពត័៌មានសមាា ល់ភនិភារនោក្អនក្ននាេះនទ្)។ នោក្អនក្
ទ្ទ្ួលស្គា ល់ និងគ្ពម្នគ្ពៀងថាធនាគារនយើងខ្ ំនឹងម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬទ្ទ្ួលរា៉ា បរ់ងែំន េះការាតប់ង ់ឬ
ការខូែខាតណាម្យួ (រូម្បញ្ចូ លទងំម្និក្ំណ្ត់គ្តឹម្ចតការាតប់ងនូ់វម្ូលនិធិណាម្យួ) ចែលាននក្ើត
នឡើង ឬទ្ទ្ួលរងនោយនោក្អនក្ ឬភារ៊ីែទទ្ណាម្យួនឡើយ ក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលពត័៌មានណាម្យួ ឬទងំអស់
របស់នោក្អនក្ ឬម្ូលនិធិគ្តូវាននរែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ ឬ គ្តូវានចាត់ចែងនោយតតិយជននទេះប៊ីតាម្
រនបៀបណាម្យួក្៏នោយ នគ្កាម្នសវាក្ម្មននេះ។ 
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៦.១.៣ នលើសព៊ីននេះនទ្ៀត នោក្អនក្គ្តូវទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះក្ម្មវធិ៊ីគ្បឆងំនម្នរារ និងវធិានការស វតថិភាពែំន េះ
ក្ ំពយូទ្រ័ផ្លទ ល់ខលួនរបស់នោក្អនក្ នែើម្ប៊ីទ្ប់ស្គក ត់ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នោយគាម នការអន ញ្ជា តនូវគ្បតិបតតិ
ការ និងរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្តាម្រយៈនសវាក្ម្ម។ 

៦.១.៤ នោក្អនក្រួរចតគ្តួតពិនិតយនម្ើលនូវសម្ត លយរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្តាម្កាលក្ំណ្ត ់ និង/ឬ ក្ន ងនពល
នវោសម្គ្សបបនាទ បព់៊ីគ្បតិបតតិការណាម្យួ នហើយអន ញ្ជា តឲ្យធនាគារនយើងខ្ ំែឹងភាល ម្ៗព៊ីភាពម្និ
គ្បគ្ក្ត៊ីនផេងៗ។ គ្បសិននបើនោក្អនក្នោក្អនក្ែឹង ឬសងេយ័ថាមានគ្បតិបតតិការចែលម្និមានការ
អន ញ្ជា ត ឬការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នោយគាម នការអន ញ្ជា តនូវនសវាក្ម្ម នោក្អនក្គ្តូវចតជូនែំណឹ្ងម្ក្
ធនាគារនយើងខ្ ំភាល ម្ៗនោយនផ្ើរអ ៊ីចម្៉ាលម្ក្កាន ់ ibanksupport.kh@rhbgroup.com ឬនៅទូ្រស័ពទម្ក្
កានន់លខ (៨៥៥) ១៦ ៩៨៨ ២៨៨។ 

៦.១.៥ នោក្អនក្គ្តូវចតធានាថា ក្ម្មវធិ៊ីចែលទញយក្សគ្មាបន់គ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារែល័ត រឺោក្ម្មវធិ៊ីពិត  
គ្ាក្ែ។ 

៦.១.៦ គ្របន់លខសំងាត់ទងំអស់ គ្តូវរក្ាការសំងាតឲ់្យានតឹងរ ងឹ នហើយម្និគ្តូវបងាា ញែល់នរណាមាន ក្ ់          
នឡើយ។ 

៦.១.៧ នោក្អនក្ម្និគ្តូវទ្ ក្ក្ ំពយូទ្រ័/ឧបក្រណ៍្ែល័តនចាលនោយគាម នការគ្បុងគ្បយត័នននាេះនទ្ ឬអន ញ្ជា តឲ្យ
ប រាលណាមាន ក្ែូ់លនៅនគ្បើគ្ាស់ក្ ំពយូទ្រ័/ឧបក្រណ៍្ែល័តរបស់នោក្អនក្ក្ន ងឥរោិបថម្យួ ចែលគាត់
អាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ក្ម្មវធិ៊ី ឬនសវាធនាគារែល័តរបស់នោក្អនក្ននាេះនទ្ 
នទេះប៊ីោមាន ឬគាម នការគ្ពម្នគ្ពៀងព៊ីនោក្អនក្ក្ន៏ោយ។ 

៦.១.៨ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលនោក្អនក្ាតប់ង ់ ឬបតូរ ឬចែក្រចំលក្ោម្យួអនក្ែទទ្នូវការកានក់ាប់ ឬការគ្រប់គ្រង
ឧបក្រណ៍្ែល័តរបស់នោក្អនក្ ឬឧបក្រណ៍្នផេងនទ្ៀតណាម្យួចែលមានតនម្លើងក្ម្មវធិ៊ីននេះ ឬគ្បសិននបើ
នោក្អនក្មាននហត ផលក្ន ងការនជឿោក្់ថា មាននរណាមាន ក្ា់នែូលនៅនគ្បើគ្ាស់រណ្ន៊ី របស់នោក្
អនក្នោយនគ្បើគ្ាស់ក្ម្មវធិ៊ីននេះ នោក្អនក្គ្តូវជូនែំណឹ្ង និងបញ្ជា ភាល ម្ៗម្ក្ធនាគារ RHB នែើម្ប៊ីនធវើ
ទ្ ពវលភាពពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្អនក្ភាល ម្ៗ នហើយោក្ក់្ម្មវធិ៊ីោថម៊ីនែើម្ប៊ីែ េះន ម្ េះសគ្មាប់
នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត នែើម្ប៊ីឲ្យនោក្អនក្អាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវា
ធនាគារែល័ត។ 

៦.១.៩ គ្បសិនោទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្អនក្ាត ់ ឬគ្តូវានលួែ សូម្រាយការណ៍្ភាល ម្ៗព៊ីការទូ្ទត់គ្ាក្ច់ែល
គាម នការអន ញ្ជា តតាម្រយៈនសវាក្ម្មននេះ ចែលោលទ្ធផលការាតប់ង ់ឬការលួែទូ្រស័ពទទែរបស់នោក្   អន
ក្។ 

៦.២ ក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលមានការសងេ័យថាមានគ្បតិបតតិការចែលគាម នការអន ញ្ជា ត ធនាគារនយើងខ្ ំអាែផ្លែ ក្ការែូលនៅនគ្បើ
គ្ាស់នសវាក្ម្មរបស់នោក្អនក្ រហូតែល់ពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្អនក្គ្តូវានក្ំណ្ត។់ 
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៧.សពលសវោម្របតិបតតិការ 

៧.១ នសវាក្ម្ម នឹងមានែំនណ្ើ រការ ២៤ នមា៉ា ង និងគ្ាពំ៊ីរទថាក្ន ងម្យួសាត ហ៍ នលើក្ចលងចតមានការក្ំណ្ត់នផេងនៅក្ន ង
ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ឬនលើនរហទ្ពំរ័។ 

៧.២ នសវាក្ម្មម្យួែំនួន ឬទងំអស់ចែលអាែគ្តូវានែូលនៅនគ្បើគ្ាស់តាម្រយៈ នរហទ្ំព័រ/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត អាែ
ម្និែំនណ្ើ រការនៅនពលនវោោក្ច់សតងណាម្យួនោងនៅតាម្តគ្ម្ូវការចថទោំគ្បចា ំភាពម្និែំនណ្ើ រការ ឬគ្បពន័ធ
មានបញ្ជា ម្និអាែែំនណ្ើ រការាន ការនគ្បើគ្ាស់គ្បពន័ធនគ្ែើននលើសលប់ និង/ឬកាលៈនទ្សៈចែលម្និអាែគ្រប់គ្រង
ាននោយធនាគារនយើងខ្ ំ។ ធនាគារ RHB ម្និនធវើការធានាជូនថា នសវាក្ម្ម (ឬចផនក្ណាម្យួទននសវាក្ម្ម) ចែល  ផត
ល់ជូនតាម្រយៈនរហទ្ពំរ័/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត នឹងែំនណ្ើ រការគ្របន់ពលនវោែូែចែលានក្ណំ្តន់ៅទ្៊ីននេះននាេះ
នទ្។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលម្និែំនណ្ើ រការ ឬមានការអាក្ខ់ានណាម្យួក្ន ងនសវាក្ម្មននេះ (ឬចផនក្ណាម្យួទននសវាក្ម្ម) 
នោក្អនក្អាែនផ្ើរអ ៊ីចម្៉ាលម្ក្កាន ់ ibanksupport.kh@rhbgroup.com ឬនៅទូ្រស័ពទម្ក្កានន់លខ (៨៥៥) ១៦ 
៩៨៨ ២៨៨។ សូម្ែងចាថំាគ្បតិបតតិការធនាគារអាែគ្តូវាននធវើនឡើងតាម្រយៈបណាត ញផតល់នសវាក្ម្មនផេងនទ្ៀត
របស់នយើងខ្ ំ (ែូែោ ស្គខា ATM ។ល។)។ 

៨.បញ្ជា ម្របតិបតតិការ 

៨.១ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងនោយម្និអាែចក្ចគ្បាន និងអន ញ្ជា តឲ្យធនាគារនយើងខ្ ំអន វតតតាម្បញ្ជា គ្បតិបតតិការរបស់
នោក្អនក្ (នោយរមួ្មានការនផទរគ្ាក្ ់ការទូ្ទត់វកិ្កយបគ្ត បញ្ឈបប់ញ្ជា បងគ់្ាក្ ់ការពិនិតយនម្ើលរណ្ន៊ីនានា និង
ការពិនិតយនម្ើលរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ចែលានរក្ានៅនរហទ្ំពរ័ែទទ្។ល។) តាម្រយៈ នសវាក្ម្ម បនាទ បព់៊ីនោក្
អនក្ានែូលក្ន ងគ្បពន័ធនោយនោរជយ័នែើម្ប៊ីនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម នហើយទ្ទ្ួលខ សគ្តូវនពញនលញែំន េះបញ្ជា
គ្បតិបតតិការននេះ និងោពិនសសក្ន ងការធានាព៊ីភាពគ្តឹម្គ្តូវ និងនពញនលញទនបញ្ជា គ្បតិបតតិការ របស់នោក្អនក្ និង
គ្ពម្ទងំធានាថាបញ្ជា គ្បតិបតតិការែូែគាន ននេះម្និគ្តូវានបញ្ាូ នម្ក្កានធ់នាគារនយើងខ្ ំព៊ីរែងននាេះនទ្។ 

៨.២ រាល់បញ្ជា គ្បតិបតតិការ ចែលាននធវើនឡើងបនាទ បព់៊ីែូលក្ន ងគ្បព័នធនែើម្ប៊ីនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម នៅនពលចែលានទ្ទ្ួល
នោយធនាគារនយើងខ្ ំ នឹងគ្តូវានអន វតតគ្សបតាម្ន៊ីតិវធិ៊ី ក្គ្ម្តិក្ំណ្ត ់ និងលក្ខខណ្ឌ ចែលានក្ំណ្ត់នោយ
ធនាគារនយើងខ្ ំ និងនោយែាប់ោធរមានតាម្នពលនពលនវោោក្ច់សតង។ ធនាគារនយើងខ្ ំអាែពនោរ ឬបែិនសធ
ក្ន ងការអន វតត ឬក្ំណ្ត់អាទ្ិភាពទន ឬអន វតតបញ្ជា គ្បតិបតតិការណាម្យួ នោយម្និចាាំែ់មានការជូនែំណឹ្ងោម្ ន 
និងតាម្ឆនាទ ន សិទ្ធិរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ នៅនពលណាម្យួក្ន៏ោយ នោយម្និចាាំែផ់តល់នហត ផលណាម្យួជូន
នោក្អនក្នឡើយ។ សូម្ែងចាថំាគ្បតិបតតិការម្យួែំនួនអាែនធវើនៅាន ចតក្ន ងនពលនមា៉ា ងនធវើការធម្មតារបស់ធនាគារ
ចតប៉ា នណាណ េះ នហើយអាែនគ្បើនពលនវោប៉ា នាម នទថានធវើការនែើម្ប៊ីបំនពញ នទេះប៊ីោមានការបចនថម្នមា៉ា ងគ្បតិបតតិការរបស់
នសវាក្ម្មក្ន៏ោយ។ 

៨.៣ រាល់បញ្ជា គ្បតិបតតិការ ចែលាននធវើនឡើងបនាទ បព់៊ីានែូលនោយនោរជយ័នៅក្ន ងគ្បពន័ធនែើម្ប៊ីនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម 
គ្តូវែងកាតពវក្ិែចែំន េះនោក្អនក្នៅនពលចែលានបញ្ាូ នម្ក្កានន់យើងខ្ ំ នោយម្និរិតថានតើបញ្ជា គ្បតិបតតិការ
ននេះ គ្តូវាននធវើនឡើងនោយនោក្អនក្ឬប រាលែទទ្នឡើយ ម្និថានោយមានការអន ញ្ជា តឬក្អ៏ត ់និងម្និរិតព៊ីក្ំហ ស 
ការនាក្គ្ាស់ ឬការបនលំននាេះនទ្។ ធនាគារនយើងខ្ ំនឹងម្និទ្ទ្លួខ សគ្តូវែំន េះការាតប់ង ់ឬការខូែខាតណាម្យួ 
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(នោយរូម្បញ្ចូ លម្និក្ំណ្ត់គ្តឹម្ចតការាតប់ង់នូវម្ូលនិធិ) ចែលទ្ទ្ួលរង ឬនក្ើតមាននឡើងែំន េះនោក្អនក្ចែល
ោលទ្ធផលទន៖ 

៨.៣.១ បញ្ជា គ្បតិបតតិការ ឬគ្បតិបតតិការណាម្យួនោយគាម នការអន ញ្ជា តចែលាននធវើនឡើងនោយនគ្បើគ្ាស់
ពត័ម៌ានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្អនក្ ោលទ្ធផលទនការម្និនគារពតាម្កាតពវក្ិែចរបស់នោក្អនក្ក្ន ង
គ្បការ៦ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ 

៨.៣.២ ការបែិនសធរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំក្ន ងការអន វតតបញ្ជា គ្បតិបតតិការណាម្យួ ចែលានផតល់ជូនម្ក្នយើងខ្ ំ
នគ្កាម្កាលៈនទ្សៈសងេយ័ ឬម្និគ្បគ្ក្ត៊ី តាម្ការយល់ន ើញោែខ់ាតរបស់ធនាគារ RHB 

៨.៣.២.១ ការអន វតតតាម្បញ្ជា គ្បតិបតតិការនោយធនាគារនយើងខ្ ំ នោយគាម នការនផទៀងផ្លទ ត់ភាពគ្តឹម្គ្តូវ 
និង/ឬភាពនពញនលញទនបញ្ជា គ្បតិបតតិការននេះ នទេះប៊ីោធនាគារ RHB មានសិទ្ធិ តាម្រយៈឆនាទ
ន សិទ្ធោិែខ់ាតរបស់ខលួនក្ន ងការស ំការបញ្ជា ក្់នផទៀងផ្លទ តព់៊ីនោក្អនក្ក្ន៏ោយ 

៨.៣.២.២ ការម្និនគារពតាម្គ្បការណាម្យួទនខចែង ឬលក្ខខណ្ឌ ននេះ របស់នោក្អនក្ នោយរមួ្មានចត
ម្និក្ំណ្តែ់ំន េះ ចសក្សែ យ ចែលបណាត លម្ក្ព៊ីស្គែ់គ្ាក្ម់្និគ្របគ់្គានក់្ន ងរណ្ន៊ីរបស់
នោក្អនក្ បនាទ បព់៊ីានកាត់ក្ងនស្គហ  យ និងទថលនសវាតាម្គ្បការ១១ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ
ននេះ។ 

៨.៤ នៅនពលចែលនោក្អនក្ាននធវើបញ្ជា គ្បតិបតតិការណាម្យួ នោក្អនក្ម្និអាែល បនចាល ឬចក្ចគ្បាននឡើយ។ 
ោ៉ា ងណាម្ញិ តាម្ការនសនើស ំរបស់នោក្អនក្ ធនាគារនយើងខ្ ំអាែ តាម្រយៈឆនាទ ន សិទ្ធិោែ់ខាតរបស់ធនាគារនយើង
ខ្ ំ (ប៉ា ចនតម្និចម្នោកាតពវក្ិែចននាេះនទ្) គ្ពម្នគ្ពៀងក្ន ងការែក្ម្ក្វញិ ល បនចាល បែិនសធ ឬម្និែូែននេះនទ្ចក្ចគ្ប
បញ្ជា គ្បតិបតតិការណាម្យួរបស់នោក្អនក្។ រាល់ទថលែំណាយ និងទថលនសវាចែលនក្ើតមាននឡើងនោយធនាគារនយើង
ខ្ ំក្ន ងការអន វតតតាម្ការនសនើស ំននេះនោយនោក្អនក្រឺោបនទ ក្របស់នោក្អនក្ នហើយអាែគ្តូវានកាតក់្ងព៊ីរណ្ន៊ី
របស់នោក្អនក្នៅធនាគារ RHB គ្បសិនោអាែនធវើនៅាន។ 

៨.៥ វាោការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវរបស់នោក្អនក្ក្ន ងការផតល់ែំណឹ្ងម្ក្ធនាគារនយើងខ្ ំភាល ម្ៗ៖ 

៨.៥.១ នៅនពលទ្ទ្ួលានទ្ិនននយ័ ឬពត័ម៌ានចែលម្និនពញនលញ ម្និពិត ឬម្និគ្តឹម្គ្តូវព៊ីធនាគារនយើងខ្ ំនូវ
បញ្ជា គ្បតិបតតិការ គ្បតិបតតិការ ឬការនគ្បើគ្ាស់ណាម្យួ និងទងំអស់នគ្កាម្នសវាក្ម្មននេះ។ 

៨.៥.២ នៅនពលចែលទ្ទ្ួលានទ្ិននន័យ ឬពត័ម៌ានណាម្យួចែលម្និមាននគាលបំណ្ងនផ្ើរជូននោក្អនក្ នោក្
អនក្គ្តូវល បនចាលនូវទ្ិននន័យ ឬពត័ម៌ានននេះភាល ម្ៗ និងម្និគ្តូវរក្ាទ្ ក្ (ឬែម្លងទ្ ក្ននាេះនទ្)។ 

៨.៥.៣ នៅនពលចែលានែឹង ឬនៅនពលចែលនោក្អនក្សងេ័យ ឬមាននហត ផលក្ន ងការនជឿោក្់ថាការបញ្ជា
ណាម្យួ គ្តូវាននផ្ើរនោយនោក្អនក្ម្និគ្តូវានទ្ទ្ួលនោយធនាគារនយើងខ្ ំ ឬម្និគ្តឹម្គ្តូវចែលរមួ្
បញ្ចូ លនោយម្និក្ំណ្ត់គ្តឹម្ចតការបងគ់្ាក្ន់ោយគ្ែឡំ នោយបនលំ ឬនោយម្និមានការអន ញ្ជា ត ឬការ
នផទរគ្ាក្ព់៊ី ឬនៅកានរ់ណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្។ 
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៩. សទិធិ និងកាតពវក្ិែចរបសត់តិយជន 

៩.១ នោក្អនក្អាែគ្តូវការនសវាក្ម្មព៊ី និង/ឬ ក្ម្មវធិ៊ីទ្ន ់ (software) ចែលានផតល់ជូននោយតតិយជន ចែលម្និសថិត
នគ្កាម្ការគ្របគ់្រងរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ នែើម្ប៊ីអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ និងែំនណ្ើ រការនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នស
វាធនាគារែល័ត។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ននេះ នោក្អនក្យល់ែឹង និងគ្ពម្នគ្ពៀងែូែខាងនគ្កាម្៖ 

៩.១.១ នោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវនោយខលួនឯងចតមាន ក្រ់ត់ និងម្និគ្តូវតាម្រយៈម្នធោាយណាម្យួ តគ្ម្ូវឲ្យ
ធនាគារនយើងខ្ ំទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬទ្ទ្ួលរា៉ា បរ់ងែំន េះនសវាក្ម្មណាម្យួនិង/ឬក្ម្មវធិ៊ីទ្នច់ែលនោក្អនក្នគ្បើ
គ្ាស់នែើម្ប៊ី អាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត ចែលម្និសថិតនគ្កាម្
ការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំននាេះនទ្ 

៩.១.២ នោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវនោយខលួនឯងចតមាន ក្រ់ត់ ក្ន ងការធានាថាក្ម្មវធិ៊ីទ្នច់ែលគ្តូវានផតល់ជូន នោក្
អនក្មានែំនណ្ើ រការនលើក្ ំពយូទ្រ័ គ្បពន័ធក្ ំពយូទ្រ័ ឬឧបក្រណ៍្ណាម្យួ ចែលតាម្រយៈននេះនោក្អនក្អាែែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័ត នឹងគ្តូវគាន ោម្យួនឹងក្ម្មវធិ៊ីទ្នណ់ាម្យួ
នផេងទងំអស់នលើក្ ំពយូទ្រ័ននាេះ ឬអនក្ផតល់នសវាែទទ្នទ្ៀតនលើឧបក្រណ៍្ននាេះ 

៩.១.៣ នោក្អនក្គ្តូវានែងកាតពវក្ិែចោម្យួនឹងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ចែលក្ំណ្តន់ោយនសវាក្ម្មននាេះ និង/ឬ
ក្ម្មវធិ៊ីទ្នន់នាេះែូែចែលាននរៀបរាបខ់ាងនលើចែលាននគ្បើគ្ាស់នោយនោក្អនក្នែើម្ប៊ីែូលនៅនគ្បើនសវា
ធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័តនោយម្និមានឧាគ្ស័យណាម្យួែំន េះធនាគារនយើងខ្ ំននាេះ
នទ្ 

៩.១.៤ ធនាគារនយើងខ្ ំនឹងម្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬទ្ទ្ួលរា៉ា បរ់ងែំន េះការាតប់ង ់ ឬការខូែខាត ឬទថលនសវា ឬការ
ែំណាយែទទ្ចែលអាែនក្ើតមាននឡើងែំន េះនោក្អនក្ នោយស្គរការនគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្នូវនសវា
ក្ម្មននេះ និង/ឬក្ម្មវធិ៊ីទ្នច់ែលាននរៀបរាបខ់ាងនលើនឡើយ។ 

៩.២ នោក្អនក្យល់ែឹងថាការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នរហទ្ំពរ័ ឬនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័តនឹងគ្តូវនធវើ
នឡើងតាម្រយៈអនក្ផតល់នសវាក្ម្មអ ៊ីននធើចណ្ត អនក្ផតល់គ្បពន័ធបណាត ញ ឬអនក្ផតល់នសវាគ្បពន័ធបណាត ញទ្ំនាក្ទ់្ំនង ឬ
អនក្ផតល់នសវាែទទ្នទ្ៀត  នៅក្ន ងគ្បនទ្សចែលនសវាក្ម្មននេះគ្តូវានែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ នហើយក្ន ងក្រណ្៊ី ននេះ ការែូល
នៅនគ្បើគ្ាស់នឹងគ្តូវនោងនៅតាម្ និងគ្របគ់្រងនោយែាប ់និងលិខិតបទ្ោា នរតិយ តត ក្់ពន័ធរបស់គ្បនទ្សននាេះ 
និងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ទងំឡាយណាចែលានក្ំណ្ត់នោយអនក្ផតល់នសវាអ ៊ីននធើចណ្ត អនក្ផតល់គ្បពន័ធបណាត ញ 
ឬអនក្ផតល់នសវាគ្បពន័ធបណាត ញទ្ំនាក្ទ់្ំនងចែល ក្់ពន័ធ ឬអនក្ផតល់នសវាែទទ្នទ្ៀត។ 

៩.៣ ធនាគារនយើងខ្ ំម្និធានានូវស វតថិភាព និងការសំងាតទ់នព័តម៌ានចែលានបញ្ចូ នតាម្រយៈអនក្ផតល់នសវាអ ៊ីននធើ-  
ចណ្ត អនក្ផតល់គ្បពន័ធបណាត ញ ឬអនក្ផតល់នសវាគ្បពន័ធបណាត ញទ្ំនាក្ទ់្ំនង ឬគ្បពន័ធចែលគ្សនែៀងគាន ណាម្យួក្ន ង
យ តាត ធិការណាម្យួ តាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត។ បចនថម្ព៊ីនលើននេះនទ្ៀត នោក្អនក្
ទ្ទ្ួលយក្ និងគ្ពម្នគ្ពៀងថាធនាគារនយើងខ្ ំម្និមានការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះភាពម្និែំនណ្ើ រការ ឬការខូែគ្បពន័ធ
នអឡិែគ្តូនិែ នម្កានិែ ទ្ិននន័យ នម្នរារក្ ំពយូទ្រ័ ក្ំហ ស  ឬបញ្ជា ចែលបណាត លម្ក្ព៊ីនសវាក្ម្មចែលានផតល់ជូន
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នោយអនក្ផតល់នសវាអ ៊ីននធើចណ្ត អនក្ផតល់គ្បពន័ធបណាត ញ ឬអនក្ផតល់នសវាគ្បពន័ធបណាត ញទ្ំនាក្ទ់្ំនងចែល ក្ព់ន័ធ
ឬ អនក្ផតល់នសវាែទទ្នទ្ៀត។ 

៩.៤ តាម្នពលនវោោក្ច់សតង និងតាម្រយៈឆនាទ ន សិទ្ធិចតម្យួរត់និងោែខ់ាតរបស់ខលួន ធនាគារ RHB នយើងខ្ ំ នឹង
បងាា ញផលិតផល ឬនសវាក្ម្មម្យួែំនួនរបស់តតិយជនក្ន ងនរហទ្ពំរ័ ឬ តំណ្ភាា បន់ៅកាន់នរហទ្ំពរ័របស់តតិយ
ជនននេះនៅក្ន ងនរហទ្ពំរ័របស់ធនាគារនយើងខ្ ំ។ ខណ្ៈនពលចែលធនាគារ RHB នឹងពោោម្ក្ន ងធានានូវរ ណ្
ភាព និងសតង់ោរអបបបរមា ែំន េះគ្របផ់លិតផល និងនសវាក្ម្មទងំអស់ចែលានផតល់ជូនតាម្រយៈនរហទ្ពំរ័ និង
ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័តរបស់នយើងខ្ ំ ចតនោយនហត ផលថានោក្អនក្ទ្ិញផលិតផល ឬនសវាក្ម្មននេះនោយផ្លទ ល់ព៊ី   ត
តិយជនចែល ក្ព់ន័ធ ធនាគារនយើងខ្ ំម្និអាែនធវើការអេះអាង ឬធានានូវគ្បវតតិនក្រ តិ៍ន ម្ េះទនតតិយជនននាេះ និង/ឬ 
រ ណ្ភាព ឬសតង់ោរទនផលិតផល ឬនសវាក្ម្មរបស់ពួក្នរននាេះនទ្។ 

៩.៥ នោក្អនក្គ្តូវជួសជ លការខូែខាត ការ រ និងធានាឲ្យធនាគារនយើងខ្ ំរែួផ តព៊ីរាល់បណ្តឹ ង ការទម្ទរ       ស្គល
គ្ក្ម្ ការខូែខាត ការែំណាយ ការាតប់ង ់ការចាយវាយណាម្យួ (នោយរមួ្មានទថលនស្គហ  យគ្បឹក្ាែាប)់ និងការ
ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែទទ្នទ្ៀតចែលនក្ើតមានព៊ីការរនំោភបំ ន និង/ឬ ការគ្បគ្ពឹតតផទ យ និង/ឬ ការម្និអន នោម្តាម្
បញ្ាតតិណាម្យួទនគ្បការ៩ននេះននាេះនទ្។ 

១០. សាា រៈបរកិាខ រ និងក្មមវិធ៊ីទន់ 

១០.១ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងផងចែរថា នោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវចតមាន ក្់ឯងរតែ់ំន េះក្ ំពយូទ្រ័ គ្បពន័ធ ឬឧបក្រណ៍្ែទទ្នទ្ៀត
របស់នោក្អនក្ចែលនោក្អនក្នគ្បើគ្ាស់ នែើម្ប៊ីែូលនៅនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត នោយរមួ្មានម្និក្ំណ្តគ់្តឹម្ចត
ការចថទ ំ គ្បតិបតតិការ និងការអន ញ្ជា តឲ្យនគ្បើគ្ាស់ក្ ំពយូទ្័រ គ្បពន័ធ ឬឧបក្រណ៍្ែទទ្នទ្ៀត នហើយនោក្អនក្មាន
កាតពវក្ិែចក្ន ងការអន នោម្តាម្លក្ខខណ្ឌ ណាម្យួ ចែលានក្ំណ្តន់ោយធនាគារនយើងខ្ ំ តាម្នពលនវោ      ោក្់
ចសតង ក្ព់ន័ធនឹងក្ ំពយូទ្រ័ គ្បពន័ធ ឬឧបក្រណ៍្ែទទ្របស់នោក្អនក្ចែលនោក្អនក្ាននគ្បើគ្ាស់នែើម្ប៊ីែូលនៅនគ្បើនស
វាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត (នោយរូមានចផនក្ទ្នណ់ាម្យួចែលាននគ្បើគ្ាស់)។ 

១០.២ នោក្អនក្ម្និគ្តូវែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មនោយនគ្បើគ្ាស់ក្ ំពយូទ្រ័ គ្បពន័ធ ឬឧបក្រណ៍្ែទទ្នទ្ៀតណាម្យួចែល
ម្និចម្នោក្ម្មសិទ្ធិរបស់នោក្អនក្នទ្ នលើក្ចលងចតនោក្ទ្ទ្ួលានការអន ញ្ជា តព៊ីមាច ស់ក្ម្មសិទ្ធិ។ នោក្អនក្គ្តូវ
ធានាផងចែរថាក្ ំពយូទ្រ័ គ្បពន័ធ ឬឧបក្រណ៍្ែទទ្នទ្ៀតណាម្យួចែលនោក្អនក្នគ្បើគ្ាស់នែើម្ប៊ីែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ នស
វាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្តរួរចតគ្តូវានចថទាំនគ្តឹម្គ្តូវ នហើយម្និគ្តូវមាននម្នរារ ឬផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការននាេះនទ្។ 
នោក្អនក្គ្តូវធានាផងចែរថា ក្ ំពយូទ្រ័ ឬក្ ំពយូទ្រ័យួរទែរបស់នោក្អនក្គ្តូវានតនម្លើងក្ម្មវធិ៊ីក្មាច តន់ម្នរារែ ងនគ្កាយ
បំផ ត និងក្ម្មវធិ៊ីគ្បឆងំនឹងការតាម្ោនពត័ម៌ានអនក្នគ្បើគ្ាស់ និងថាក្ម្មវធិ៊ីទងំននេះគ្តូវានតនម្លើង និងនធវើបែច បបនន
ភាពនូវក្ំចណ្ចគ្បែ ងនគ្កាយបំផ ត។ នោក្អនក្គ្តូវធានាផងចែរថា នោក្អនក្ានទញយក្ក្ម្មវធិ៊ីព៊ីគ្បភពចែល
ទ្ ក្ែិតតាន នហើយោក្ម្មវធិ៊ីពិតគ្ាក្ែ នហើយនោក្អនក្គ្តូវទ្ទ្ួលខ សគ្តូវនោយខលួនឯងែំន េះរាល់ក្ម្មវធិ៊ីចែល
ានទញយក្។ 

១០.៣ ឯក្ស្គរណាម្យួចែលានទញយក្ ឬនបើម្និែូែនែនេះនទ្ទ្ទ្ួលានតាម្រយៈការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម គ្តូវាននធវើ
នឡើងនោយការសនគ្ម្ែែិតតនិងការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវរបស់នោក្អនក្ នហើយនោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវចតមាន ក្ឯ់ងរត់នលើ
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ការខូែខាតែំន េះគ្បពន័ធក្ ំពយូទ្រ័របស់នោក្អនក្ ឬការាតប់ងទ់្ិនននយ័ចែលោលទ្ធផលទនការទញយក្ឯក្ស្គរ
ននាេះ។ ម្និមានឧបក្រណ៍្ ឬពត័៌មានណាម្យួ ម្និថានោយផ្លទ ល់ ឬោោយលក្ខណ៍្អក្េរននាេះនទ្ ចែលានទ្ទ្ួល
ាននោយនោក្អនក្ព៊ីធនាគារ RHB ឬអនក្ផតល់នសវាក្ម្មតាម្រយៈ ឬព៊ីនសវាក្ម្ម នឹងបនងកើតការធានាណាម្យួចែល
ម្និានចែងោក្់ោក្់នៅក្ន ងខចែងទងំននេះននាេះនទ្។ 

១១. ទថ្ៃសសាហ  យ និងទថ្ៃសសវា 

១១.១ តាម្នពលនវោោក្ច់សតង និងនោយមានការជូនែំណឹ្ងោម្ ន ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិក្ំណ្ត់ឲ្យបងទ់ថលនសវា និង
ទថលនស្គហ  យ ឬទថលនសវា និងទថលឈនួលចែលមាននផេង ែំន េះការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម ឬផលិតផល និង នសវា
ក្ម្មណាម្យួចែលានផតល់ជូននៅនលើនរហទ្ពំរ័ នោយអន នោម្តាម្បញ្ាតតិ និងលិខិតបទ្ោា នរតិយ តតោធរមាន 
ឬបទ្បញ្ជា នផេងនទ្ៀតចែលានោក្ន់ែញនោយអាោ្ធរ ក្ព់័នធ។ ការបនតែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម គ្តូវានចាត់
ទ្ ក្ោការទ្ទ្ួលយក្របស់នោក្អនក្ក្ន ងការបងទ់ថលនស្គហ  យនិងទថលនសវាទងំននេះ។ 

១១.២ ទថលនស្គហ  យ និងទថលនសវាចែលានក្ំណ្តខ់ាងនលើ ក្ព់ន័ធចតនឹងការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម ឬ នរហទ្ពំរ័
ឬផលិតផល ឬនសវាក្ម្មចែលានផតល់តាម្រយៈននាេះចតប៉ា នណាណ េះ។ នោក្អនក្អាែទ្ទ្ួលខ សគ្តូវផងចែរែំន េះទថល
នស្គហ  យ ឬទថលនសវាែទទ្នទ្ៀតចែលានក្ំណ្តន់ោយធនាគារ RHB ែំន េះគ្បតិបតតិការ និងបញ្ជា គ្បតិបតតិការចែល
ាននធវើនឡើងនគ្កាម្ ឬគ្សបតាម្នសវាក្ម្មននេះ (នោយរមួ្មាននស្គហ  យធនាគារ ទថលឈនួលរែាាល នស្គហ  យ
ទ្គ្ម្ងក់ារ ការគ្ាក្់ ។ល។) នហើយចែលអាែបង់ជូនធនាគារនយើងខ្ ំតាម្ខចែងសតង់ោរ ឬនគ្កាម្ក្ិែចគ្ពម្នគ្ពៀង 
ខសនោ លក្ខខណ្ឌ  ឬន៊ីតិវធិ៊ីោធរមានែទទ្នផេងនទ្ៀតចែលានក្ំណ្តន់ោយធនាគារ RHB។ 

១១.៣ នោក្អនក្យល់គ្ពម្បងព់នធទងំអស់ អាក្រ ពនធគ្បថាបគ់្តា និងទថលឈនួលព៊ីរោា ភាិលចែលនក្ើតនឡើងព៊ីការែូលនៅ
នគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្នូវនសវាក្ម្ម ឬ នរហទ្ពំរ័។ 

១១.៤ សូម្ែងចាថំា ធនាគារ RHB មានសិទ្ធិក្ន ងការកាតក់្ងនោយសវ័យគ្បវតតិព៊ីរណ្ន៊ីនោក្អនក្ែំន េះរាល់នស្គហ  យ 
និងទថលនសវាសគ្មាបក់ារែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម និងទថលនសវារោា ភាិល ពនធ អាក្រ និង/ឬពនធគ្បថាបគ់្តាណាម្យួ 
គ្ពម្ទងំនស្គហ  យ និងទថលនសវាណាម្យួចែលអាែគ្តូវបង់ែំន េះគ្បតិបតតិការចែលាននធវើនឡើងនោយនោក្អនក្
តាម្នពលនវោោក្ច់សតង ចែលមានបញ្ជា ក្ក់្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ ធនាគារនយើងខ្ ំមានកាតពវក្ិែចក្ន ងការ
ជូនែំណឹ្ងែល់នោក្អនក្ ឬទ្ទ្ួលការគ្ពម្នគ្ពៀងព៊ីនោក្អនក្ោម្ នែំន េះការែក្គ្ាក្ណ់ាម្យួចែលាននធវើនឡើង
នោយធនាគារនយើងខ្ ំ។ 

១១.៥ សូម្ែងចាផំងចែរថា នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ គ្តូវានែក្នលើសគ្ាក្ច់ែលមាន ចែលោ           
លទ្ធផលទនការអន វតតសិទ្ធិរបស់ធនាគារក្ន ងែក្គ្ាក្់ នោយសវ័យគ្បវតតិព៊ីរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ ែំននួទ្ឹក្គ្ាក្់
ចែលានែក្នលើសគ្ាក្ច់ែលមានននាេះរមួ្បញ្ចូ លនឹងការគ្ាក្់ និងនស្គហ  យធនាគារ ទថលរែាាល និងទថលឈនួលណា
ម្យួនផេងនទ្ៀតចែលានក្ំណ្តន់ោយធនាគារនយើងខ្ ំ រឺោបំណ្ លចែលជំ ក្ ់ នហើយគ្តូវចតទូ្ទតជូ់នធនាគារ
នយើងខ្ ំ ចែលគ្តូវអន វតតនូវអគ្តាការគ្ាក្ ់និងអគ្តាផ្លក្ពិនយ័ោទូ្នៅទនឥណ្ទនវាិរូបន។៍ 

 



18 
 

១២. ការហាមឃាត់សលើការសម្របើម្រាសស់សវាធនាគារតាមអ ៊ីនសធើចណ្ត/សសវាធនាគារែលត័ 

១២.១ ោលក្ខខណ្ឌ ម្យួ ទនការអន ញ្ជា តឲ្យនគ្បើគ្ាស់នរហទ្ពំរ័/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត នោក្អនក្សនោថានឹងម្និនគ្បើគ្ាស់
នរហទ្ពំរ័/ក្ម្មវធិ៊ី (ឬនសវាក្ម្ម ព័តម៌ាន ឬផលិតផលណាម្យួចែលមាននៅទ្៊ីននេះ) សគ្មាបន់គាលបំណ្ងខ សែាប ់
ឬម្និគ្សបែាប ់ឬនបើម្និែូនែនេះនទ្គ្តូវានហាម្ឃាត់នោយែាប ់ឬនោយខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ នោក្អនក្ម្និ
គ្តូវនគ្បើគ្ាស់នរហទ្ពំរ័/ ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត (ឬនសវាក្ម្ម ពត័ម៌ាន ឬផលិតផលណាម្យួចែលមាននៅទ្៊ីននេះ) ក្ន ង
ឥរោិបថណាម្យួចែលអាែបំផ្លល ញ នធវើឲ្យម្និែំនណ្ើ រការ ោបនទ ក្ធានធ់ារ ផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការ ឬខូែខាតែល់នរហទ្ពំរ័ 
ឬចផនក្រងឹ ឬក្ម្មវធិ៊ី និងគ្បពន័ធចផនក្ទ្ន ់ ន៊ីតិវធិ៊ីស វតថិភាព ពត័ម៌ាន/បណាត ញអនក្ផតល់នសវាក្ម្ម ឬគ្បតិបតតិការែទទ្ ឬ
រខំានែល់ការនគ្បើគ្ាស់ និងការនគ្បើគ្ាស់នោយរ ៊ីក្រាយរបស់ភារ៊ីណាម្យួនៅនលើនរហទ្ពំរ័ននាេះនទ្។ នោក្អនក្
ម្និគ្តូវពោោម្ែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នោយគាម នការអន ញ្ជា តននាេះនទ្ែំន េះរណ្ន៊ីណាម្យួ (នគ្ៅព៊ីរណ្ន៊ីរបស់
នោក្អនក្) ឬគ្បពន័ធចផនក្រងឹ និងចផនក្ទ្ន ់ ន៊ីតិវធិ៊ីស វតថិភាព ព័តម៌ាន/បណាត ញអនក្ផតល់នសវាក្ម្ម ឬគ្បតិបតតិការែទទ្
នផេងនទ្ៀតចែលភាា ប់ោម្យួនឹងនរហទ្ពំរ័/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត តាម្រយៈការលួែែូលនៅនគ្បើ ការលួែនលខសំងាត ់
ឬម្នធោាយនផេងណាម្យួននាេះនទ្។ នោក្អនក្ម្និគ្តូវទ្ទ្ួល ឬពោោម្ទញយក្ឯក្ស្គរ ឬពត័ម៌ានណាម្យួ
តាម្រយៈម្នធោាយណាម្យួចែលម្និមានបំណ្ងផតល់ជូនតាម្រយៈនរហទ្ពំរ័ ឬនសវាធនាគារតាម្អ ៊ីននធើចណ្ត/
នសវាធនាគារែល័តននាេះនទ្។ 

១២.២ បចនថម្ព៊ីនលើការហាម្ឃាត់ និងលក្ខខណ្ឌ ចែលាននរៀបរាប់ខាងនលើែំន េះការអន ញ្ជា តនគ្បើគ្ាស់ និងការែូលនៅ
នគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្នលើ នរហទ្ំពរ័/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត នោក្អនក្ម្និគ្តូវចក្ចគ្ប ែម្លង ចែក្ចាយ បញ្ាូ ន នគ្បើ
គ្ាស់ ឬនបើម្និែូនែនេះនទ្នធវើការ ក្ព់ន័ធនឹងផលិតផល នសវាក្ម្ម ពត័ម៌ាន ឬខលឹម្ស្គរណាម្យួទននរហទ្ំពរ័/ ក្ម្មវធិ៊ី
ធនាគារែល័តនោយម្និានទ្ទ្ួលការអន ញ្ជា តោោយលក្ខណ៍្អក្េរោម្ នព៊ីធនាគារនយើងខ្ ំននាេះនទ្ នលើក្ចលង
ចតមានការអន ញ្ជា តោក្់ោក្់នគ្កាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ បចនថម្ព៊ីនលើននេះនទ្ៀត នោក្អនក្ម្និគ្តូវបនងាា េះ នផ្ើរ 
ឬបញ្ាូ ន ខលឹម្ស្គរណាម្យួចែលម្និគ្តូវានអន ញ្ជា តនៅនលើ ឬតាម្រយៈនរហទ្ំពរ័/ក្ម្មវធិ៊ីធនាគារែល័ត ចែលរមួ្
បញ្ចូ លម្និក្ំណ្តគ់្តឹម្ចត ខលឹម្ស្គរចែល (i) ម្និគ្សបែាប់ ម្និទថលថនូរ, អាសអាភាស, បងខូែនក្រ តិ៍ន ម្ េះ, រនំោភភាព
ឯក្ជន គ្បមាថ ឬ ទស់ែិតតទស់ចភនក្ (ii) “junk mail” “spam” សំប គ្តសគ្មាប់ចែក្ចាយបនត ឬទ្គ្ម្ងន់ផេងនទ្ៀតទន
ខលឹម្ស្គរ/ឯក្ស្គរចែលម្និគ្តូវានអន ញ្ជា ត និង (iii) មានផទ ក្ក្ម្មវធិ៊ីនម្នរារ ឬ ហាវ ល ឬក្ម្មវធិ៊ីចែលអាែបងាែ ក្់ នធវើឲ្្
យម្និែំនណ្ើ រការ ោបនទ ក្ធានធ់ារ ផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការ ឬ ខូែខាតែល់នរហទ្ំពរ័ ឬ គ្បពន័ធចផនក្រងឹ ឬចផនក្ទ្ន ់ន៊ីតិវធិ៊ីស វតថិ
ភាព ពត័ម៌ាន/បណាត ញអនក្ផតល់នសវា ឬគ្បតិបតតិការនផេងនទ្ៀត។ 

១២.៣ នៅគ្រប់នពលនវោទងំអស់ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងក្ន ងការរក្ា និងទ្ ក្ស្គែគ់្ាក្គ់្រប់គ្គាន់នៅក្ន ងរណ្ន៊ីរបស់
នោក្អនក្ក្ន ងនគាលបំណ្ងសគ្ម្ួលែល់ការនសនើស ំណាម្យួចែលាននធវើនឡើងអន នោម្តាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ
ននេះ។ 

១៣. ាច សក់្មមសទិធសលើសទិធិក្មមសទិធិបញ្ជា  

១៣.១ នោក្អនក្គ្តូវានអន ញ្ជា តឲ្យនគ្បើគ្ាស់ខលឹម្ស្គរចែលានផតល់ជូននោក្អនក្ តាម្រយៈនសវាក្ម្មប៉ា នណាណ េះនៅនលើ 
នសវាក្ម្មែូែចែលានផតល់ជូនតាម្រយៈខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ 
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១៣.២ ធនាគារនយើងខ្ ំោមាច ស់ក្ម្មសិទ្ធិោែណ់ាត ់ នហើយតាម្រយៈននេះនធវើការអេះអាងម្និថានពលបែច បបនន ឬក្ន ងនពល
អនារតននាេះនទ្ សិទ្ធិចែលានែ េះបញ្ា ៊ីកា និងម្និទន់ានែ េះបញ្ា ៊ីកា (នោយរមួ្មានទងំសិទ្ធិស៊ីលធម្៌) នលើនសវា
ធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត ខលឹម្ស្គរ ក្ម្មវធិ៊ី និងនរហទ្ពំរ័ និងសិទ្ធិគ្សបែាប ់ និងសិទ្ធិទ្ទ្ួលផល 
និងផលគ្បនោជន៍ណាម្យួ ម្និថាលក្ខណ្ៈណាម្យួក្៏នោយចែល ក្ព់ន័ធ ចែលគ្តូវានចែងនោយែាបទ់ន         
គ្ពេះរាោណាែគ្ក្ក្ម្ព ោ និងគ្បនទ្សទងំអស់នលើពិភពនោក្សគ្មាប់រយៈនពលចែលានការ រ ោម្យួនឹងការ
បនតោថម៊ី និងការបចនថម្ណាម្យួផងចែរ។ 

១៣.៣ ម្និមានអវ៊ីនៅក្ន ងឯក្ស្គរននេះគ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាផតល់អាោ្ប័ណ្ណ នោយោក្់ោក្ ់ ឬបងកបន់័យ (ឬសិទ្ធិែទទ្នទ្ៀត) 
ែល់នោក្អនក្ក្ន ងការនគ្បើគ្ាស់ ផលិតស្គរោថម៊ី ែម្លង ឬនធវើការ ក្ព់ន័ធនឹងសិទ្ធិក្ម្មសិទ្ធិបញ្ជា  ឬសិទ្ធិោមាច ស់ក្ម្ម
សិទ្ធិគ្សបែាប់ណាម្យួ ចែលានក្ំណ្ត់ក្ន ងក្ថាខណ្ឌ ខាងនលើ។ នសវាធនាគារតាម្អ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារ
ែល័ត និងសិទ្ធិចែលានផតល់ជូននោក្អនក្ តាម្ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌ ននេះ គ្តូវានផតល់ជូនែល់នោក្អនក្សគ្មាប់ចត
ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ផ្លទ ល់ខលួននោក្អនក្ប៉ា នណាណ េះ។ សិទ្ធិណាម្យួ ចែលម្និគ្តូវានអន ញ្ជា តោក្ោ់ក្់តាម្ខចែង 
និងលក្ខខណ្ឌ ននេះនទ្ ោក្ម្មសិទ្ធិទងំគ្សុង និងផ្លត ែម់្ ខរបស់ធនាគារ RHB។ 

១៣.៤ នោក្អនក្ផតល់អាោ្ប័ណ្ណ ែល់ធនាគារ RHB និងអនក្ផតល់នសវាក្ម្មរបស់ធនាគារ នូវពត័៌មាន ទ្ិនននយ័ នលខសំងាត់ 
ឯក្ស្គរ ឬខលឹម្ស្គរណាម្យួ (ចែលោរមួ្គ្តូវាននៅថា “ខលឹម្ស្គរពត័ម៌ានអតិថិជន”) ចែលនោក្អនក្ផតល់ជូនតាម្ រ
យៈនសវាក្ម្ម។ ធនាគារ RHB និងអនក្ផតល់នសវាក្ម្មអាែនគ្បើគ្ាស់ ចក្ចគ្ប បងាា ញ ចែក្ចាយ និងបនងកើតឯក្ស្គរថម៊ី
នោយនគ្បើគ្ាស់ខលឹម្ស្គរពត័៌មានអតិថិជនននេះនែើម្ប៊ីផតល់នសវាក្ម្មជូនែល់នោក្អនក្។ តាម្រយៈការបញ្ាូ នខលឹម្ស្គរ
ពត័ម៌ានអតិថិជន នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀង ឬសនោនោយសវ័យគ្បវតតិថា មាច ស់ទនខលឹម្ស្គរពត័ម៌ានអតិថិជនននេះានគ្ពម្
នគ្ពៀងោក្់ោក្ ់នោយគាម នក្ំណ្តរ់យៈនពល និងនោយម្និចាាំែប់ងទ់ថលនសវាណាម្យួថា ធនាគារ RHB និងអនក្
ផតល់នសវាក្ម្មអាែនគ្បើគ្ាស់ ខលឹម្ស្គរពត័៌មានអតិថិជនសគ្មាបន់គាលបំណ្ងចែលានក្ំណ្តខ់ាងនលើ។ រវាង
ធនាគារ RHB  និងអនក្ផតល់នសវាក្ម្ម ធនាគារ RHB ោមាច ស់ក្ម្មសិទ្ធិទនពត័ម៌ានសំងាត់ទនរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្។ 

១៣.៥ នោក្អនក្ម្និគ្តូវតាម្រយៈខលួនឯងផ្លទ ល់ ឬតាម្រយៈតតិយជនណាមាន ក្ក់្ត៊ីគ្បគ្ពឹតត ឬពោោម្ក្ន ងការគ្បគ្ពឹតតនៅ
សក្ម្មភាពរនំោភែាប ់នោយរមួ្មានចតម្និក្ំណ្តែ់ំន េះ  ការបនងកើតន្ហវម្ក្ន ងនរហទ្ំពរ័ (framing) តភាា បន់ោយ
ម្និមានការអន ញ្ជា ត នផ្ើរស្គរនាក្គ្ាស់ នគ្បើ metatag និង/ឬនគ្បើក្ម្មវធិ៊ីលួែយក្ទ្ិននន័យ ឬពត័ម៌ាននលើគ្បពន័ធ   អ ៊ី
ននធើចណ្ត។  

១៣.៦ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងម្និលួែទ្ិនននយ័នែើម្ប៊ីនៅផា ំស្គរោថម៊ី ឬ ម្និផា ំស្គរនឡើងវញិនូវបនែចក្វទិ្ោណាម្យួរបស់នសវា
ក្ម្ម នោយរូម្មានចតម្និក្ំណ្ត់ែំន េះ ក្ម្មវធិ៊ី Java applets ចែល ក្ព់ន័ធនឹងនសវាក្ម្ម។ 

១៣.៧ តាម្នពលនវោោក្ច់សតង ធនាគារ RHB អាែនែញនសែក្ត៊ីចណ្នា ំ ឬបទ្បញ្ជា  ក្ព់ន័ធនឹងការនគ្បើគ្ាស់ណាម្យួ
នលើសិទ្ធិក្ម្មសិទ្ធិបញ្ជា  និងសិទ្ធិនលើក្ម្មសិទ្ធិគ្សបែាប ់ ចែលោក្ម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ RHB (ឬែល់អនក្ចែលាន
ចាតត់ាងំរបស់ខលួន) នហើយនោក្អនក្គ្តូវអន នោម្តាម្នសែក្ត៊ីចណ្នា ំនិងបទ្បញ្ជា ទងំអស់ននាេះ។ 
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១៤. ការតំណាង និងការធានា 

១៤.១ នលើក្ចលងចតមានចែងោក្់ោក្ន់ៅក្ន ងឯក្ស្គរននេះ និងតាម្ក្គ្ម្តិចែលអន ញ្ជា តនោយែាប ់ នោក្អនក្យល់ែឹង 
និងគ្ពម្នគ្ពៀងថា ការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម និងរាល់ពត័ម៌ានទងំអស់ ផលិតផល និងខលឹម្ស្គរែទទ្នទ្ៀត (រមួ្ទងំរបស់
តតិយជន) ចែលានរមួ្បញ្ចូ ល ឬអាែែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ានព៊ីនសវាក្ម្ម រឺោការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវរបស់នោក្ អនក្។ 
នសវាក្ម្មននេះ គ្តូវានផតល់ជូននលើម្ូលោា ន “ែូែចែលមាន” និង”ែូែចែលែំនណ្ើ រការ”។ ធនាគារនយើងខ្ ំ និងអនក្ផតល់
នសវាក្ម្មនធវើការបែិនសធោក្់ោក្ម់្និទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះការធានា ការអេះអាង ការធានារា៉ា បរ់ង ឬការយល់គ្ពម្ 
ម្និថានោយោក្់ោក្់ ឬបងកប់នយ័ នោយផ្លទ ល់មាត់ ឬោយលក្ខណ៍្អក្េរ នោយរមួ្មានចតម្និក្ំណ្តែ់ំន េះការ
ធានា សគ្មាប់នោេះែូរាននលើទ្៊ីផារ ភាពស័ក្ដិសម្ែំន េះនគាលបំណ្ងោក្់ោក្់ណាម្យួ ភាពគ្តឹម្គ្តូវ រ ណ្ភាព 
ភាពគ្របគ់្គាន ់ស វតថិភាព ភាពែំនណ្ើ រនៅាន ភាពអាែទ្ ក្ែិតតាន ទន់នពលនវោ ម្និរនំោភបំ នែាប ់និង/ឬ
ភាពនពញនលញទនផលិតផល នសវាក្ម្ម ពត័៌មាន ខលឹម្ស្គរណាម្យួ ឬអវ៊ីនផេងនទ្ៀត (នោយរមួ្បញ្ចូ លផលិតផល នស
វាក្ម្ម ពត័ម៌ាន ខលឹម្ស្គររបស់តតិយជន) ចែលមាននៅក្ន ងនរហទ្ពំរ័ ឬមានផតល់ជូនែល់នោក្អនក្នគ្កាម្ ឬ 
អន នោម្តាម្នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័តឬ ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ឬការបំនពញ ការនគ្បើ
គ្ាស់ និងគ្បតិបតតិការទនអវ៊ីចែលាននរៀបរាបន់លើ។ ធនាគារ RHB និងអនក្ផតល់នសវាក្ម្មម្និនធវើការធានាថា (i) នសវា
ក្ម្មនឹងនឆលើយតបតគ្ម្ូវការរបស់នោក្អនក្ននាេះនទ្ (ii) នសវាក្ម្ម នងឹម្និមានការរខំាន ទន់នពលនវោ មានស វតថិភាព 
ឬម្និមានក្ំហ សឆាងននាេះនទ្ (iii) លទ្ធផលចែលទ្ទ្ួលានព៊ីការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្មនឹងមានភាពគ្តឹម្គ្តូវ ឬអាែ
ទ្ ក្ែិតតានននាេះនទ្ (iv) រ ណ្ភាពទនផលិតផល នសវាក្ម្ម ព័តម៌ាន ឬឯក្ស្គរសមាា រៈណាម្យួចែលានទ្ិញ ឬ
ទ្ទ្ួលាននោយនោក្អនក្តាម្រយៈនសវាក្ម្មនឹងនឆលើយតបនឹងនសែក្ត៊ីរពំឹងទ្ ក្របស់នោក្អនក្ននាេះនទ្ ឬ(v) ក្ំហ ស
ឆាងគ្បពន័ធបនែចក្វទិ្ោនឹងគ្តូវានចក្សគ្ម្ួលននាេះនទ្ (vi) នសវាក្ម្ម នឹងម្និគ្តូវានផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រ បញ្ចប់ ឬល បនចាល
នោយនោងនៅតាម្នហត ផលណាម្យួននាេះនទ្។ 

១៤.២ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងថានោក្អនក្ានម្និានពឹងចផែក្នលើការអេះអាង ការធានា ឬការធានារា៉ា បរ់ងណាម្យួចែល
ាននធវើនឡើងនោយធនាគារនយើងខ្ ំននាេះនទ្ នលើក្ចលងចតការអេះអាង ការធានា ឬការធានារា៉ា បរ់ងចែលានបញ្ជា ក្់
ោក្ោ់ក្ក់្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ ការអេះអាង ម្និថាោោយលក្ខណ៍្អក្េរ ឬនោយផ្លទ ល់មាត់ ចែលាននធវើ
នឡើងនោយប រាលិក្ ឬអនក្តំណាងរបស់ធនាគារ RHB គ្តូវចាតទ់្ ក្ោនមា ៈ និងម្និមានស ពលភាពផលូវែាបន់ទ្ 
នទេះតាម្ម្នធោាយណាក្ន៏ោយ។ 

១៥. ការទទួលខ សម្រតូវ & ការធានាជួសជ លការខូែខាត 

១៥.១ ធនាគារនយើងខ្ ំ និងអនក្ផតល់នសវាក្ម្ម ឬស្គខាគ្ក្ុម្ហ  នណាម្យួរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ ឬរបស់អនក្ផតល់នសវាក្ម្មទងំ
ននាេះ អនក្ផតល់រណ្ន៊ី ឬស្គខាគ្ក្ុម្ហ  នណាម្យួរបស់ពួក្នរនធវើការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវចតែនំ េះការាតប់ង ់និងខូែខាត
នោយផ្លទ ល់របស់នោក្អនក្ចែលបណាត លម្ក្ព៊ីការនធវសគ្បចហសធានធ់ារនិង/ឬក្ំហ សនោយនែតនារបស់នយើងខ្ ំ
ប៉ា នណាណ េះ។ ម្និមានក្រណ្៊ី ណា ចែលធនាគារនយើងខ្ ំ អនក្ផតល់នសវាក្ម្មរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ ឬ ឬស្គខាគ្ក្ុម្ហ  ន
ណាម្យួរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ ឬរបស់អនក្ផតល់នសវាក្ម្មទងំននាេះ អនក្ផតល់រណ្ន៊ី ឬស្គខាគ្ក្ុម្ហ  នណាម្យួរបស់
ពួក្នរនធវើការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះការាតប់ង ់ឬការខូែខាតណាម្យួ ម្និថានោយផ្លទ ល់ ឬនោយគ្បនោល នែើម្ប៊ី
ោរំរូ ោលទ្ធផល នោយទែែនយ ោការពិនយ័ទ្ណ្ឌ ក្ម្ម ការាត់បង ់ឬខូែខាតពិនសស ឬការាតប់ងគ់្ាក្់ែំណូ្ល 
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គ្ាក្ែ់ំនណ្ញ នក្រ តិ៍ន ម្ េះ ការនគ្បើគ្ាស់ ទ្ិនននយ័ ឬការាតប់ងោ់អរូបិយន៍ផេងនទ្ៀត (នោយរមួ្បញ្ចូ លរបស់តតិយ
ជនណាម្យួផងចែរ) ម្និខវល់ថានក្ើតនឡើងតាម្ម្នធោាយណាននាេះនទ្ នហើយរាល់ការាតប់ងទ់ងំននេះម្និគ្តូវាន
រមួ្បញ្ចូ លែូែចែលានបញ្ជា ក្ន់ៅទ្៊ីននេះ។ 

១៥.២ បញ្ាតិតខាងនលើនឹងមានស ពលភាពអន វតត នទេះប៊ីោោមានអងានហត ចែលថាធនាគារ RHB ឬអនក្ផតល់នសវាក្ម្មគ្តូវ
ានជគ្មាបព៊ីភាពចែលអាែនក្ើតមាននឡើង ទនការខូែខាតទងំននេះក្ន៏ោយ ចែលោលទ្ធផលទន៖(i) ការនគ្បើគ្ាស់ 
ឬអសម្តថភាពក្ន ងការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម (ii) ទថលែំណាយក្ន ងការទ្ទ្ួលានទ្ំនិញ និងនសវាក្ម្មជំនួស (iii) 
ផលិតផល ទ្ិនននយ័ ពត័៌មានឬនសវាក្ម្មណាម្យួចែលានទ្ិញ ឬានទ្ទ្ួល ឬស្គរចែលានទ្ទ្ួល ឬគ្បតិបតតិការ
ចែលានែំនណ្ើ រការ តាម្រយៈ ឬព៊ីនសវាក្ម្ម (iv) ការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់ ឬនធវើការផ្លល ស់បតូរការបញ្ាូ ន ឬទ្ិនននយ័របស់
នោក្អនក្ នោយម្និមានការអន ញ្ជា ត (v) នសែក្ត៊ីបញ្ជា ក្ ់ឬការគ្បគ្ពឹតតរបស់អនក្ណាមាន ក្់នលើនសវាក្ម្ម (vi) ការនគ្បើ
គ្ាស់ អសម្តថភាពក្ន ងការនគ្បើគ្ាស់ ការនគ្បើគ្ាស់នោយម្និមានការអន ញ្ជា ត ការអន វតត ឬ ការម្និអន វតតទន    នរ
ហទ្ំពរ័ អនក្ផតល់នសវារណ្ន៊ីតតិយជន នទេះប៊ីោអនក្ផតល់នសវាក្ម្មននាេះានទ្ទ្ួលពត័៌មានព៊ីនពលម្ នព៊ីការអាែ
នក្ើតមាននឡើងនូវការខូែខាតទងំននេះក្ន៏ោយ ឬ (vii) បញ្ជា ែទទ្នទ្ៀត ក្ព់ន័ធនឹងនសវាក្ម្ម។ នោយម្និមានការ
អន ញ្ជា តនូវការបញ្ាូ ន ឬទ្ិននន័យរបស់នោក្អនក្ (v) នសែក្ត៊ីបញ្ជា ក្់ ឬការគ្បគ្ពឹតតរបស់អនក្ណាមាន ក្ន់លើ នសវាក្ម្ម 
(vi) ការនគ្បើគ្ាស់ អសម្តថភាពក្ន ងការនគ្បើគ្ាស់ ការនគ្បើគ្ាស់នោយម្និមានការអន ញ្ជា ត ែំនណ្ើ រការ ឬ ភាពម្និ
ែំនណ្ើ រការទននរហទ្ំព័រអនក្ផតល់នសវារណ្ន៊ីតតិយជន នទេះប៊ីោអនក្ផតល់នសវាក្ម្មននាេះានទ្ទ្ួលពត័ម៌ានព៊ីនពល
ម្ នព៊ីភាពអាែនក្ើតមាននឡើងនូវការខូែខាតទងំននេះក្ន៏ោយ ឬ(vii) បញ្ជា ែទទ្នទ្ៀត ក្ព់ន័ធនឹងនសវាក្ម្ម។ 

១៥.៣ នោយម្និប៉ាេះ ល់នលើភាពទូ្នៅទនអវ៊ីចែលនរៀបរាបព់៊ីម្ នម្ក្ នោក្អនក្យល់ែឹងថានោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវនោយ
ផ្លទ ល់ែំន េះការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត និង/ឬ នរហទ្ពំរ័ ក្ម្មវធិ៊ី និងយល់
គ្ពម្ជួសជ លការខូែខាត ការ រ និងធានាឲ្យធនាគាររែួផ តព៊ីរាល់ការបតឹងផតល់ ការទម្ទរ ស្គលគ្ក្ម្ ការខូែខាត 
ការែំណាយ ការាតប់ង ់ការចាយវាយណាម្យួ ឬទងំអស់ននាេះនទ្ (នោយរមួ្មានទថលនស្គហ  យគ្បឹក្ាែាប់) និង
ការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែទទ្នទ្ៀតចែលមាននក្ើតនឡើងែំន េះ ឬ ទ្ទ្ួលរងនោយធនាគារ នទេះប៊ីោបណាត លនោយស្គរអវ៊ី 
និងនោយម្នធោាយណាក្៏នោយ ក្ន ងការផតល់ នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័តជូននោក្អនក្ ម្និ
ថានក្ើតនឡើងព៊ី ឬ ក្ព់ន័ធនឹងែំណ្ ែខាងនគ្កាម្ឬក្អ៏តន់នាេះនទ្៖ 

១៥.៣.១ ការខក្ខានរបស់នោក្អនក្ក្ន ងការនគារពកាតពវក្ិែចស វតថិភាពរបស់នោក្អនក្ ឲ្យានខាា បខ់ាួនតាម្គ្បការ 
៦ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ និង/ឬ សក្ម្មភាពនពលនគ្កាយ ឬការល បនចាលរបស់ប រាលណាមាន ក្ច់ែល
នគ្បើគ្ាស់ពត័៌មានសមាា ល់ភនិភាររបស់នោក្អនក្ចែលោលទ្ធផលម្យួទនការខក្ខានរបស់នោក្អនក្
ក្ន ងការនគារពកាតពវក្ិែចស វតថិភាពចែលាននរៀបរាបខ់ាងនលើ 

១៥.៣.២ ការរនំោភបំ ននលើ ណិ្ជាសញ្ជា  ឬសិទ្ធិអនក្និពនធ ឬក្ម្មសិទ្ធិបញ្ជា ែទទ្នទ្ៀតរបស់តតិយជន (សូម្ពិនិ
តយនម្ើលគ្បការ ១៣ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ)  

១៥.៣.៣ សក្ម្មភាពខ សែាប់ អស៊ីលធម្ ៌ និង/ឬនធវសគ្បចហស ក្ំហ សឆាង ឬការល បនចាលណាម្យួតាម្រយៈ
នសវាក្ម្ម នោយរមួ្មានចតម្និក្ំណ្តែ់ំន េះឧគ្ក្ិែាក្ម្មក្ ំពយូទ្័រ ការនាក្បនលំ ការនាក្គ្ាស់ ការបរហិារនក្រ តិ៍ 
។ល។ (សូម្ពិនិតយនម្ើលគ្បការ១២ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ) និង/ឬការខក្ខានរបស់នោក្អនក្ក្ន ងការ
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នគារពែាប ់និង/ឬលិខិតបទ្ោា នរតិយ តតោធរមាន (សូម្ពិនិតយនម្ើលគ្បការ១៦ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ
ននេះ)  និង/ឬ 

១៥.៣.៤ ការខក្ខានរបស់នោក្អនក្ក្ន ងការធានាថានោក្អនក្មានម្ូលនិធិគ្រប់គ្គានក់្ន ងរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្។ 
រូភារ៊ីគ្ពម្នគ្ពៀងថាបបញ្ាតិតននេះនឹងមានស ពលភាពអន វតតោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ និងនពញនលញរហូតែល់
ក្គ្ម្តិចែលានអន ញ្ជា តនោយែាប។់  

១៥.៤ បញ្ាតតិទនគ្បការ១៥ននេះនឹងមានស ពលភាពអន វតតោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ និងនពញនលញរហូតែល់ក្គ្ម្តិចែលាន
អន ញ្ជា តនោយែាប។់ នសែក្ត៊ីនោងនលើ ក្យនពែន ៍ “ធនាគារនយើងខ្ ”ំ ”ធនាគាររបស់នយើងខ្ ំ” ឬ ”របស់ធនាគារ
នយើងខ្ ំ” នៅក្ន ងគ្បការ ១៥ និងនៅក្ចនលងនផេងនទ្ៀត ក្ព់ន័ធនឹងការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវរបស់ធនាគារ RHB រមួ្បញ្ចូ ល 
នៅនពលចែលអាែអន វតតាន ទែរូរបស់ធនាគារ RHB និងអនក្ែ េះក្ិែចសនោោម្យួនឹងធនាគារ RHB គ្ពម្ទងំ
អភាិល និនោជិត ប រាលិក្ ភាន ក្ង់ារ និង/ឬអនក្តំណាងរបស់ធនាគារ RHB។ 

១៦.ការផ្អា ក្ /ការបញ្ចប់សសវាក្មម 

១៦.១ នទេះប៊ីោមានបញ្ាតតិែទទ្នផេងនទ្ៀតណាម្យួនៅក្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះក្ន៏ោយ នៅនពលណាម្យួ នោយ
មាន និងម្និមានការជូនែំណឹ្ង និងនោយម្និចាាំែផ់តល់នហត ផលជូននោក្អនក្ ធនាគារនយើងខ្ ំអាែនធវើការ
បញ្ឈប ់ផ្លែ ក្ ឬបញ្ចប់ភាល ម្ៗនូវនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័ត (ឬចផនក្ណាម្យួទននសវាក្ម្មននេះ) 
ឬសិទ្ធិរបស់នោក្អនក្ក្ន ងការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័ត (ឬចផនក្ណាម្យួ
ទននសវាក្ម្មននេះ) នោយម្និមានលក្ខខណ្ឌ  ឬនបើម្និែូែនែនេះនទ្ តាម្ឆនាទ ន សិទ្ធិោែខ់ាតរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ។ តាម្
រយៈឆនាទ ន សិទ្ធិោែខ់ាតរបស់ខលួន ធនាគារ RHB អាែោក្ល់ក្ខខណ្ឌ ម្យួែំនួននលើការផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការ ែូែោ រយៈ
នពលផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការ និង ការោក្ឲ់្យែំនណ្ើ រការនសវាក្ម្មនឡើងវញិ និង លក្ខខណ្ឌ ម្ ននឹងមានការោក្ឲ់្យែំនណ្ើ រ
នឡើងវញិ។ 

១៦.២ នៅនពលផ្លែ ក្ ឬបញ្ចបន់សវាក្ម្ម ធនាគារនយើងខ្ ំគាម នកាតពវក្ិែចក្ន ងការអន វតតតាម្បញ្ជា គ្បតិបតតិការណាម្យួរបស់
នោក្អនក្ននាេះនទ្ នទេះប៊ីោទ្ទ្ួលានម្ ន ឬបនាទ បព់៊ីកាលបរនិែឆទ្ស ពលភាពទនការផ្លែ ក្ ឬការបញ្ចបន់នេះ និងចែល
ម្និទនគ់្តូវានអន វតតនោយធនាគារនយើងខ្ ំ តាម្ឆនាទ ន សិទ្ធិោែខ់ាតរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ។ គ្បសិននបើមានក្ិែច
ការ ឬសក្ម្មភាពចែលម្និទនា់នបញ្ចបច់ែលធនាគារនយើងខ្ ំតគ្ម្ូវឲ្យនោក្អនក្អន នោម្តាម្ នោក្អនក្គ្តូវអន 
វតតរាល់ន៊ីតិវធិ៊ីចែលានតគ្ម្ូវនោយធនាគារនយើងខ្ ំនែើម្ប៊ីបំនពញ ឬបញ្ចបនូ់វរាល់សក្ម្មភាពនគ្កាម្ ឬអន នោម្តាម្
នសវាក្ម្ម ឬនរហទ្ពំរ័។ សិទ្ធិ និងអាោ្ប័ណ្ណ ទងំអស់ចែលានផតល់ជូននោក្អនក្នគ្កាម្នសវាក្ម្មននេះ នឹងគ្តូវែក្
ហូតយក្ម្ក្វញិភាល ម្ៗ។ ការបញ្ចប ់ ឬការផ្លែ ក្ែំនណ្ើ រការនសវាក្ម្មនគ្កាម្គ្បការ ១៦ ទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ
នោយធនាគារនយើងខ្ ំ នឹងម្និផតល់សិទ្ធិែល់នោក្អនក្ នហើយតាម្រយៈននេះនោក្អនក្នាេះបងសិ់ទ្ធិទម្ទរ ឬ  ទ្ទ្ួល
សំណ្ងណាម្យួព៊ីធនាគារនយើងខ្ ំែំន េះការខូែខាត ឬការខាតបងណ់ាម្យួ និងទងំអស់ចែលទ្ទ្ួលរង ឬនក្ើត
មាននឡើងនលើនោក្អនក្ចែលោលទ្ធផលនោយផ្លទ ល់ ឬនោយគ្បនោលទនសក្ម្មភាពទនការបញ្ចប ់ឬការផ្លែ ក្ននេះ។ 

 
១៧. ែាប់ និងយ តាត ធិការម្ររប់ម្ររង 
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១៧.១ ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ គ្តូវានគ្របគ់្រងនោយ និងបក្គ្ស្គយតាម្ែាបទ់នគ្ពេះរាោណាែគ្ក្ក្ម្ព ោ។ រូភារ៊ីគ្តូវ
សថិតនគ្កាម្យ តាត ធិការផ្លត ែម់្ ខរបស់ត ោការទនគ្ពេះរាោណាែគ្ក្ក្ម្ព ោ។ 

១៧.២ នោយម្និមាន តាម្រយៈម្នធោាយណាម្យួ នធវើការក្គ្ម្តិ ឬប៉ាេះ ល់នលើភាពទូ្នៅទនគ្បការ ១៧ ទនខចែង និង
លក្ខខណ្ឌ ននេះ នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងថា៖ 

១៧.២.១ ការនែញ និងការនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម និងខសនោ និងលក្ខខណ្ឌ ននេះគ្តូវនោងនៅតាម្នគាលការណ៍្
ចណ្នា ំនិង/ឬ លិខិតបទ្ោា នរតិយ តតោធរមានតាម្នពលនវោោក្ច់សតង របស់ធនាគារោតិទនក្ម្ព ោ។ 

១៧.២.២ រាល់គ្បតិបតតិការ ឬការនគ្បើគ្ាស់នោយនោក្អនក្តាម្ ឬអន នោម្តាម្នសវាក្ម្មននេះ ម្និគ្តូវរនំោភ
បំ នែាបរ់បស់គ្ពេះរាោណាែគ្ក្ក្ម្ព ោ ឬ(គ្បសិនោគ្តូវអន វតត) ែាបច់ែលមាននៅក្ន ងគ្បនទ្សម្យួ 
(នគ្ែើន)  ក្ព់ន័ធនឹងគ្បតិបតតិការ ឬការនគ្បើគ្ាស់ទងំអស់ចែល ក្ព់ន័ធរបស់នោក្អនក្។ វាោកាតពវក្ិែច
របស់នោក្អនក្ចតឯក្ឯងក្ន ងការអន នោម្តាម្ែាប់ទនគ្ពេះរាោណាែគ្ក្ក្ម្ព ោ ឬគ្បនទ្សនផេងនទ្ៀត
ណាម្យួ (នគ្ែើន) ចែលគ្តូវអន វតត ចែលនយើងខ្ ំម្និមានកាតពវក្ិែចក្ន ងការជគ្មាប ឬជូនែំណឹ្ងនោក្អនក្ព៊ី
ែាបទ់ងំននេះនទ្។ 

១៨. ការជូន ំណឹ្ង 

១៨.១ នលើក្ចលងចតមានការក្ំណ្តោ់ក្ោ់ក្ន់ផេងព៊ីននេះនៅក្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ ឬមានការជូនែំណឹ្ងនោយ
ធនាគារ RHB នៅកាន់នោក្អនក្តាម្នពលនវោោក្ច់សតងននាេះនទ្ ការជូនែំណឹ្ង នសែក្ត៊ីចណ្នា ំឬទ្ំនាក្ទ់្ំនងនផេ
ងៗនទ្ៀតចែលគ្តូវផតល់ជូននគ្កាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះនោយនោក្អនក្នៅធនាគារ RHB គ្តូវនធវើនឡើងតាម្  រយៈ
៖ 

១៨.១.១  តាម្ម្នធោាយទនស្គរស វតថិភាព តាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ចែលមានគ្បសិទ្ធិភាពចតនៅនពល
ចែលមានការនឆលើយតបថាានទ្ទ្ួលនោយធនាគារ RHB តាម្រយៈស្គរស វតថិភាពនៅកាន់នោក្អនក្ តាម្
រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត 

១៨.១.២ ោោយលក្ខណ៍្អក្េរចែលានែ េះហតថនលខានោយនោក្អនក្ និងាននផ្ើតាម្ទគ្បណ្៊ី យច៍ែលគ្តូវាន
ែ េះបញ្ា ៊ី ចែលមានស ពលភាពនៅនពលចែលគ្តូវានទ្ទ្ួលនោយធនាគារ RHB តាម្រយៈអាសយោា ន
ែូែខាងនគ្កាម្៖ 
RHB Indochina Bank Limited (០០០០១៨១២)  
នាយក្ោា ននសវាធនាគារឌ៊ីជ៊ីថល 
# ២៦៣ ផលូវអងាឌងួ (ផលូវនលខ ១១០) 
ភននំពញ ក្ម្ព ោ 

១៨.២ បចនថម្ព៊ីនលើម្នធោាយោទូ្នៅ ធនាគារ RHB អាែផតល់ការជូនែំណឹ្ងែល់នោក្អនក្តាម្រយៈម្នធោាយែូែខាង
នគ្កាម្តាម្ឆនាទ ន សិទ្ធផ្លត ែម់្ ខរបស់របស់ធនាគារ RHB៖ 
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១៨.២.១ នោយស្គរស វតថិភាពតាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ចែលមានស ពលភាពក្ន ងរយៈនពល២៤នមា៉ា ង
បនាទ បព់៊ីការនផ្ើ 

១៨.២.២ តាម្រយៈស្គរនអឡិែគ្តូនិែនៅកាន់អាសយោា នស្គរនអឡិែគ្តូនិែអន នោម្តាម្ក្ំណ្ត់គ្តារបស់
ធនាគារ RHB ចែលមានស ពលភាពក្ន ងរយៈនពល២៤នមា៉ា ងបនាទ បព់៊ីការនផ្ើរ 

១៨.២.៣ តាម្រយៈការបនងាា េះការជូនែំណឹ្ង ឬការទ្ំនាក្ទ់្ំនងនៅនលើនរហទ្ពំរ័ ចែល (គ្បសិនោម្និគ្តូវាន
ក្ំណ្តន់ៅក្ន ងការជូនែំណឹ្ងឬការទ្ំនាក្ទ់្ំនងននេះនទ្ននាេះ) គ្តូវមានស ពលនៅកាលបរនិែឆទ្ទនការបនងាា េះ 

១៨.២.៤ តាម្រយៈម្នធោាយែទទ្នទ្ៀតទនការជូនែំណឹ្ងតាម្ឆនាទ ន សិទ្ធិរបស់ធនាគារRHB តាម្នពលនវោោក្់
ចសតង។ 

១៨.៣ នលើក្ចលងចតមានការក្ំណ្តោ់ក្ោ់ក្ន់គ្កាម្ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះែំន េះនពលនវោោក្ោ់ក្់សគ្មាបជូ់ន
ែំណឹ្ង ការជូនែំណឹ្ងណាម្យួចែលានផតល់ជូន ឬតគ្ម្ូវឲ្យផតល់ជូននោយធនាគារ RHB នគ្កាម្ខចែង និង
លក្ខខណ្ឌ ននេះ អាែគ្តូវានផតល់ជូនក្ន ងឥរោិបថចែលធនាគារ RHB រិតថាស័ក្ដិសម្ និងនោយមានស ពលភាពភាល
ម្ៗ ឬក្ន ងអំឡ ងនពលណាម្យួតាម្ឆនាទ ន សិទ្ធរបស់ធនាគារ RHB។ 

១៩. ការសាក្សរួ និងការសដាុះម្រសាយវិវាទ 

១៩.១ គ្បសិនោនោក្អនក្មានសំណួ្រចែលគ្តូវការជំនួយបចនថម្  ក្ព់ន័ធនឹងនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត និងនសវាធនាគារ
ែល័ត នោក្អនក្អាែនៅទូ្រស័ពទម្ក្កានន់លខ (៨៥៥) ១៦ ៩៨៨ ២៨៨ ឬនផ្ើអ ៊ីចម្៉ាលម្ក្កាន ់
kh.customerservice@rhbgroup.com ។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលនោក្អនក្មានបណ្តឹ ង  ឬវវិាទ្ សូម្សរនសរោ
ោយលក្ខណ៍្អក្េរម្ក្កានអ់ាសយោា នខាងនគ្កាម្ ឬទ្នំាក្ទ់្ំនងម្ក្នយើងខ្ ំតាម្រយៈនលខទូ្រស័ពទ (៨៥៥) ១៦ 
៩៨៨ ២៨៨និងបញ្ជា ក្់ព៊ីម្ូលោា នទនបណ្តឹ ងរបស់នោក្អនក្។ 

ចផនក្បនគ្ម្ើនសវាអតថិជិន 
RHB Indochina Bank Limited  
# ២៦៣ ផលូវអងាឌងួ (ផលូវនលខ១១០) 
ភននំពញ ក្ម្ព ោ 
ទូ្រស្គរ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២ 

១៩.២ នោក្អនក្អាែគ្តូវានតគ្ម្ូវឲ្យបងាា ញពត័ម៌ានចែល ក្ព់ន័ធទងំអស់ ក្ព់ន័ធនឹងការស្គក្សួរ ឬបណ្តឹ ង ឬវវិាទ្
របស់នោក្អនក្ ប៉ា ចនតម្និក្ំណ្ត់ែំន េះចត ន ម្ េះ នលខរណ្ន៊ី ក្ព់ន័ធ ការនរៀបរាបប់ញ្ជា ក្ព់៊ីសំណួ្រ ឬបណ្តឹ ងរបស់
នោក្អនក្ ែំនួនទ្ឹក្គ្ាក្់ចែល ក្ព់ន័ធនឹងសំណួ្រ ឬបណ្តឹ ង ចែលអាែ ក្ព់ន័ធ។ នៅនពលចែលការទ្ំនាក្់ទ្ំនង
ណាម្យួ ក្ព់ន័ធនឹងពត័ម៌ានសំងាតរ់បស់នោក្អនក្ទក្ទ់្ងនឹងរណ្ន៊ី ឬគ្បតិបតតិការរបស់នោក្អនក្ចែលាននធវើ
នឡើង ក្ព់ន័ធនឹងសំណួ្រ ឬបណ្តឹ ងរបស់នោក្អនក្ ធនាគារនយើងខ្ ំនលើក្ទ្ឹក្ែិតតឲ្យនធវើការទ្ំនាក្ទ់្ំនងតាម្រយៈស្គរ
ស វតថិភាព។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលនោក្អនក្បនតក្ន ងការនធវើការទ្ំនាក្ទ់្ំនងអំព៊ីពត័ម៌ានននេះតាម្រយៈស្គរចែលម្និមាន
ស វតថិភាព នោក្អនក្គ្ពម្នគ្ពៀងថា នោក្អនក្ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវែំន េះហានិភយ័ ក្ព់ន័ធនឹងម្នធោាយទ្ំនាក្ទ់្ំនង
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ននេះ នហើយម្និគ្តូវ នៅនពលណាម្យួក្ន៏ោយ ទម្ទរឲ្យធនាគារ RHB  ទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬទ្ទ្ួលរា៉ា បរ់ងែំន េះស វតថិ
ភាពែំន េះពត័ម៌ានននេះ ឬការាតប់ងណ់ាម្យួចែលទ្ទ្ួលរង ក្ព់ន័ធនឹងអវ៊ីចែលាននរៀបរាបន់នាេះនទ្។ 

១៩.៣ បណ្តឹ ង និងសំណួ្ររបស់នោក្អនក្នឹងគ្តូវាននស ើបអនងកត និងទ្ទ្ួលានការយក្ែិតតទ្ ក្ោក្់។ សំណួ្រ ឬ បណ្តឹ ង
ផ្លទ ល់មាត់ នឹងគ្តូវាននោេះគ្ស្គយជូនក្ន ងអំឡ ងនពល ២ (ព៊ីរ) ទថានធវើការបនាទ បព់៊ីការទ្ទ្ួលសំណួ្រ ឬបណ្តឹ ងននេះ។ 
សំណួ្រ ឬ បណ្តឹ ងោោយលក្ខណ៍្អក្េរ នឹងគ្តូវាននោេះគ្ស្គយជូន ម្និឲ្យនលើសព៊ី ៣០ (ស្គម្សិប) ទថាគ្បតិទ្ិន 
បនាទ បព់៊ីទ្ទ្ួលានសំណួ្រ ឬ បណ្តឹ ង។ 

១៩.៤ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលទម្ទរឲ្យមាននពលនវោបចនថម្នទ្ៀតក្ន ងការនស ើបអនងកត អំឡ ងនពលចែលានក្ំណ្ត់ក្ន ង
គ្បការ ១៩.៣ ខាងនលើនឹងគ្តូវានពនោនោយបចនថម្នូវអំឡ ងនពលចែលសម្នហត ផលចែលចាាំែ។់ អតិថិជន
នឹងទ្ទ្ួលានែំណឹ្ងោោយលក្ខណ៍្អក្េរតាម្រយៈស្គរស វតថភិាពព៊ីនហត ផលទនការពនោនពល និងតគ្ម្ូវការ
នពលនវោបចនថម្នែើម្ប៊ីនោេះគ្ស្គយបណ្តឹ ង។ 

១៩.៥ នៅនពលចែលនោក្អនក្ម្និនពញែិតតនឹងលទ្ធផលទនការនស ើបអនងកត ឬបណ្តឹ ងរបស់នោក្អនក្ នោក្អនក្អាែនធវើការ
តវា៉ា ែំន េះលទ្ធផលននេះនោយបញ្ាូ នបណ្តឹ ងននេះនៅកាន់ ធនាគារោតិទនក្ម្ព ោ។ (សគ្មាបព់ត័៌មានលម្ែតិ សូម្ពិនិត ្
យនម្ើលនគាលននោាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីនោេះគ្ស្គយបណ្តឹ ងអតិថិជនរបស់ធនាគារ អ នអែ ប ៊ី) 

២០. សគាលការណ៍្ភាពឯក្ជន 

២០.១ តាម្រយៈការែ េះន ម្ េះនោយនោរជយ័ោអនក្នគ្បើគ្ាស់នសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត ឬនសវាធនាគារែល័តរបស់
ធនាគារ RHB និងការែូលនៅនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម នោក្អនក្ទ្ទ្ួលស្គា ល់ថានោក្អនក្ានអាននូវ នសែក្ត៊ីជូន
ែំណឹ្ងព៊ីភាពឯក្ជនរបស់ធនាគារ RHB និងានយល់គ្ពម្ឲ្យធនាគារRHB នគ្បើគ្ាស់ពត័៌មានផ្លទ ល់ខលួនរបស់
នោក្អនក្ក្ន ងឥរោិបថចែលានបញ្ជា ក្់ នោយរមួ្មានការបងាា ញោចាាំែ់ និងការនផទរនៅបរនទ្សែល់ភារ៊ីតតិយ
ជនចែល ក្ព់ន័ធតាម្ការតគ្ម្ូវ។ 

២០.២ ធនាគារ RHB ផតល់តទម្លយក្ែិតតោក្ខ់ពស់ែំន េះការនជឿទ្ ក្ែិតតរបស់នោក្អនក្នលើធនាគារនយើងខ្ ំ នហើយនគារព
ភាពចាាំែក់្ន ងការរក្ានូវស វតថិភាព និងការសំងាតទ់នពត័៌មានចែលនោក្អនក្ផតល់ជូនែល់ធនាគារនយើងខ្ ំក្ន ងនាម្
ោអតិថិជនរបស់ RHB ចែលានែ េះន ម្ េះនគ្បើគ្ាស់នសវាក្ម្ម។ ែូែននេះធនាគារនយើងខ្ ំនបតោ្ែិតតការ រភាពឯក្
ជន របស់អតិថិជនែូែចែលានចែងក្ន ងនគាលការណ៍្ភាពឯក្ជនរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ។ 

២១. ការសងំាត់ 

នោក្អនក្យល់គ្ពម្ និងអន ញ្ជា តឲ្យធនាគារ RHB អភាិល ម្្នត៊ី និនោជិត ភាន ក្់ងារ និង/ឬអនក្តណំាងរបស់
ធនាគារ RHB និងប រាលនផេងែទទ្នទ្ៀតចែលនោងនៅតាម្ការទ្ទ្ួលខ សគ្តូវ ឬម្ ខតំចណ្ងរបស់ពួក្នរ មានសិទ្ធិទ្ទ្ួល
ពត័ម៌ានឬឯក្ស្គររបស់នោក្អនក្ ក្ព់ន័ធនឹងក្ិែចការ ឬរណ្ន៊ីរបស់នោក្អនក្ នែើម្ប៊ីបងាា ញ/ចែក្រចំលក្ពត័៌មាន ឬឯក្ស្គរ
នៅគ្ក្ុម្ហ  នែទទ្ក្ន ងសម្ពន័ធធនាគារ RHB (សគ្មាប់នគាលបំណ្ងទនគ្បការ២១ននេះ ចែលគ្តូវរមួ្បញ្ចូ លគ្ក្ុម្ហ  ននម្របស់
ធនាគារ RHB ប គ្តសម្ពន័ធរបស់ធនាគារ RHB គ្ក្ុម្ហ  ន ក្ព់ន័ធ និង/ឬគ្ក្ុម្ហ  ន/ស្គខាណាម្យួចែលោលទ្ធផលទនការ
នរៀបែំរែនាសម្ពន័ធនឡើងវញិ ការរោំយបញ្ចូ លគាន  ការលក្ ់ ឬលទ្ធក្ម្ម) ម្និថានៅក្ន ងឬនគ្ៅគ្បនទ្សក្ម្ព ោននាេះនទ្ សគ្មាប់
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នគាលបំណ្ងក្ន ងការផតល់ជូននោក្អនក្នូវនសវាក្ម្ម រមួ្មាន នោយម្និក្ំណ្តគ់្តឹម្ចត ការផតល់នោបល់ែល់ខ្ ំ/នយើងខ្ ំព៊ីការ
គ្របគ់្រងហិរញ្ា វតថ របស់ខ្ ំ/នយើងខ្ ំ និង/ឬ ការលក្ែ់ល់អតិថិជនចែលមានគ្ស្គប ់ការនធវើទ្៊ីផារ និងផេពវផាយផលិតផល និង
នសវាក្ម្មរបស់សម្ពន័ធធនាគារ RHB។ 

២២. ការផ្អត ែ់សែញព៊ីគាន ទនខសនា និងលក្ខខណ្ឌ  

គ្បសិនោបញ្ាតតិណាម្យួ ឬចផនក្ទនបញ្ាតតិណាម្យួទនខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះអស ពលភាព ឬកាល យនៅោអស ពល
ភាព ម្និគ្សបែាប់ ឬម្និអាែអន វតតាន បញ្ាតតិននាេះនឹងគ្តូវានចក្សគ្ម្ួលក្ន ងក្គ្ម្តិម្យួចែលនធវើឲ្យវាមានស ពលភាព 
គ្សបែាប ់និងអាែអន វតតាន។ គ្បសិនោការចក្សគ្ម្ួលននេះម្និអាែនធវើនៅាន បញ្ាតតិចែល ក្ព់ន័ធ ឬចផនក្ទនបបញ្ាតតិននេះ
គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាគ្តូវានល បនចាល។ ការចក្សគ្ម្ួល ឬការល បនចាលនូវបញ្ាតតិ ឬចផនក្ទនបញ្ាតតិតាម្គ្បការននេះនឹងម្និគ្តូវ
ប៉ាេះ ល់ែល់ស ពលភាព និងអន ភាពអន វតតរបស់ចផនក្ចែលនសសសល់ទនក្ិែចគ្ពម្នគ្ពៀងននេះននាេះនទ្។ 

២៣. បញ្ាតតិទូសៅ 

២៣.១ ខសនោ និងលក្ខខណ្ឌ ននេះគ្តូវានអានោម្យួគាន នឹងខចែងសតងោ់រ។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី ចែលមានអសងាតិភាព ឬមាន
ភាពម្និគ្សបគាន រវាងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ និងខចែងសតងោ់រ ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះគ្តូវមានអធិក្ភាពែំន េះ
ចតបញ្ាតតិចែលអសងាតភាព ឬម្និគ្សបគាន ននេះចតប៉ា នណាណ េះ។ continue 

២៣.២ ធនាគារ RHB រក្ាសិទ្ធិគ្របន់ពលនវោក្ន ងការផ្លល ស់បតូរ ចក្សគ្ម្ួល ល បនចាល ឬបចនថម្នៅនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ
ននេះ នោយនធវើការជូនែំណឹ្ងជូននោក្អនក្ោម្ ន ក្ព់ន័ធនឹងបញ្ជា ទងំននេះ។ ោ៉ា ងណាម្ញិ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី បនាទ ន់ ឬ
ក្ន ងនគាលបំណ្ងការ រស វតថិភាព ទននសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/នសវាធនាគារែល័ត ឬនៅក្ន ង   កាលៈនទ្សៈែទទ្
នទ្ៀត ចែលម្និសថិតនគ្កាម្ការគ្របគ់្រងរបស់ធនាគារនយើងខ្ ំ នៅនពលចែលធនាគារ RHB រិតថាមានភាពចាាំែ់
ក្ន ងការផ្លល ស់បតូរ ចក្សគ្ម្ួល ល បនចាល ឬបចនថម្នៅនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះនោយម្និចាាំែជូ់នែំណឹ្ងែល់
នោក្អនក្ ធនាគារ RHB នឹងជគ្មាបនោក្អនក្នូវការផ្លល ស់បតូរទងំននេះភាល ម្ៗែូែចែលអាែនធវើនៅាននៅនពល
នគ្កាម្ម្ក្ និង/ឬព៊ីនហត ផលទនការផ្លល ស់បតូរទងំននេះ។ នោក្អនក្ទ្ទ្ួលយក្ថា នែើម្ប៊ីទ្ទ្ួលានពត័ម៌ានព៊ីការផ្លល ស់
បតូរ ការចក្សគ្ម្ួល ការល បនចាល ឬការបចនថម្នៅនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ នោក្អនក្យល់គ្ពម្ែូលនៅនគ្បើ
គ្ាស់ និងអាននោយគ្បុងគ្បយត័ននូវខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះតាម្នវោោក្់ចសតង និងោនទ្ៀង   ទត។់ នោក្អនក្
គ្ពម្នគ្ពៀង និងទ្ទ្ួលយក្បចនថម្នទ្ៀតថាការបនតែូលនៅនគ្បើគ្ាស់របស់នោក្អនក្នលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ 
(ែូែចែលានផ្លល ស់បតូរ និងចក្សគ្ម្ួលតាម្នពលនវោោក្ច់សតង) រឺនសមើនឹងការទ្ទ្ួលយក្នូវការផ្លល ស់បតូរ ការល ប
នចាល ការចក្សគ្ម្ួល ឬបចនថម្នៅនលើខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ។ 

២៣.៣ ែំណ្ងនជើងចែលាននគ្បើគ្ាស់នៅក្ន ងខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះ រឺសគ្មាបន់សែក្ត៊ីនោង និងភាពងាយគ្សួល
ប៉ា នណាណ េះ និងម្និគ្តូវយក្ម្ក្ពិចារណាក្ន ងការបក្គ្ស្គយខចែង និងលក្ខខណ្ឌ ននេះននាេះនទ្។ 

២៣.៤ ក្ំណ្តគ់្តារបស់ធនាគារ RHB ទនការទ្ំនាក្ទ់្ំនងទងំអស់ និងណាម្យួនោយនោក្អនក្ក្ន ងអំឡ ងនពល ឬ
អន នោម្តាម្ការែូលនៅនគ្បើនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/ នសវាធនាគារែល័តក្ន ងទ្គ្ម្ង់ណាម្យួ ឬម្នធោាយ
ណាម្យួក្ន៏ោយ (រមួ្ទងំគ្បពន័ធផេពវផាយចែលរក្ាទ្ ក្ពត័៌មានោនអឡិែគ្តូនិែ) រឺោភ័សត តាងចែលម្និអាែ
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គ្បចក្ក្ាន។ ការទ្នំាក្ទ់្ំនងទងំអស់ និងណាម្យួចែលានបញ្ាូ នតាម្រយៈនសវាធនាគារអ ៊ីននធើចណ្ត/ នសវា
ធនាគារែល័តគ្សបនៅតាម្ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌ ននេះ គ្តូវានចាតទ់្ ក្ថាមានស ពលភាព គ្តឹម្គ្តូវ ពិតគ្ាក្ែ និង
គ្តូវមានស ពលភាពែូែគាន នៅនឹងឯក្ស្គរចែលានសរនសរោោយលក្ខណ៍្អក្េរ និង/ឬានែ េះហតថនលខា។ 

២៣.៥ ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ នៅក្ន ងក្ិែចគ្ពម្នគ្ពៀងននេះគ្តូវាននធវើនឡើងោភាស្គចខមរ និងភាស្គអង់នរលស។ នៅក្ន ងក្រណ្៊ី
ចែលមានអសងាតភាពរវាងឯក្ស្គរទងំព៊ីរននេះ ភាស្គអង់នរលសនឹងមានអធិក្ភាព។ 


