
RHB Pay Anyone™ - សម្រាប់អ្នកផ្ញើ 

1.1 និយមនយ័និងការបកស្រាយ : ល ុះស្រាតែមានការបកស្រាយនិងការបស្របើស្រាស់ផ្ទ យពីបនុះ ពាកយនិងកបនោមពាកយខាង
បស្រកាម  មានអែថនយ័ដូចែបៅ៖  
 
"បលខកូដសមាា ែ់" មាននយ័ថាជាបលខអែតសញ្ញា ណ តដលផ្តល់បោយអនកទទួលបោយអនកបផ្ញើរ បដើមបសីស្រមួលដល់ការ
ទទួលស្រាក់ ាម RHB Pay Anyone™។ 

 
"ធនាគារ" មាននយ័ថាធនាគារ RHB Indochina Bank Limited (បលខច ុះបញ្ជ ីស្រកុមហ  ន៖ 00001812) តដលជាស្រកុម
ហ  នទទួលខ សស្រែូវមានកស្រមែិ តដលានច ុះបញ្ជ ីស្រសបចាបន់នស្រពុះរាជាណាចស្រកកមព ជានិងានទទួលោជាញ ប័ណណ
សស្រមាប់បធវើស្របែិបែតិការធនាគារពីធនាគារជាែិននកមព ជាបហើយមានអស័យោា នច ុះបញ្ជ ីបៅផ្ទុះបលខ 263 ផ្លូវស្រពុះអងគឌួង 
សង្កា ែវ់ែតភ្ន ំខ័ណឌ ដូនបពញ រាជធានីភ្នបំពញ  ស្របបទសកមព ជា បោយរមួបញ្ចូ លទងំស្រកុមហ  នប ស្រែសមពន័ធ អនកែំណាងឬអនក
ចាែា់ងំណាមយួ។  

 
“បសវា RHB Pay Anyone™” សំបៅបលើបសវាធនាគារមយួ តដលអន ញ្ញា ែតិបោយអែិថិជនរបស់ធនាគារ RHB (អនកបផ្ញើ) 
បធវើស្របែិបែតិការបផ្ញើរស្រាក់ ឬ ទូទែស់្រាក់បៅកានន់រណាមាន ក់ (អនកទទួល)។ អនកទទួល ោចទទួលស្រាក់ានាមរយៈ 
RHB Pay Anyone™ ជបស្រមើសបណាត ញឬ ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow។ 

 
"ការទូទែ់ាមរយៈ RHB Pay Anyone™" សំបៅបលើស្របែិបែដិការបផ្ទរស្រាក ់ ពីគណនីរបស់អនកបផ្ញើ តដលមានបៅ
ធនាគារRHB បៅកានអ់នកទទួលណាមាន ក់បោយបស្របើស្រាស់បសវា RHB Pay Anyone™  ។ 

 
"RHB Pay Anyone ™ ជបស្រមើសបណាត ញ"សំបៅបលើ ការទទួលយកស្រាកព់ីការបផ្ទរស្រាក់ាមរយៈ RHB Pay 
Anyone™បៅកន ងគណនីរបស់អនកទទួលតដលមាន បៅធនាគារណាមយួតដលជាសមាជិករបស់ស្របពន័ធទូទែស់្រាក់
រហ័ស(FAST)ាមរយៈបគហទំពរ័ https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/payanyone/ ។ 

 
"ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow" សំបៅបលើការទទួលយកស្រាកព់ីការបផ្ទរស្រាក់ាមរយៈ RHB 
Pay Anyone ™ បៅកន ងគណនីរបស់អនកទទួលតដលមានបៅធនាគារណាមយួតដលជាសមាជិករបស់ស្របពន័ធទូទែ់ 
រហ័ស  ) FAST) ាមរយៈការទទួលស្រាក់ាមកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ។ 

 
"បគាលការណ៍ឯកជន" សំបៅបលើបគាលនបោាយនិងបគាលការណ៍របស់ធនាគារទកទ់ងនឹងការទទួលស្រាក់ ការបស្របើ
ស្រាស់និងការរកោទ កពែ័ម៌ានផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ប គគលនិងាថ បន័តដលទកទ់ងនឹងធនាគារ បហើយោចស្រែូវានបធវើវបិាធន
កមមជាបនតបនាទ បន់ិងបង្កា ញបៅបលើបគហទំព័ររបស់ធនាគារ ឬបៅកន ងបទោា នណាមយួតដលធនាគារយល់ថាសមស្រសប
និងចាាំច។់ 

 
"អនក" សំបៅបលើអនកបផ្ញើ។ អនកបផ្ញើគឺជាប គគលតដលបធវើស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone ™ បហើយបសនើស ំឱ្យបសវា RHB 
Pay Anyone ™ បធវើការទូទែ់ ឬបផ្ញើរស្រាកប់ោយអនកទទួល។ 

https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/payanyone/


 
1.2 បោកអនកស្រែូវទទួលនិងយល់ស្រពមចំបពាុះលកខខណឌ និងខតចងទងំបនុះម នបពលបស្របើស្រាស់បសវាកមម RHB Pay Anyone™ 

ាមរយៈការច ុះប ម្ ុះបោយបជាគជយ័កន ងនាមជាអនកបស្របើស្រាស់កមមវធិីធនាគារអ ីនធឺតណែ និង/ឬ កមមវធិីធនាគារចល័ែ
របស់ធនាគារ RHB បហើយចូលបៅកានប់សវាកមមបនាុះ បោកអនកយល់ស្រពមនិងទទួលាគ ល់ថាលកខខណឌ និងខតចងទងំ
បនុះមានឥទធិពលបលើបោកអនក និងស្រែូវានចាែទ់ កថាជាកិចចស្រពមបស្រពៀង រវាងបោកអនក (អែិថិជន) និងធនាគារបយើងខញ ំ 
(ធនាគា អ បអច ប ី ឥណដូ នៃណា "ធនាគារ") សស្រមាប់ការចូល/ឬការបស្របើស្រាស់។ 
 

1.3 បសវា RHB Pay Anyone ™ អន ញ្ញា ែឱ្យអនកបផ្ទរស្រាក់បៅអនកទទួលណាមាន កា់មរយៈបលខទូរស័ពទ(កមព ជា) អ ីតម៉ែល ឬ
គណនីបហវសប  ក តដលអនកានច ុះបញ្ជ ី។ អនកទទួលស្រាក់ោចទទួលយកស្រាក ់ ាមរយៈ RHB Pay Anyone ™ 
ជបស្រមើសបណាត ញ ឬ  ការទទួលស្រាក់ាមកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ។ បដើមបទីទួលសិទធិកន ងការបស្របើស្រាស់បសវា 
RHB Pay Anyone™ អនកស្រែូវ: - 

 
១. ជាអែិថិជនរបស់ធនាគារ និងជាអនកតដលកំព ងបស្របើស្រាស់កមមវធិីធនាគារាមអ ីនធឺតណែ និង/ឬ  
កមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow 
២. ានដំប ើងកមមវធិី RHBNow ធនាគារចល័ែ បលើាម ែហវូនរបស់អនករចួរាល់បហើយ។ 
៣. មានគណនីសនស ំឬគណនីចរនតប គគល តដលមានស ពលភាពជាមយួធនាគារ។ 
៤. អន បោមាមលកខខណឌ  និង ខតចង ទងំបនុះ។ 

 
1.4 ស្របសិនបបើអនកចងប់ធវើស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone™ អនកស្រែូវោក់សំបណើ បធវើស្របែិបែតិការ បដើមបចីាបប់ផ្តើមស្របែិបែតិការ 
RHB Pay Anyone™ ាមរយៈកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ។ បោយតផ្ែកបលើពែ៌មានលំអិែតដលផ្តល់បោយអនក 
ធនាគារនឹងបផ្ញើរការជូនដំណឹងដល់អនកទទួល ាមរយៈ ារខលី (ារបអ ិចស្រែូនិក) អ ីតម៉ែលឬគណនីបហវសប  ក អំពីការទូទែ់
ាមរយៈ RHB Pay Anyone™ តដលអនកានបផ្ញើអនកទទួលបដើមបបីធវើការទទួលស្រាក់ ។ បដើមបោីកសំ់បណើ ស្របែិបែតិការ អនកស្រែូវ: 
- 
 
១ ផ្តល់ពែ័ម៌ានតដលធនាគារ បសនើស ំ (រាបប់ញ្ចូ លទងំពែ័៌មានលមែែិសំរាបទ់ំនាកទ់ំនងអនកទទួល) និង 
២ ទទួលានបលខកូដសមាា ែ់ 9 ខទងព់ីធនាគារាមរយៈារបអ ិចស្រែូនិកបហើយបលខកូដសមាា ែប់នុះនឹងស្រែូវានបស្របើស្រាស់
បោយអនកទទួលបដើមបទីទួលទឹកស្រាក់តដលានទូទែា់មរយៈស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone™ ។ 
បលខកូដសមាា ែប់នុះនឹងផ្ ែកំណែក់ន ងរយៈបពលបី (3)នថា រាបច់ាបព់ីនថាតដលសំបណើ ស្របែិបែតិការស្រែូវានទទួលយកបោយ
ធនាគារ ("រយៈបពលមានស ពលភាព") ។ ពែ័៌មានបនុះស្រែូវានបញ្ញជ កប់ៅបលើទំពរ័ពែ័៌មានលមែែិននការបផ្ទរស្រាក់តដលផ្តល់ឱ្យ
អនកបៅបពលតដលអនកោក់សំបណើ ។ 
 
1.5 សូមស្រាកដថាពែ័ម៌ានតដលអនកានផ្តល់បោយគឺស្រែឹមស្រែូវ។ បៅបពលតដលោក់សំបណើ ស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone™ 
រចួរាល់បហើយអនកមនិោចល បបចាលឬបធវើការផ្ទល ស់បតូរណាមយួបៅបលើសំបណើ បនាុះបទ។ 
 



1.6 ធនាគារមានសិទធិសំបរច កន ងការពនារបពល បញ្ឈប ់បដិបសធមនិដំបណើ រការ ឬល បបចាល សំបណើ ស្របែិបែតិការទូទែា់មរ
យៈ  RHB Pay Anyone ™ បោយមនិចាាំចែ់ស្រមូវឱ្យផ្តល់បហែ ផ្លណាមយួចំបពាុះ ការពនារបពល បញ្ឈប់ បដិបសធមនិ
ដំបណើ រការ ឬល បបចាលបនុះប ើយ។ 
 
1.7 ស្របែិបែិតការ RHB Pay Anyone ™ នឹងស្រែូវបធវើប ើងបៅកន ងនថាតែមយួពីគណនីរបស់អនក។ 
ទនទឹមនឹងការរង់ចាអំនកទទួលបធវើស្របែិបែតិការទទួលស្រាក់, ចំនួនទឹកស្រាកន់នការទូទែ ់ ("ចំនួនទឹកស្រាកដ់កទ ក")នឹងស្រែូវាន
កាែប់ចញពីគណនីរបស់អនក បដើមបបីស្រែៀមទ កសស្រមាប់ស្របែិបែតិការបនុះ។ ស្របសិនបបើអនកទទួល មនិានបធវើស្របែិបែតិការទទួល
ស្រាកប់នាុះបទ ចំនួនទឹកស្រាកត់ដលានដកទ កបនុះនឹងស្រែូវានបងវិលស្រែលប់បៅគណនីរបស់អនកវញិបនាទ បព់ីរយៈបពលបី (3)នថា
គិែ ចាបព់ីនថាតដលស្របែិបែតិការស្រែូវានទទួលយកបោយធនាគារ ("រយៈមានបពលស ពលភាព") ។ 
1.8 RHB Pay Anyone ™ ជបស្រមើសបណាត ញ បោយអនកទទួល: - 

១. អនកទទួលស្រែូវមានបលខកូដសមាា ែប់ដើមបបីធវើការទទួលស្រាក់ពីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone™ ។ 
២. បលខកូដសមាា ែ់ស្រែូវានផ្តល់ជូនអនកាមរយៈារបអ ិចស្រែូនិកបោយធនាគារបៅបពលតដលស្របែិបែតិការ RHB 
Pay Anyone™ របស់បោកអនកស្រែូវានបញ្ញជ ក។់  
៣. អនកស្រែូវផ្ដល់កូដបលខសមាា ែ ់ បៅបោយអនកទទួលតែមាន ក់គែា់មរយៈការទំនាកទ់ំនងាមទូរស័ពទបោយផ្ទទ ល់។ 
អនកមនិស្រែូវ: 
ក. បង្កា ញបលខកូដសមាា ែ់បៅប គគលបផ្សងបទៀែបស្រៅពីអនកទទួលប ើយ។ 
ខ. អន ញ្ញា ែឱ្យប គគលបផ្សងបទៀែបស្រៅពីអនកទទួល បមើល ឬ ាត ប់ឮបោកអនកផ្តល់បលខកូដសមាា ែ។់ 
គ. កែស់្រាបលខកូដសមាា ែ់ បលើកតនលងតដលង្កយាែប់ង ់លួច ឬបនលំ។ 

៤. ស្របសិនបបើបលខកូដសមាា ែ់ស្រែូវានផ្តល់បោយបៅប គគលណាមាន កប់ស្រៅពីអនកទទួល ប គគលបនាុះនឹងោចបធវើការ
ទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មរយៈ RHB Pay Anyone ™ ជំនួសអនកទទួលាន។ 
៥.បនាទ បព់ីផ្តល់បលខកូដសមាា ែ់បៅអនកទទួលអនកទទួលស្រែូវចូលបៅកាន់បគហទំព័រ
https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/payanyone/ បហើយបំបពញពែ័ម៌ានដូចខាងបស្រកាម: 
ក. បស្រជើសវធិីាស្រសតកន ងការទទួលស្រាក់ ាមរយៈ ១)ទូរស័ពទចល័ែ ២) អ ីតម៉ែល ឬ ៣) គណនីបហវសប  ក តផ្ែកបលើ
ការតណនាតំដលទទួលាន 
ខ. បំបពញ ១) បលខទូរស័ពទចល័ែ ១)  អស័យោា នអ ីតម៉ែល ឬ ៣) ប ម្ ុះគណនីបហវសប  ក 
គ. បំបពញបលខកូដសមាា ែ់ 
ឃ. បំបពញពែ៌មានលំអិែពីគណនីធនាគារតដលអនកចង់បោយការទូទែា់មរយៈ RHB Pay Anyone ™ បធវើការ
ោកស់្រាកចូ់ល។ 

 
៦.ស្របសិនបបើពែ័ម៌ានណាមយួខាងបលើបំបពញមនិានស្រែឹមស្រែូវ បនាុះការទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់ម រយៈ RHB 
Pay Anyone ™ ោចនឹងមនិទទួលបជាគជ័យ។ រាល់ពែ័៌មានលំអិែតដលានបញ្ចូ លបោយអនកទទួលបៅបលើបគ
ហទំពរ័ https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/payanyone/ ស្រែូវតែជាក់ោក់ និង ស្រែឹមស្រែូវ។ កន ងអំ  ងបពល 
ដំបណើ រការ ការទូទែ់ាមរយៈ RHB Pay Anyone ™ ធនាគារមនិមានកាែពវកិចចពិនិែយ ពីភាពស្រែឹមស្រែូវនិង/ឬ
បញ្ញជ កព់ីស ពលភាពននបលខគណនី តដលផ្តល់បោយអនកទទួលប ើយ។ 



៧. ស្របសិនបបើអនកទទួលបរាជយ័កន ងការទទួលស្រាកព់ីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ កន ងរយៈបពលបី 
(៣) នថា ចាបព់ីនថាននសំបណើ ស្របែិបែតិការស្រែូវានទទួលោកដ់ំបណើ រការបោយធនាគារ បនាុះចំនួនទឹកស្រាកត់ដលាន
ដកទ ក នឹងស្រែូវានបងវិលចូលបៅកន ងគណនីរបស់បោកអនកវញិ បហើយអនកទទួលមនិោចបធវើការទទួលស្រាកព់ីការ
ទូទែា់ម RHB Pay Anyone ™ បនុះានបទៀែប ើយ។ 
 
៨. ធនាគារនឹងជូនដំណឹងដល់អនកាមរយៈារបអ ិចស្រែូនិកបលើស្រគបស់្របែិបែតិការការទូទែា់ម  
RHB Pay Anyone ™ តដលទទួលបជាគជយ័។ ធនាគារនឹងជូនដំណឹងផ្ងតដរចំបពាុះរាល់ស្របែតិបែតិការការទូទែ់
ាម RHB Pay Anyone ™ តដលអនកទទួលមនិានបធវើការទទួលស្រាក់ កន ងរយៈបពលបី (៣) នថា។ 
  

1.9 ការទទួលស្រាក់ាមកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow បោយអនកទទួល: - 
១. អនកទទួលស្រែូវមានបលខកូដសមាា ែប់ដើមបបីធវើការទទួលស្រាក ់ពី ការទូទែា់ម RHB Pay Anyone ™។ 
២. បលខកូដសមាា ែ់ស្រែូវានផ្តល់ជូនបោកអនកាមរយៈារបអ ិចស្រែូនិចបោយធនាគារបៅបពលតដល ស្របែិបែតិការ 
RHB Pay Anyone ™ របស់អនកស្រែូវានបញ្ញជ ក។់ 

 
៣. បោកអនកស្រែូវផ្ដល់បលខកូែសមាា ែប់ៅបោយអនកទទួលតែមាន កគ់ែា់មរយៈការទំនាកទ់ំនងាមទូរស័ពទបោយផ្ទទ ល់។ 
បោកអនកមនិស្រែូវ: 
ក. បង្កា ញបលខកូដសមាា ែ់បៅប គគលបផ្សងបទៀែបស្រៅពីអនកទទួលប ើយ។ 
ខ. អន ញ្ញា ែឱ្យប គគល បផ្សងបទៀែបស្រៅពីអនកទទួល បមើល ឬ ាត បឮ់បោកអនកផ្តល់បលខសមាា ែ់។ 
គ. ការកែ់ស្រាបលខកូដសមាា ែ់ បលើកតនលងតដលង្កយាែប់ង ់លួច ឬបនលំ។ 

៤. ស្របសិនបបើបលខកូដសមាា ែស់្រែូវានផ្តល់បោយបៅប គគលណាមាន កប់ស្រៅពីអនកទទួល ប គគលបនាុះនឹងោចបធវើការ 
    ទទួលស្រាកព់ីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ ជនំួសអនកទទួលាន។ 
៥. បនាទ បព់ីផ្តល់បលខកូដសមាា ែ់បៅអនកទទួល អនកទទួលស្រែូវ ទញយកកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ពី  
   App Store ឬ Play Store បហើយបស្រជើសបរ ើស "RHB Pay Anyone™" បហើយបំបពញពែ័៌មានដូចខាងបស្រកាម: 
ក. បស្រជើសវធិីាស្រសតកន ងការទទួលស្រាក់ាមរយៈ ១)ទូស័ពទចល័ែ ២) អ ីតម៉ែលឬ ៣) គណនីបហវស  
ប  កបោយតផ្ែកបលើការតណនាតំដលទទួលាន 
ខ. បំបពញ ១) បលខទូរស័ពទចល័ែ ២)  អ ីតម៉ែល ឬ ៣) ប ម្ ុះគណនីបហវសប  ក 
គ. បំបពញបលខកូដសមាា ែ់ 
ឃ. បំបពញពែម៌ានលំអិែពីគណនីធនាគារតដលពួកគាែច់ងប់ោយការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ 
បធវើការោកស់្រាកចូ់ល។ 
 

៦. ស្របសិនបបើពែ័៌មានណាមយួខាងបលើបំបពញមនិានស្រែឹមស្រែូវបនាុះ ការទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់ម RHB Pay 
Anyone ™ ោចនឹងមនិទទួលានបជាគជយ័។ រាល់ពែ័៌មានលំអិែតដលានបញ្ចូ លបោយអនកទទួលបៅកន ងការ
ទទួលស្រាក់ាមកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ស្រែូវតែជាក់ោក់ និង ស្រែឹមស្រែូវ។ កន ងអំ  ងបពល ដំបណើ រការ ការ
ទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone ™ ធនាគារមនិមានកាែពវកិចចបផ្ទៀងផ្ទទ ែព់ីភាពស្រែឹមស្រែូវ និង/ឬបញ្ញជ កព់ីស ពល
ភាពននបលខគណនី តដលផ្តល់បោយអនកទទួលប ើយ។ 



៧. ស្របសិនបបើអនកទទួលបរាជ័យកន ងការទទួលស្រាកព់ី ការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ កន ងរយៈបពលបី 
(៣) នថា ចាបព់ីនថា សំបណើ ស្របែិបែតិការស្រែូវានទទួលបោយធនាគារ ចំនួនទឹកស្រាក់តដលានដកទ ក នឹងស្រែូវាន
បងវិលចូលបៅកន ងគណនីរបស់បោកអនកផ្វញិ បហើយអនកទទួលមនិោចទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មបសវា RHB 
Pay Anyone ™ បនុះានបទៀែប ើយ។ 

 
1.10 អនកយល់ស្រពមផ្តល់ ដំណឹងដល់អនកទទួលថាអនកានផ្តល់ព័ែម៌ាន អំពីបលខទូរស័ពទ/ ោស័យោា នអ ីតម៉ែល / ប ម្ ុះគណនី
បហវសប  ករបស់ពួកគាែ់ដល់ធនាគារ កន ងបគាលបំណងបដើមបបីោយធនាគារោចផ្តល់ដំណឹងជូនពួកគាែអ់ំពី ការទូទែ់ាម 
RHB Pay Anyone ™។ 
 
1.11 វាជាការទទួលខ សស្រែូវរបស់អនកកន ងការធានាថាពែ័ម៌ានលំអិែតដលផ្តល់បោយ គឺស្រែឹមស្រែូវ បបើមនិដូបចាន ុះបទ ការទូទែ់
ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ របស់អនកោចនឹងមនិទទួលានបជាគជយ័ ឬកោចស្រែូវនឹងានទូទែប់ៅកានប់ គគលណា
មាន កប់ផ្សងបទៀែ។ ធនាគារមនិមានកាែពវកិចចបផ្ទៀងផ្ទទ ែ់ថាពែ័៌មានលំអិែតដលផ្តល់បោយអនកគឺស្រែឹមស្រែូវបនាុះប ើយ។ 
 
1.12 ស្របសិនបបើអនកទទួលមានបំណងែវា៉ែ បលើការទូទែ់ាម RHB Pay Anyone™ តដលមនិទទួលបជាគជ័យ និង/ឬចំនួនទឹក
ស្រាកត់ដលទទួលានពី ការទូទែា់ម RHB Pay Anyone ™ បនាុះអនកទទួល ស្រែូវទកទ់ងបៅអនកបោយផ្ទទ ល់។ 
 
1.13 ធនាគារមនិទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការាែប់ងណ់ាមយួ របស់អនក ឬ អនកទទួល បបើការាែ់បងប់នាុះបកើែប ើងបោយៈ 

ក. ការបង្កា ញបលខកូដសមាា ែប់ៅប គគលបផ្សងបទៀែបស្រៅពីអនកទទួល។ បលខកូដសមាា ែ់របស់អនកគឺជាការសមាា ែ់
របស់អនក បហើយមនិគួរស្រែូវានតចករតំលកជាមយួប គគលបផ្សងបទៀែប ើយបស្រៅពីអនកទទួល។ អនកស្រែូវស្របុងស្របយែ័នជា
និចចចំបពាុះការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone ™បៅកាន់ប គគលណាមាន ក់តដលអនកមនិាគ ល់។ កន ងករណីណា
កប៏ោយ ធនាគារ RHB នឹងមនិទទួលខ សស្រែូវប ើយ ស្របសិនបបើអនកផ្ដល់បលខកូដសមាា ែ់បៅប គគលបផ្សងបទៀែបស្រៅពី
អនកទទួល។ 
ខ. អនកបរាជយ័កន ងការផ្តល់បលខកូដសមាា ែប់ៅអនកទទួល។ 
គ. អនកបរាជយ័កន ងការយល់អំពីរបបៀបស្របែិបែតិការ/ការបស្របើស្រាស់បសវាបនុះ ឬបរាជយ័បោយារការអន វែតនប៍ោយ
ការខវុះការស្របុងស្របយែ័នកន ងការធានាស វែថិភាពបលខកូដសមាា ែន់ិងពែ័ម៌ានបផ្សងបទៀែ។ 
 

1.14 ធនាគារមនិទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការាែប់ងឬ់ការខូចខាែណាមយួ តដលបងាបោយប គគលណាមយួតដលជាលទធផ្លពី: 
ក. ការបរាជ័យ ឬការពនាបពលណាមយួ បោយអនក កន ងការផ្តល់បលខកូដសមាា ែ់ស្រែឹមស្រែូវសស្រមាបក់ារទូទែ់ាមរ
យៈ RHB Pay Anyone™ ឱ្យអនកទទួល។ 
ខ. ស្របសិនបបើប គគលណាមាន កប់ស្រៅពីអនកទទួលានដឹងពីបលខសមាា ែ ់ បលើកតែបកើែប ើយបោយារការលួចបនលំឬ
បធវសស្របតហសរបស់ប គគលិកឬភាន កង់្កររបស់ធនាគារ។ 
គ. ស្របសិនបបើអនកទទួលានវាយបញ្ចូ លបលខកូដសមាា ែម់និស្រែឹមស្រែូវ កន ងកំ  ងបពលបធវើស្របែិបែតិការទទួលស្រាក់ការ
ទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ ។ 
ឃ. ស្របសិនបបើធនាគារពនារបពល បញ្ឈប ់បដិបសធមនិដំបណើ រការ ឬល បបចាល សំបណើ  ស្របែិបែតិការទូទែ់ាមបស
វា RHB Pay Anyone™ បោយមូលបហែ ណាមយួ និង 



ង. កន ងករណីណាកប៏ោយ ធនាគារនឹងទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការមនិទទួលានឬមានការយឺែោ៉ែ វកន ងបផ្ញើារជូន
ដំណឹងបៅកាន់បោកអនកឬអនកទទួល។ 

 
1.15 កន ងមយួនថា បោកអនកោចបផ្ទរស្រាកា់នស្រែឹមចំនួនទឹកស្រាកស់្របែិបែិតការអែិបរមិាសរ បចំនួន USD1,000.00 តែប៉ែ បណាណ ុះ 
( សំបណើ ស្របែិបែិតការតែមយួដងឬបស្រចើនដង) ។ តដនកំណែអ់ែិបរមិាស្របចានំថាននបសវា RHB Pay Anyone ™ បនុះានកំណែ់
ប ើងបោយបោងបៅាមតដនកំណែអ់ែិបរមិារបស់ស្របពន័ធទូទែរ់ហ័ស (FAST) របស់ធនាគារជាែិននកមព ជា។ បនុះគឺជាតដន
កំណែអ់ែិបរមាតដលានអន ញ្ញា ែបហើយតដនកំណែប់នុះនឹងស្រែូវានកំណែប់ ើងវញិជាស្របចានំថាបៅពាកក់ណាត លអស្រធាស្រែ 
(បមា៉ែ ងកមព ជា) ។ ធនាគារ រកោសិទិធសំបរចការផ្ទល ស់បដូរ ឬ ោកប់តនថម បលើតដនកំណែទ់ំហំទឹកស្រាកអ់ែិបរមិារននការទូទែ់
ឬបផ្ទរ កន ងមយួស្របែិបែតិការឬបស្រចើនស្របែិបែតិការ បោយការជូនដំណឹងជាម ន។ 
 
1.16 បោកអនកទទួលាគ ល់និងយល់ស្រពមថា ាមរយៈបសវា RHB Pay Anyone ™,កមមវធិីធនាគារចល័ែ RHB Now  នឹង
ចូលបៅបស្របើស្រាស់ពែ័ម៌ានបៅកន ងគណនី Facebook របស់អនក និង / ឬពែ័៌មានទំនាកទ់ំនង  (ឧទហរណ៍ ប ម្ ុះអនកទទួល 
បលខទូរស័ពទនដ ោស័យោា នអ ីតម៉ែល) តដលានផ្ទ កបៅបលើទូរស័ពទនដរបស់អនក បហើយអនកអន ញ្ញា ែបោយធនាគារបស្របើស្រាស់
ពែ័ម៌ានបនុះសស្រមាបក់ារផ្តល់បសវា RHB Pay Anyone ™ និងយល់ស្រពមឱ្យធនាគារទក់ទងបៅអនកទទួលតដលអនកាន
កំណែ ់ បោយបស្របើពែ័ម៌ានទងំបនុះ (រមួទងំការចូលបៅកាន់ ទំពរ័ Facebook  ឯកជនរបស់អនកទទួលាមរយៈគណន ី
Facebook របស់អនក) ជំនួសបោយបោកអនក។ 
1.17 ធនាគារសូមរកោសិទធិកន ងការគិែនថលបសវាកមម 1.00 ដ ោល រោមរកិ និងរកោសិទធិបធវើការតកតស្របនថលបសវាកមមបស្របើស្រាស់ និង/
ឬការបសនើស ំបស្របើស្រាស់បសវា RHB Pay Anyone ™  ប ើងវញិ បោយ ការជូនដំណឹងដល់បោកអនកជាម នជាោយលកខណ៍អ
កសរ។ ការផ្ទល ស់បដូរ ឬការតកតស្របនថលបសវាកមមបនុះនឹងមានស ពលភាពចាបព់ីនថាតដលានកំណែប់ៅកន ងបសចកតីជូនដំណឹង។ 
ស្របសិនបបើបោកអនកបៅតែបនតបស្របើស្រាស់កមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ឬោកសំ់បណើ ស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone ™  
ណាមយួបនាទ បព់ីការជូនដំណឹងបនុះ អនកស្រែូវានចាែទ់ កថាានយល់ស្រពមនិងទទួលយកការផ្ទល ស់បដូរ ឬការតកតស្របនថលបសវាកមម
បនុះ។ 
 
1.18 ការបញ្ជូ នារបអ ិចស្រែូនិកទកទ់ងនឹងបសវា RHB Pay Anyone™ 

១. ធនាគារនិង/ឬអនកផ្តល់បសវារបស់ខលួនមនិទទួលខ សស្រែូវ បហើយកម៏និមានការស្រគបស់្រគងអវីទងំអស់បៅបលើការកក
សទុះារបអ ិចស្រែូនិក កំហ សបបចចកបទសបណាត ញនិង/ឬការរខំានបផ្សងៗបៅបលើារ តដលជាលទធផ្លបណាដ ល
មកពីអនកផ្តល់បសវាបណាត ញទូរស័ពទចល័ែរបស់អនក កន ងអំ  ងបពលដំបណើ រការបផ្ញើារជូនបោកអនក តដលបធវើបោយ
បោកអនកមនិោចទទួលាន ឬ ពនាបពលកន ងការទទួលានារបអ ិចស្រែូនិក បនាទ បព់ីការបសនើស ំបធវើស្របែិបែតិការ 
RHB Pay Anyone™ របស់បោកអនក  ។ 
២. អនកស្រែូវទទួលខ សស្រែូវនិងធានាថាពែ័ម៌ានលំអិែសស្រមាប់ការទំនាកទ់ំនងរបស់អនកស្រពមទងំ អនកទទួល (សស្រមាប់ 
ការទូទែ់ាមបសវាRHB Pay Anyone™) ស្រែូវានបធវើបចច បបននភាព ស្រែឹមស្រែូវ ជាក់ោកន់ិងបពញបលញ។ ស្របសិនបបើ
អនកបរាជយ័កន ងការបំបពញលកខខណ័ឌ បនុះធនាគារនិង/ឬអនកផ្តល់បសវារបស់ខលួនមនិទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការមនិាន
ទទួលារបអ ិចស្រែូនិក បនាទ ប់ពីការបសនើស ំស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone ™បនុះប ើយ។ 
៣.ធនាគារនិង/ឬអនកផ្តល់បសវារបស់ខលួននឹងមនិស្រែូវទទួលខ សស្រែូវ ស្របសិនបបើអនកផ្តល់បសវាបណាត ញទូរស័ពទរបស់អនក
និង/ឬ របស់អនកទទួល មនិោចគាសំ្រទដល់ការទទួលារបអ ិចស្រែូនិកពីធនាគារបោយារតែបហែ ផ្លណាមយួ។ 



ដូចបនុះម នបពលបស្របើស្រាស់បសវា RHB Pay Anyone™ អនកស្រែូវទទួលខ សស្រែូវនិងធានាថាអនកផ្តល់បសវាបណាត ញ
ទូរស័ពទចល័ែរបស់អនកនិង/ឬអនកទទួល (ការទូទែ់ាម RHB Pay Anyone™) មានលទធភាពស្រគបស់្រគានក់ន ងការគាំ
ស្រទដល់ទទួលារបអ ិចស្រែូនិកពីធនាគារនិង/ឬអនកផ្តល់បសវារបស់ខលួន។  

 
1.23 ការទូទែសំ់ណង 
អនកយល់ស្រពមនិងទទួលាគ ល់ថាធនាគារមនិមានការធានាឬ អុះោងណាមយួ បៅបលើ កមមវធិីធនាគារអ ីនធឺតណែ កមមវធិី
ធនាគារចល័ែ RHBNOw និង/ឬ បសវា RHB Pay Anyone™ តដលផ្តល់បោយធនាគារប ើយ។  ធនាគារមនិធានានិង
ទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការាែប់ងប់ផ្សងៗរបស់អនកឬប គគលបផ្សងបទៀែ តដលបកើែប ើងបោយការមនិបគារពាមកិចចសនាឬ
សំណងទកទ់ងនឹងលកខខណឌ បនុះ។ 
 
RHB Pay Anyone™ - សស្រមាបអ់នកទទួល 
 
ល័កខខណ័ឌ និងខតចងននការទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ បោយអនកទទួលាមរយៈ RHB Pay 
Anyone ™ ជបស្រមើសបណាត ញ ឬ ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow    
 
1.20 និយមនយ័និងការបកស្រាយៈ ល ុះស្រាតែមានការបកស្រាយនិងការបស្របើស្រាស់ផ្ទ យពីបនុះ ពាកយនិងកបនោមពាកយខាង
បស្រកាម មានអែថន័យដូចែបៅ៖ 
 

"បលខកូដសមាា ែ់" មាននយ័ថាជាបលខអែតសញ្ញា ណ តដលផ្តល់បោយអនកទទួលបោយអនកបផ្ញើរ បដើមបសីស្រមួលដល់ការ
ទទួលស្រាក់ាមបសវា RHB Pay Anyone™។ 
 
"ធនាគារ" មាននយ័ថាធនាគារ RHB Indochina Bank Limited (បលខច ុះបញ្ជ ីស្រកុមហ  ន៖ 00001812) តដលជាស្រកុម
ហ  នទទួលខ សស្រែូវមានកស្រមែិ តដលានច ុះបញ្ជ ីស្រសបចាបន់នស្រពុះរាជាណាចស្រកកមព ជានិងានទទួលោជាញ ប័ណណ
សស្រមាប់បធវើស្របែិបែតិការធនាគារពីធនាគារជាែិននកមព ជាបហើយមានអស័យោា នច ុះបញ្ជ ីបៅផ្ទុះបលខ 263 ផ្លូវស្រពុះអងគឌួង 
សង្កា ែវ់ែតភ្ន ំ ខ័ណឌ ដូនបពញ រាជធានីភ្នបំពញ  ស្របបទសកមព ជានិង រមួបញ្ចូ លទងំស្រកុមហ  នប ស្រែសមពន័ធ អនកែំណាងឬអនក
ចាែា់ងំណាមយួ។  
"អនកបផ្ញើ" សំបៅបលើប គគលតដលបធវើស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone ™ និងបសនើស ំឱ្យមានការទូទែា់មបសវា RHB 
Pay Anyone ™ ឱ្យបៅអនកទទួល" 
 
"អនកបផ្ញើ" មានន័យថាប គគលតដលបធវើស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone™ និងបសនើឱ្យមានការទូទែា់មRHB Pay 
Anyone™ ឱ្យបៅអនកទទួល" 
 
“បសវា RHB Pay Anyone™” សំបៅបលើបសវាធនាគារមយួ តដលអន ញ្ញា ែតិបោយអែិថិជនរបស់ធនាគារ RHB (អនកបផ្ញើ) 
បធវើស្របែិបែតិការបផ្ញើរស្រាក់ ឬ ទូទែស់្រាក់បៅកានអ់នកាមរយៈ RHB Pay Anyone ™ ជបស្រមើសបណាត ញឬ ការទទួល
ស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow។ 



 
"ការទូទែ់ាមរយៈ RHB Pay Anyone™" សំបៅបលើស្របែិបែដិការបផ្ទរស្រាក់ ពីគណនីរបស់អនកបផ្ញើ តដលមានមានបៅ
ធនាគារRHBបៅបោយអនកបោយបស្របើស្រាស់បសវា RHB Pay Anyone ™ ។  
 
"RHB Pay Anyone ™ ជបស្រមើសបណាត ញ" សំបៅបលើការបផ្ទរស្រាកន់នការទូទែ់ាមរយៈ RHB Pay Anyone ™ បៅ
កន ង គណនីរបស់អនកបៅ ធនាគារណាមយួតដលជាសមាជិករបស់ស្របពន័ធទូទែ់ស្រាក់រហ័ស (FAST) ាមរយៈបគហទំពរ័ 
https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/payanyone/ ។ 

 
"ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow"សំបៅបលើ ការបផ្ទរស្រាកន់នការទូទែ់ាមរយៈ RHB Pay 
Anyone ™ បៅកន ងគណនីរបស់អនក តដលមានបៅធនាគារណាមយួ តដល ជាសមាជិកកន ងស្របពន័ធទូទែឆ់ាប់រហ័ស
(FAST) ាមរយៈ កមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ។ 

 
"បគាលការណ៍ឯកជន" សំបៅបលើបគាលនបោាយនិងបគាលការណ៍របស់ធនាគារទកទ់ងនឹងកាទទួលស្រាក ់ ការបស្របើ
ស្រាស់និងការរកោទ កពែ័ម៌ានផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ប គគលនិងាថ បន័តដលទកទ់ងនឹងធនាគារបហើយោចស្រែូវានបធវើវបិាធន
ជាបនតបនាទ ប ់និង បង្កា ញបៅបលើបគហទំព័ររបស់ធនាគារ ឬបៅកន ងបទោា នណាមយួតដលធនាគារយល់ថាសមស្រសបនិង
ចាាំច។់ 

 
"អនក" សំបៅបលើអនកទទួលស្រាក់ពីការទូទែ់ាមRHB Pay Anyone™ តដលទទួលានការបផ្ញើារខលី (បផ្ញើារបអ ិច
ស្រែូនិក) ពីធនាគារាមរយៈ អ ីតម៉ែល ឬ ទំពរ័ Facebook  ឯកជនតដលានជូនដំណឹងពីការទូទែា់មបសវា RHB Pay 
Anyone™ តដលអនកទទួលោចបធវើការទទួលស្រាកា់នាមរយៈ RHB Pay Anyone™ ជបស្រមើសបណាត ញ ឬ ការទទួល
ស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ។ 

 
 

1.21 ការទទួលស្រាកព់ី ការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ 
១. អនកនឹងទទួលានការជូនដំណឹងពីធនាគារថា ការទូទែ់ាមRHB Pay Anyone™ 
ោចបធវើការទទួលស្រាក់ានាមរយៈ ារបអ ិចស្រែូនិក / អ ីតម៉ែល / ទំពរ័ Facebook  ឯកជន ាន។ ធនាគារនឹង
ពាោមបផ្ញើារបអ ិចស្រែូនិក / អ ីតម៉ែល / ទំពរ័ Facebook  ឯកជនបដើមបជូីនដំណឹងដល់អនកបោយឆាបរ់ហ័ស 
បនាទ បព់ីអនកបផ្ញើានបធវើស្របែិបែតិការ RHB Pay Anyone ™ ចបស់ពវស្រគប។់ ប៉ែ តនតធនាគារមនិទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការ
ពនាបពលកន ងការបផ្ញើារបអ ិចស្រែូនិក / អ ីតម៉ែល / ទំពរ័ Facebook  ឯកជនបៅឱ្យអនកប ើយ។ 
២. បដើមបោីចបោយអនកទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ អនកបផ្ញើស្រែូវបធវើការតណនាអំនកអំពី
ការរបបៀបននការទទួលស្រាក ់នឹងផ្ដល់បលខកូដសមាា ែ់ាមរយៈការបៅបៅកានអ់នកបោយផ្ទទ ល់។ 
៣. ការទទួលស្រាកព់ីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone ™ ាមរយៈRHB Pay Anyone™ ជបស្រមើសបណាត ញ 
ឬ ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow  អនកស្រែូវតែបំបពញ: 
ក. បលខកូដសមាា ែ់ 
ខ. បលខទូរស័ពទចល័ែ / អ ីតម៉ែល / ប ម្ ុះគណនី Facebook របស់អនក; 



គ. ពែម៌ានលំអិែអំពីបលខគណនីរបស់អនកតដលអនកចងប់ោយការទូទែប់សវា RHB Pay Anyone™  បធវើការ
ោកស់្រាកចូ់ល ។ 

៤. ស្របសិនបបើអនកមនិបំបពញពែ័៌មានែស្រមូវតដលានបញ្ញជ កក់ន ងចំណ ច ៣ (គ)បនាុះបទបនាុះការទទួលស្រាក់របស់អនក
ពីការទូទែ់ាម RHB Pay Anyone™ នឹងមនិទទួលបជាគជយ័។ 
៥. ពែ័ម៌ានលំអិែទងំអស់តដលអនកានបំបពញគឺស្រែូវតែស្រែឹមស្រែូវ។ សស្រមាប់ការដំបណើ រការ RHB Pay Anyone™ 
ាមរយៈ RHB Pay Anyone™ ជបស្រមើសបណាត ញ ឬ ការទទួលស្រាក់ាមកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHB Now  
ធនាគារមនិមានកាែពវកិចចកន ងការពិនិែយបលើបលខគណនីតដលអនកានបំបពញគឺស្រែឹមស្រែូវ និង/ឬបផ្ទៀងផ្ទទ ែ់ប ម្ ុះ
គណនី ឬពែ័ម៌ានលមែែិតដលានបំបពញប ើយ។ កន ងវាិលភាពតដលានអន ញ្ញា ែបោយចាប ់ ធនាគារនឹងមនិ
ទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះការាែប់ងឬ់ការខូចខាែណាមយួតដលបកើែប ើងពីកំហ សណាមយួតដលបងាប ើងបោយការ
តណនារំបស់អនកតដលមនិស្រែឹមស្រែូវ តដលជាលទធផ្លបធវើបោយអនកមនិោចទទួលានស្រាក់ពីការទូទែ់ាមបសវា 
RHB Pay Anyone™ ។ 
៦. អនកស្រែូវបធវើការទទួលស្រាកព់ីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone™ កន ងរយៈបពលបី (៣) នថាគិែចាបព់ីនថា
ស្របែិបែតិការដូចតដលានបង្កា ញបៅកន ងលកខខណឌ  និង ខតចង("រយៈបពលមានស ពលភាព") ។ ស្របសិនបបើអនក 
បរាជយ័កន ងការទទួលស្រាកព់ី ការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ កន ងរយៈបពលមានស ពលភាព សំបណើ ការ
ទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ នឹងស្រែូវានល បបចាលបោយសវ័យស្របវែតិ បហើយស្រាកត់ដលោកទូ់ទែន់ឹង
បៅតែជាកមមសិទធិរបស់អនកបផ្ញើ។ អនកមនិោចបធវើការទទួលស្រាក់តដលានទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ 
បនាទ បព់ីរយៈបពលមានស ពលភាពបនាុះបទ។ 
 
៧. ម នបពលោកដ់ំបណើ រការស្របែិបែតិការទទួលស្រាកព់ីការទូទែ ់ាមបសវា RHB Pay Anyone™ បោយធនាគារ 
ទឹកស្រាកត់ដលស្រែូវទូទែន់ឹងបៅតែជាស្រទពយសមបែតិរបស់អនកបផ្ញើ បហើយធនាគារមានសិទធលិ បបចាលសិទធិរបស់អនកកន ង 
ការទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ បនាុះ ម នបពលតដលអនកបធវើស្របែិបែតិការទទួល។ 
៨. ស្របសិនបបើការទទួលស្រាកព់ីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay Anyone™ ាមរយៈ RHB Pay Anyone ™ ាមរ
យៈ RHB Pay Anyone™ ជបស្រមើសបណាត ញ ឬ ការទទួលស្រាកា់មកមមវធិីធនាគារចល័ែ RHBNow ទទួលាន
បជាគជយ័ ការទូទែា់មRHB Pay Anyone ™ នឹងបញ្ជូ នស្រាកចូ់លបៅកន ងគណនីធនាគារតដលអនកានកំណែ់
ាមរយៈបសវាទូទែ់រហ័ស (FAST)។ 
 
៩ អនកមនិស្រែូវ: 
ក. បង្កា ញបលខកូដសមាា ែ់បៅប គគលបផ្សងបទៀែ។ ឬ 
ខ. កែស់្រាបលខកូដសមាា ែ់ បលើកតនលងតដលង្កយាែប់ង ់លួច ឬបនលំ។ 
 

១០. ធនាគារមនិទទួលខ សស្រែូវចំបពាុះ: 
ក. ការបរាជយ័ ឬការពនាបពលណាមយួបោយអនកបផ្ញើកន ងការផ្តល់ពែ័ម៌ាន ស្របែិបែតិការស្រែឹមស្រែូវដល់អនក បដើមបបីធវើ
ការទទួលស្រាកព់ីការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ (រមួបញ្ចូ លទងំកូដសមាា ែ)់; 
ខ. ស្របសិនបបើប គគលបផ្សងបស្រៅពីអនកដឹងបលខកូដសមាា ែ់; 
គ. ស្របសិនបបើបលខកូដសមាា ែឬ់ពែ័ម៌ានលំអិែរបសឮគណនីតដលបំបពញបោយអនកមនិស្រែឹមស្រែូវ; 



ឃ. ស្របសិនបបើធនាគារ RHB ល បបចាលការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™  របស់អនកម នបពលតដលអនក
បធវើការទទួលយក;និង 
ង. ស្របសិនបបើធនាគារ RHB ពនារ បញ្ឈប់ ឬ បដិបសធមនិដំបណើ រការ ការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay 
Anyone™ បោយបហែ ផ្លណាមយួ។  
 

១១. អនកស្រែូវទកទ់ងបៅអនកបផ្ញើស្របសិនអនកមនិោចបធវើការទទួលស្រាក់ានពីការទូទែ់ាមបសវា RHB Pay 
Anyone™   ឬអនកមានបំណងចងែ់វា៉ែ នឹងចំនួនទឹកស្រាកត់ដលទទួលពីការទូទែា់មបសវា RHB Pay Anyone™ 

 
1.22 ការយល់ស្រពមបលើការបស្របើស្រាស់ពែ័ម៌ានផ្ទទ ល់ខលួន 

១. ធនាគារនឹងស្របមូលពែ័ម៌ានផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនក (ឧទហរណ៍បលខទូរស័ពទ អ ីតម៉ែល ប ម្ ុះគណនីFACEBOOK 
និង / ឬពែ័ម៌ានគណនីធនាគារ) បដើមបបីោយអនកោចដំបណើ រការការទទួលស្រាករ់បស់អនកពីការទូទែ់ាមបសវា 
RHB Pay Anyone™។ ស្របសិនបបើគាម នពែ័ម៌ានបនុះ ធនាគារ មនិោចដំបណើ រការការទទួលស្រាករ់បស់អនកាមបសវា 
RHB Pay Anyone™ ានបនាុះបទ។ 
២. អនកស្រពមបស្រពៀងនិងយល់ស្រពមចំបពាុះការស្រគបស់្រគង ការស្របមូលនិងការបស្របើស្រាស់ទិនននយ័ផ្ទទ ល់ខលួនទងំអស់តដល
ានផ្តល់បោយធនាគារាមរយៈទំពរ័ទំនាកទ់ំនងាធារណៈក៏ដូចជាទិនននយ័ផ្ទទ ល់ខលួនតដលទទួលានពីការបស្របើ
ស្រាស់បសវាទូទែា់ម RHB Pay Anyone™   បោយអន បោមាមបគាលនបោាយសិទធិឯកជនរបស់ធនាគារ
តដលោចស្រែូវានបធវើវបិាធនកមមជានិចចកាល។ 

 
1.23 ការទូទែសំ់ណង 
អនកយល់ស្រពមនិងទទួលាគ ល់ថាធនាគារមនិធានាឬអុះោងណាមយួ បៅបលើកមមវធិីធនាគារអ ីនធឺតណែ កមមវធិីធនាគារចល័ែ 
RHBNow និង / ឬ បសវា RHB Pay Anyone™ តដលផ្តល់បោយធនាគារប ើយ។  បនុះ ធនាគារមនិធានានិងទទួលខ សស្រែូវ
ចំបពាុះការាែប់ងប់ផ្សងៗរបស់អនកឬប គគលបផ្សងបទៀែ តដលមានបកើែប ើងបោយការមនិបគារពាមសំណងទកទ់ងនឹង
លកខខណឌ បនុះប ើយ។ 
 


