
Terms and Conditions of Transactions Deposit Accounts Version 1.3                                                                                                                                      Page 1 of 10 

 

 

 លក្ខខណ្ឌ ធ្វើប្រតិរតតិការគណ្នីជាមួយ្នាគារកាណាឌីយ៉ា  ក្ .អ  
                   TERMS AND CONDITIONS OF TRANSACTIONS DEPOSIT ACCOUNTS 

       WITH CANADIA BANK PLC

លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះ គឺជាការប្រមនប្រៀងគ្នារវាងអតិថិជនដែលមក្ន្វើប្រតិរតតិការ
គណ្នី (ម្ចាស់គណ្នី)  អ.ក្ជាមួយ្នាគ្រកាណាឌីយ ា  និងប្តូវអមជាមួយលក្ខខណ្ឌថ្ថៃនសវា 
ថ្នប្រតិរតតិការគណ្នី និងអប្ាការប្ាក្់ដែលក្ំណ្ត់នោយ្នាគ្រកាណាឌីយ ាក្.អ។ នៅ
នរលនោក្-នោក្ប្សី  (អតិថិជន)  ានច េះន ្ាេះនលើពាក្ាយនសនើស ំនរើក្គណ្នីនិងានតមកល់
គំរូហតថនលខា រួចរាល់ ននាេះរញ្ជាក្់ថានោក្-នោក្ប្សី រិតជាានអានយល់ និងានទទួល
ស្គាល់នូវលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះ។ 

នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមឲាយ្នាគ្រអាចដក្ដប្រនូវខៃឹមស្រនិងលក្ខខណ្ឌគណ្នី រួមរញ្ចូល
ទំងថ្ថៃនសវា អប្ាការប្ាក្់ានប្គរ់នរលនោយអន នោមាមចាារ់ ឬតប្មូវការចំាច់
ររស់្នាគ្រ។ រាល់ការដក្ដប្រលក្ខខណ្ឌ្នាគ្រនឹងជូនែំណឹ្ងនៅនោក្-នោក្ប្សីនូវការ
ដក្ដប្រណាមួយដែលរ េះពាល់ែល់សិទធិនិងកាតរវក្ិចចររស់នោក្-នោក្ប្សីជាម ន ាមប្គរ់
មន្ាោាយដែលអាចន្វើនៅាន។ 
 

1. ប្រធេទគណ្នី  
នោក្-នោក្ប្សីអាចនរើក្គណ្នីជាមួយ្នាគ្រកាណាឌីយ ា ក្.អ ក្នុងនាមជារូរវនត
រ គគល ឬនីតិរ គគល នែើមាបីនរើក្គណ្នីសហសម្ជិក្ គណ្នីក្ ម្រ គណ្នីម្នកាល
ក្ំណ្ត់ គណ្នីសនាសំសប្ម្រ់អាពាហ៍រិពាហ៍ គណ្នីរនញ្ញើាមដែនការ និងគណ្នី
នែាសងនទៀត។ ខាងនប្កាមននេះជាប្រនេទគណ្នីដែល្នាគ្រានក្ំណ្ត់សប្ម្រ់នោក្-
នោក្ប្សីន្វើប្រតិរតតិ ៖ 

1.1 គណ្នីនរើក្ជារូរវនតរ គគលគឺសំនៅនលើម្ចាស់គណ្នីដែលម្នន ្ាេះដតម្នាក្់ដែលអាចន្វើ
ប្រតិរតតិការគណ្នីររស់ខៃួនាន។  

1.2 គណ្នីនរើក្ជានីតិរ គគលគឺសំនៅនលើការនរើក្នោយរ គគលដែលទទួលានសិទធិមក្នរើក្
គណ្នីក្នុងនាមជានីតិរ គគល ឬប្ក្ មហ  ន ឬសហប្គ្ស ឬអងគការ/សម្គមន៍/សហគមន៍ 
ឬប្ក្សួង/មនទីរ/ស្ថារ័ន ឬនីតិរ គគលនែាសងនទៀតដែលានច េះរញ្ជីប្សរាមចាារ់ថ្ន
ប្រេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។  

1.3 គណ្នីសហសម្ជិក្ជាការនរើក្រួមគ្នារីរនាក្់ ឬនប្ចើននាក្់រវាងរូរវនតរ គគល នហើយរ គគល
ម្នាក្់ បៗ្តូវទទួលខ សប្តូវរួមគ្នាែង និងជារ គគលផ្ទាល់ខៃួនែងចំនពាេះ្នាគ្រ។ 

1.4 គណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់ជាការនរើក្គណ្នីសប្ម្រ់ោក្់ប្ាក្់រនញ្ញើក្នុងអំឡុងនរលក្ំណ្ត់
ជាក្់ោក្់នហើយទទួលានការប្ាក្់ខពស់ និងម្នស វតថិភារ។ 

1.5 គណ្នីរនញ្ញើាមដែនការគឺជាគណ្នីមួយប្រនេទដែលអតិថិជនអាចោក្់ប្ាក្់សនាសំនថរជា
នរៀងរាល់ដខ ក្នុងកាលក្ំណ្ត់ចាាស់ោស់ណាមួយ។ 

1.6 គណ្នីក្ ម្រ គឺជាគណ្នីសនាសំម្នអប្ាការប្ាក្់ខពស់ដែលនប្រើប្ាស់ជាមួយនសៀវនៅ 
គណ្នីសំច័យក្ ម្រនោយឥតគិតថ្ថៃ នហើយទឹក្ប្ាក្់ដែលានសនាសំ ក្នុងគណ្នីនឹងប្តូវ
រក្ាាទ ក្រហូតែល់នរលដែលគ្ត់ម្នអាយ  ១៨ឆនាំ។ 

1.7 គណ្នីសនាសំសប្ម្រ់នរៀរអាពាហ៍រិពាហ៍ជាប្រនេទគណ្នីសនាសំដែលម្នអប្ាការប្ាក្់
ខពស់ជាងគណ្នីសំច័យ្មមា។ គណ្នីននេះប្តូវានរនងកើតនឡើងនែើមាបីជាជំនួយនលើតប្មូវ
ការររស់អតិថិជនក្នុងការនរៀរចំដែនការថវិកា /ហិរញ្ញវតថុ សប្ម្រ់ នរៀរអាពាហ៍រិពាហ៍
នានរលអនាគត ។ 
 

2. ការធរើក្គណ្នី  
2.1 នោក្-នោក្ប្សីប្តូវរំនរញពាក្ាយនសនើស ំនរើក្គណ្នីឲាយប្សរាមលក្ខខណ្ឌតប្មូវររស់

្នាគ្រនិងប្តូវែតល់ឯក្ស្រគ្ំប្ទនែាសងៗដែល្នាគ្រអាចទទួលយក្ាន។ រ័ត៌ម្ន 
និងឯក្ស្រសប្ម្រ់នរើក្គណ្នី នោក្-នោក្ប្សីអេះអាងថាប្តឹមប្តូវ រិតប្ាក្ែ និង
យក្ជាការាន នហើយរាល់ការដក្ដប្ររ័ត៌ម្ន នោក្-នោក្ប្សីប្តូវោក្់ពាក្ាយនសនើស ំ
ផ្លាស់រតូររ័ត៌ម្នមក្្នាគ្រ។ នៅនរលនរើក្គណ្នី នោក្-នោក្ប្សីប្តូវោក្់ប្ាក្់រនញ្ញើ
ែំរូងនូវចំនួនអរាបររម្ាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ។ ្នាគ្ររក្ាាសិទធិក្នុងការដក្ដប្រ
នូវលក្ខខណ្ឌតប្មូវក្នុងការនរើក្គណ្នីននេះនៅនរលណាមួយាមឆនាទាន សិទធិររស់ខៃួន។ 

2.2 ការនរើក្គណ្នី្នាគ្រតប្មូវឱាយនោក្-នោក្ប្សី តមកល់គំរូហតថនលខា ឬស្នាមនមថ្ែ 
និង/ឬន ្ាេះររស់នោក្-នោក្ប្សី (Specimen)។ 

2.3 ប្គរ់ប្រនេទគណ្នី្នាគ្រអន ញ្ញាតឱាយនោក្-នោក្ប្សីអាចភាជារ់នសវាអ  ីន្ឺនណ្ត ឬ
នសវា Digital Banking នែាសងនទៀតនែើមាបីែតល់ភារងាយប្សួលែល់នោក្-នោក្ប្សី
ក្នុងការប្គរ់ប្គង រិនិតាយ និងន្វើប្រតិរតតិការគណ្នីានប្គរ់នរលនវោ និងប្គរ់ទីក្ដនៃង
ប្សរាមលក្ខខណ្ឌក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ។ 
 

3. ប្រតិរតតិការគណ្នី 
 

3.1 ប្រតិរតតិការគណ្នីប្តូវន្វើនឡើងជាោយលក្ខណ្៍អក្ាសរនោយម្ចាស់គណ្នី ឬអនក្ម្ន
សិទធិនហើយប្តូវច េះហតថនលខា ឬែតិតស្នាមនមថ្ែដែលែូចគ្នានៅនឹងគំរូដែលានោក្់
តមកល់្នាគ្រ។ នោក្-នោក្ប្សីអាចន្វើប្រតិរតតិការគណ្នីាមប្ររ័នធអ  ីន្ឺនណ្ត ឬ
ម្ ាស ីននអ្ីអឹម ប្តឹមចំនួនក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រនោយមិនចំាច់ច េះហតថនលខា ឬែតិត
ស្នាមនមថ្ែនឡើយ។ រាល់ការរងាគារ់មក្្នាគ្រាមរយៈទូរស័រទទូរស្រ ស្រនអឡិចប្តូនិក្ 
្នាគ្រមិនទទួលយក្នទនលើក្ដលងដតម្នការប្រមនប្រៀងរិនសសជាោយលក្ខណ៍្អក្ាសរ
ជាមួយ្នាគ្រ។ 

 

These Terms and Conditions are used along with the Conditions and Fee 
Charge of Account Operations. By signing the deposit account application 
forms, you (customers or accountholders) agreed that you have reviewed, 
understood and received these terms and conditions herein. 
 

You agreed that the Bank may change these terms, conditions, fees, and 
interest rate of account at any time subject to applicable law or the Bank 
requirement. Except as indicated herein, we will by all means to inform you in 
advance of any changes that may affect your rights and obligations. 
 

1. Account Type  
You can open an account with Canadia Bank Plc. as an individual, 
corporate, joint account, Junior Account, Fixed Deposit Account, Wedding 
Savings Account, Installment Deposit Account and other account. Here's 
bank accounts designated for your operating: 
 

1.1 The individual account is referring to the account holder with one name 
that can operate its account. 
 

1.2 The corporate account is referring to the account that opening by 
authorized person on behalf of a legal entity or a company or an 
enterprise or an organization / association / community or a ministry / 
department or other related legal entity that has been registered to 
comply with the laws or regulators of the Kingdom of Cambodia. 
 

1.3 The joint holders account is a combination of two or more individuals to 
operate account, and liable to the Bank as joint holders and as individual. 

 

1.4 Fixed Deposit Account is open for a specific savings period which got high 
interest and secured. 

 

1.5 Installment Deposit Account is a type of account that you can maintain a 
fixed monthly savings in a specified period of time. 

 

1.6 The Junior Account is set up to support you by saving fund for your 
children’s future, and your fund will be saved until the age of 18 of your 
children. 

 

1.7 Wedding Savings Account is an agreement between customer and 
Canadia Bank Plc. on cash deposit to obtain higher interest rate than 
Saving Account. Wedding Saving Account is established for helping 
customers need to financial arrangement for wedding in the future. 

 

2. Account Opening  
2.1 The opening of the Account(s) is made through the Bank’s prescribed 

form and is subject to the Bank’s requirements and procedure (including 
age, minimum deposit, references, information, supporting documents 
acceptable to the Bank) and any changes on your information must be 
submitted to the Bank. For account opening is require to have minimum 
balance as stated by the Bank.  
 

2.2 Opening a bank account requires a sample signatures or thumbprint and / 
or your name in specimen. 

 

2.3 All types of bank accounts allow you to connect to Internet Banking or other 
Digital Banking services to provide you with convenient control, checking 
and carrying out transactions at anytime and anywhere in accordance with 
the Bank's terms and conditions. 

 

3. Account Operations 
 

3.1 All the account transactions must be instructed in written by account 
holder or authorized persons of the account with the signature or 
thumbprint which the same as specimen with the Bank. You can operate 
your account via online or ATM machine with the Bank's set limit 
without signing or thumbprint require. All instructions by phone, fax, 
telex, mail or social communication will not be applicable except any 
specific instructions in written with us. 
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3.2 រាល់ប្រតិរតតិការគណ្នីដែលទក្់ទងនៅនឹងការនចញឱាយនប្រើប្ាស់មូលរាបទនរប្ត ឬ
ការសរនសរមូលរាបទនរប្ត ឬប្រតិរតតិការគណ្នីនែាសងនទៀត នោក្-នោក្ប្សី ប្តូវ
ម្នការប្រមនប្រៀងជាមួយ្នាគ្រដែលរួមម្នទំងការោក្់ប្ាក្ត់មកល់ែំរូងសមត លាយ
គណ្នីអរាបររម្ឬការច េះហតថនលខាម្នាក្់ឬនប្ចើននាក្់ជានែើម។ 

3.3 រាល់ន្វើប្រតិរតតិការគណ្នីាមរញ្ជរ្នាគ្រម្ ាស ីនោក្់ប្ាក្់/នអ្ីអឹមឬមូលរាបទនរប្ត
នោក្-នោក្ប្សីប្តូវប្ាក្ែថារ័ត៌ម្នដែលានន្វើប្រតិរតតិការរិតជាប្តឹមប្តូវ និង
ចាាស់ោស់ម ននឹងចក្នចញ ឬម នរញ្ជាក្់ការយល់ប្រម។ ក្រណី្ម្នភារមិនប្សរ
គ្នាណាមួយនោក្-នោក្ប្សីប្តូវជូនែំណឹ្ងមក្្នាគ្រជារនាទាន់នែើមាបីសហការទរ់ស្កាត់/
នោេះប្ស្យជាម ននរើមិនែូនចនាេះនទនោក្-នោក្ប្សីប្តូវទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការខូចខាត
ឬាត់រង់់ដែលអាចនក្ើតម្ននឡើង។ 

3.4 ្នាគ្ររក្ាាសិទធិក្នុងការដក្តប្មូវប្រតិរតតិការទូទត់ណាមួយ(ទឹក្ប្ាក្់សរ រឬមួយដែនក្) 
ក្រណី្ម្នភារមិនប្រប្ក្តីណាមួយនក្ើតនឡើង។ 

3.5 ចំនពាេះមូលរាបទនរប្តដែល្នាគ្រានរិនិតាយន ើញថាមិនអាចន្វើការទូទត់ាន
្នាគ្រនឹងរដងវរមូលរាបទនរប្តននាេះជូនអនក្រងាហាញមូលរាបទនរប្តវិញនហើយរាល់
ហានិេ័យនិងការចំណាយដែលអាចនក្ើតនឡើងជាការទទួលខ សប្តូវររស់អនក្រងាហាញ។ 

3.6 រាល់ប្រតិរតតិការគណ្នីដែលម្នរូរយិរ័ណ្ណនែាសងនប្ៅរីរូរិយរ័ណ្ណនែើមថ្នគណ្នីដែល
នោក្-នោក្ប្សីម្ននៅ្នាគ្រននាេះ្នាគ្រនឹងរតូររូរិយរ័ណ្ណននាេះនោយសវ័យប្រវតតិ
នៅជារូរិយរ័ណ្ណដែលនោក្-នោក្ប្សីក្ំរ ងន្វើប្រតិរតតិការ នោយគិតាមអប្ារតូរ
រូរិយរ័ណ្ណែៃូវការររស់្នាគ្រនៅនរលន្វើប្រតិរតតិការននាេះ។ 

3.7 ចនំពាេះនោក្-នោក្ប្សដីែលម្នប្រតរិតតកិារជញួែរូមលូរប្ត នោក្-នោក្ប្សជីា
ម្ចាស់គណ្នីប្តូវោក្់ប្ាក្់ក្នុងគណ្នីឱាយានប្គរ់ប្គ្ន់ថ្នតថ្មៃមូលរប្តដែលានោក្់
រញ្ជាទិញ រួមទំងថ្ថៃនសវាជួញែូរប្គរ់នរលនោក្-នោក្ប្សីរញ្ជាទិញមូលរប្ត។ ការ
កាតប់្ាក្ន់ចញរគីណ្នសីប្ម្រទ់ទូតក់ាររញ្ជាទញិមលូរប្តាននជាគជយ័ ប្តវូន្ វើ
នឡើងាមការប្រមនប្រៀងជាោយលក្ខណ៍្អក្ាសរជាមួយ្នាគ្រ ។ 

3.8 សប្ម្រ់គណ្នីអនឡាញ (CASA) រាល់ប្រតិរតតិការែក្ ឬនែទរប្ាក្់ាមរញ្ជរ្នាគ្រ
តប្មវូឲាយ អតិថិជនរំនរញ រ័ត៌ម្ន និងដរររទាមលក្ខខណ្ឌតប្មូវការររស់្នាគ្រ។ 
 

4. គណ្នីចរនត 
 

4.1 គណ្នីចរនត ឬនៅថាគណ្នីនប្រើមូលរាបទនរប្តជាប្រនេទគណ្នីមិនែតល់ការប្ាក្់
នលើក្ដលងដត្នាគ្រានក្ំណ្ត់នែាសងរីននេះ។ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវនសនើស ំទិញ
មូលរាបទនរប្តនោយប្តូវរំនរញពាក្ាយនសនើស ំមក្្នាគ្រ នហើយនោក្-នោក្ប្សីប្តូវ
នប្រើប្ាស់មូលរាបទនរប្តឱាយានប្តឹមប្តូវប្សរាមចាារ់ថ្នប្រេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 
្នាគ្រអាចនប្រើប្ាស់សិទធិរែិនស្ការទូទត់មូលរាបទនរប្តណាមួយររស់នោក្-
នោក្ប្សីរហូតែល់ម្នការរញ្ជាក្់ថាការទូទត់ម្នលក្ខណ្ៈប្តឹមប្តូវាមចាារ់
ជា្រម្ន ។ 

4.2 នោក្-នោក្ប្សីប្តូវរក្ាាមូលរាបទនរប្តនៅក្ដនៃងដែលម្នស វតថិភារខពស់ប្គរ់នរល។ 
ប្រសិននរើសនៃឹក្ឬនសៀវនៅមូលរាបទនរប្តប្តូវានខូចខាតាត់រង់ឬនចរលួចនោក្-
នោក្ប្សីប្តូវជូនែំណឹ្ងមក្្នាគ្រជារនាទាន់ នរើមិនែូនចនាេះនទនោក្-នោក្ប្សីប្តូវ
ទទួលខ សប្តូវនវូរាលក់ារចំណាយឬការខាតរង់រណាតាលមក្រីការខូចខាតឬការាតរ់ង់
ននាេះ។ 

4.3 ្នាគ្រម្ននាទជីាភានាក្់ងារទទួលប្ាក្់រនញ្ញើ ជាមូលរាបទនរប្តររស់នោក្-នោក្ប្សី
នែើមាបីោក្់ប្ាក្់ចូលគណ្នី។ រាល់ហានិេ័យដែលអាចនក្ើតនឡើងរីការទទួលប្ាក្់
រនញ្ញើគឺជាការទទួលខ សប្តូវររស់នោក្-នោក្ប្សី។ ក្រណី្មូលរាបទនរប្តមិនអាចន្វើ
ការទូទត់ាន្នាគ្ររក្ាាសិទធិក្នុងការទទួលប្ាក្់រីនោក្-នោក្ប្សីវិញនហើយន្វើការ
ក្ត់ប្ានលខរញ្ចញ្ចាស់នៅគណ្នីននាេះវិញ។ 

4.4 ប្គរ់ប្រតិរតតិការទូទតម់ូលរាបទនរប្តប្តូវអន នោមាមចាារ់សតីរឧីរក្រណ៍្ដែលអាច
ជួញែូរាន និងប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក្់ ។ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវទទួលខ សប្តូវចំនពាេះ
ម ខចាារ់ចំនពាេះការនចញែាាយមូលរាបទនរប្តដែលមិនម្នទឹក្ប្ាក្់ប្គរ់ប្គ្ន់ ឬ
ដក្ៃងរនៃំ នហើយ្នាគ្រមិនទទួលខ សប្តូវនលើអំនរើដររននេះនឡើយ។ 

4.5 ក្រណី្្នាគ្ររិនិតាយន ើញថាមិនអាចន្វើការទូទត់មូលរាបទនរប្តណាមួយាន្នាគ្រ
នឹងរដងវរមូលរាបទនរប្តននាេះនៅអនក្រងាហាញវញិនោយរញ្ជាក្់មូលនហត ចាាស់ោស់។ 
្នាគ្រនឹងមិនទទួលខ សប្តូវនលើែលដែលអាចនក្ើតម្នចំនពាេះនោក្-នោក្ប្សីឬ
តតិយជនណាមួយ នោយស្រដតមិនអាចទូទត់មូលរាបទនរប្តននេះនទ។ 

4.6 ្នាគ្ររក្ាាសិទធិមិនទទួលយក្មូលរាបទនរប្តណាមួយនែើមាបីោក្់ប្ាក្់ចូលគណ្នី
ប្រសិននរើ ន ្ាេះអនក្ទទួលែលក្នុងមូលរាបទនរប្តម្នន ្ាេះមិនែូចគ្នា នឹង
អតតសញ្ញាណ្ដែលានតមកល់នៅ្នាគ្រ។ 

4.7 មូលរាបទនរប្តដែលនប្រើប្ាស់សប្ម្រ់ែក្ប្ាក្់រីគណ្នីររស់នោក្-នោក្ប្សី ប្តូវ
ដតជាមូលរាបទនរប្តដែលាននាេះរ មភ និងនចញឱាយនប្រើនោយ្នាគ្រ នហើយនោក្-
នោក្ប្សីានរំនរញប្តឹមប្តូវាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ។ ប្គរ់មលូរាបទនរប្តដែល
មិនទន់ាននប្រើប្ាស់ប្តូវដតប្រគល់ជូន្នាគ្រវិញនរើមិនែូនចនាេះនទនោក្-នោក្ប្សី
ប្តូវទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការចំណាយ ឬការខាតរង់ដែលអាចនក្ើតម្ននឡើង។ 

4.8 នោក្-នោក្ប្សីមិនប្តូវែក្ប្ាក្់នលើសរីសមត លាយគណ្នីោច់ខាតនលើក្ដលងដត
ម្នការប្រមនប្រៀងជាម នរី្នាគ្រ។ ការប្ាក្់នលើទឹក្ប្ាក្់ែក្នលើសប្តូវានគណ្នា
ប្រចំថ្ថៃាមអប្ាមួយក្ំណ្ត់នោយ្នាគ្រនហើយប្តូវកាត់នចញរគីណ្នីររស់នោក្-
នោក្ប្សីជាប្រចំដខ ឬរយៈនរលមួយជាក្់ោក្់ាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ ប្រម
ទំងថ្ថៃនសវានែាសងនទៀតប្រសិននរើម្ន។ 

4.9 ថ្ថៃនសវានប្រើប្ាស់គណ្នីចរនតនឹងប្តូវអន វតតាមនគ្លការណ៍្ររស់្នាគ្រ។ 
 
 

3.2 Any transactions related to issuance of cheque or other written on 
cheque or other related account transactions must be made in the 
manner prescribed by us subject to our requirements such as a single or 
multiple signatures, initial deposit, minimum deposit…etc. 
 

3.3 Where deposits are made at our bank counter or through any of the cash 
and cheque deposit terminals, you are sure that the particulars of such 
transactions, where such particulars are furnished to you upon 
completion of such transaction, are correct before leaving the Bank’s 
premises. If there is any discrepancy, you shall immediately report to us, 
by failing to do so, no liability shall be held against us. 

 

3.4 The Bank reserves the right to amend any settlement transaction (total 
or partial amount) if any error occurred.  

 

3.5 For received cheques which are considered as dishonoured, may be 
returned to bearer with his/her own risk and expense. 

 

3.6 Any transactions with different currencies from your account, we will 
automatically exchange those currencies to the original currency of the 
account based on the prevailing exchange rate of the Bank. 

 

3.7 For those who operate securities trading, the account holder has to 
deposit sufficiently balance of the securities bid value including the 
trading fee on each order. The deductions for the successful acquisition 
of securities are made in accordance with the written agreement with 
the Bank. 

 

3.8 For Online Accounts (CASA), all withdrawal and transfer transactions 
over the counter, the account holders are required to provide 
information and complete forms following bank’s requirement.  

4.  Current Account  

4.1 The Current Account or Check Account is a non-interest able account 
type except where the Bank otherwise sets. You are required to 
purchase a cheque by completing a bank application form and using 
cheque in accordance with the laws of the Kingdom of Cambodia. The 
Bank may have the right to refuse any payment of any cheque payable 
to you until such time as the payment has been legally enforceable.  
 

4.2 You shall keep all cheques in a safe and secure place at all times, and 
immediately inform us in the event a cheque book or cheque leaf is 
missing, lost or stolen; failing which, we shall not be held responsible for 
any losses arising from the missing, lost or stolen cheques being dealt 
with in any manner. 

 

4.3 The Bank functions as your collection agent for cheque deposited into 
your account. Any risks from the collection shall remain at yours. In case 
the cheque is not payable, we have the right to obtain the payment from 
you in reversal. 

 

4.4 All cheques payment transactions must comply with the law on tradable 
instruments and repayments operations. You are legally responsible for 
the issuance of insufficient checks or fraudulent remedies, and the Bank 
is not liable for such conduct. 

 

4.5 In case we dishonored any cheques, those will be returned to the 
presenter (it is not the Bank’s obligation) by stating the dishonored 
reason.  

 

4.6 We reserve the right not to accept any cheque to credit into an account 
if the payees name is not identical to that of the customer shown on the 
Bank’s record. 

 

4.7 All cheques remain our property and upon closure of the account(s), 
whether by you or by us, all unused cheques must be returned to us. 
Otherwise, you shall fully liable for any cost or loss incurred. 

 

4.8 No overdrawing is allowed unless you have made prior arrangement 
with us. Interest on overdrawing for current account shall be calculated 
based on daily debit balances at the rate determined by us and shall be 
debited into your account monthly or at such intervals as may be 
determined by us. 

 

4.9 Wherever applicable, service charges on the current account(s) will be 
calculated according to our policy. 
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4.10 រាយការណ៍្គណ្នីចរនតប្តូវាននាេះរ មពនយងនលើសំនណ្ើស ំររស់នោក្-នោក្ប្សី
នហើយ្នាគ្រនឹងគិតថ្ថៃនសវាប្រសិននរើម្ន។ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវរិនិតាយរាយការណ៍្
គណ្នីឲាយានប្តឹមប្តូវក្រណី្ម្នភារមិនប្សរគ្នាណាមួយប្តូវរាយការណ៍្មក្្នាគ្រ
រនាទាន់។ 

 

5. គណ្នីសហសមាជិក្ 
 

5.1 នោក្-នោក្ប្សីអាចោក្់ពាក្ាយនសនើស ំនរើក្គណ្នីសហសម្ជិក្ជាមួយរូរវនតរ គគល
នែាសងនទៀតាននទេះរីជារ គគលននាេះម្នទំនាក្់ទំនងញាតិ ឬមិនម្នទំនាក្់ទំនងញាតិ
ក្៏នោយ និងប្តូវែតល់ឯក្ស្រគ្ំប្ទាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ។ នោក្-នោក្ប្សីក្៏
អាចនសនើស ំរដនថមអនក្រួមក្នុងគណ្នីររស់ខៃួនដែលម្នប្ស្រ់ានែងដែរ នោយនោក្-
នោក្ប្សីប្តូវោក្់ពាក្ាយនសនើស ំរដនថមអនក្រួមគណ្នីមក្្នាគ្រ។ ប្គរ់សម្ជិក្គណ្នី
រួមប្តូវដតម្នកាតរវក្ិចចនិងការទទួលខ សប្តូវរូមគ្នាចំនពាេះគណ្នីរួមននេះនទេះជាាន
នក្ើតនឡើងម ននរល ឬអំឡុងនរល ឬនប្កាយនរលនរើក្គណ្នីរួមគ្នាក្៏នោយ។ 

5.2 នោក្-នោក្ប្សីជាម្ចាស់គណ្នីយល់ប្រមនៅនឹងលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះ
រួមរញ្ចូលទំងលក្ខខណ្ឌែូចម្នដចងក្នុងទប្មង់នរើក្គណ្នី។ នលើក្ដលងដតការល រ/
រដនថមហតថនលខីដែលតប្មូវឱាយហតថនលខីទំងអស់ច េះហតថនលខា។ 

5.3 លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីសហសម្ជិក្អាចជាលក្ខខណ្ឌ “ឬ”’ ឬ “និង” ែូចាន
រក្ប្ស្យខាងនប្កាម: 
 ក្នុងលក្ខខណ្ឌ “ឬ” (Or) ៖ វតតម្នររស់ហតថនលខីណាម្នាក្់ក្នុងចំនណាមហតថនលខី
ទំងអស់នឹងម្នប្រសិទធភារក្នុងការន្វើប្រតិរតតិការទំងអស់នលើគណ្នីនលើក្ដលងដត
ការដក្ដប្រលក្ខខណ្ឌរដនថម ឬល រហតថនលខីដែលតប្មូវឱាយហតថនលខីទំងអស់ច េះហតថនលខា។ 

 ក្នងុលក្ខខណ្ឌ “នងិ” (And) ៖ វតតម្នររសហ់តថនលខទីងំអសច់ាំចប់្តវូចលូរមួច េះ
ហតថនលខានទើរម្នប្រសិទធភារក្នុងការន្វើប្រតិរតតិការទំងអស់នលើគណ្នី។ 

 

5.4 នោក្-នោក្ប្សីជាម្ចាស់គណ្នីប្តូវទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការនរើក្គណ្នីរួម ។ ចំណុ្ច
មួយចំនួនដែលប្តូវយល់ែឹងម្នែូចខាងនប្កាម៖  
 ម្ចាស់គណ្នីរួមទទួលខ សប្តូវរួម និងនរៀងៗខៃួនប្រសិននរើម្ចាស់គណ្នីម្នាក្់ ឬនប្ចើន
នាក្់ ែក្ស្ច់ប្ាក្់នចញរីគណ្នី (ប្រសិននរើានអន ញ្ញាត) ម្ចាស់គណ្នីរួមនរៀង
ខៃួនទទួលខ សប្តូវចំនពាេះ ចំនួនទឹក្ប្ាក្់ដែលានែក្ទំងអស់ ឬក្នុងចំដណ្ក្ណាមួយ។ 

 ម្ចាស់គណ្នីរួមទទួលខ សប្តូវរួម និងនរៀងៗខៃួនចំនពាេះ រំណុ្លអាចនឹងនក្ើតនឡើង
ប្រសិននរើនប្កាយមក្នទៀតនោក្-នោក្ប្សី និងម្ចាស់គណ្នីនែាសងនទៀតមិនយល់
ប្សរនលើរំណ្ុលននាេះ។ ក្នុងក្រណី្ននេះនោក្-នោក្ប្សីប្តូវជូនែំណឹ្ងែល់្នាគ្រជា
រនាទាន់ និងដសវងរក្អនក្ែដល់ប្រឹក្ាាែៃូវចាារ់ឯក្រាជាយ។ 

 ្នាគ្រអាចនឹងរនតរង់ការប្ាក្់ជូនម្ចាស់គណ្នីរួម/គណ្នីទទួលសិទធិ នហើយនៅក្នុង
ក្រណី្ម្នជនម្លាេះពាក្់រ័នធនឹងគណ្នីររសន់ោក្-នោក្ប្សីមិនថានលើក្មមសិទធិមូលនិ្ិ
ក្តី ឬប្រតិរតតិការគណ្នីក្តី ្នាគ្រអាចន្វើការរញ្ាឈរ់ប្រតិរតតិការគណ្នីទំងប្ស ង ឬ
នោយដែែក្នៅាមការនសនើស ំររស់ម្ចាស់គណ្នី ឬាមឆនាទាន សិទធិររស់្នាគ្រ រហូត
ទល់ដតម្នែំនណាេះប្ស្យសប្ម្រ់ជនម្លាេះននាេះ។ 

 នៅក្នុងក្រណី្ម្ចាស់គណ្នីរួម/ែតល់សិទធិណាម្នាក្់ទទួលមរណ្ភារ ននាេះ្នាគ្រនឹង
ទូទត់ប្ាក្់ និងប្ទរាយសមាបតតិនែាសងនទៀតទំងអស់ជូនម្ចាស់គណ្នីរួម/គណ្នីទទួល
សិទធិ )“អនក្នៅរស់រាន”) ដែលជាឥណ្ទនររស់គណ្នីរួម/ែតល់សិទធិននាេះ។ 

 ប្រសិននរើម្ចាស់គណ្នីរួមជូនែំណឹ្ងែល់្នាគ្រនែើមាបីែក្ហតថនលខីនចញរីគណ្នី
រួម ្នាគ្រនឹងរញ្ាឈរ់ប្រតិរតតិការគណ្នីននាេះ រ  ដនតការទទួលខ សប្តូវរួមនិងោច់
នោយដឡក្សប្ម្រ់រំណុ្លនៅសល់មិនទូទត់ នឹងរនតម្នរហូតទល់ដតម្នការ
ទូទត់ចូលគណ្នីរួមវិញប្គរ់ចំនួន។ 

 ប្រសិននរើប្ទរាយរួមប្តូវានោក្់ជាវតថុធានាសប្ម្រ់ក្មចី អនក្គួរដសវងរក្អនក្ែតល់ប្រឹក្ាា
ែៃូវចាារ់ឯក្រាជាយអំរីទំនួលខ សប្តូវររស់អនក្ចំនពាេះរំណ្ុលដែលនក្ើតនឡើងនានរល
រចចុរាបនន និងនរលអនាគត។ 

 ្នាគ្រអាចទទួលយក្មូលរាបទនរប្តនៅក្នុងគណ្នីរួម ដែលប្តូវរង់ជូនម្ចាស់
គណ្នីម្នាក្់ ឬម្ចាស់គណ្នីនប្ចើននាក្់។ 

 ប្រសិននរើអនក្មិនានរញ្ចាក្់ថា ចំាច់ប្តូវម្នម្ចាស់គណ្នីទទួលសិទធិរីរនាក្់ ឬ
នប្ចើននាក្់នទើរអាចប្រតិរតតិការ គណ្នីរួមររស់អនក្នទ ននាេះគណ្នីរួមររស់អនក្អាច
នឹងប្តូវរិទនោយម្ចាស់គណ្នីណាម្នាក្់ )ឬរ គគលនែាសងនទៀតដែលម្នសិទធិ( ែូនចនេះ
សូមរញ្ជាក្់ប្ារ់្នាគ្រឲាយានចាាស់។ នៅក្នុងក្រណី្ននេះ្នាគ្រមិនទទួលខ ស
ប្តូវចំនពាេះម្ចាស់គណ្នីរួមនែាសងនទៀតនលើែលវិាក្ណាមួយដែលអាចនក្ើតនចញរី
ការរិទគណ្នីរួមននាេះនឡើយ។ 

 ្នាគ្រម្នសិទធិតប្មូវឲាយម្ចាស់គណ្នីទំងអស់យល់ប្រមម ននរលចត់ចំណាត់ការ
រិទគណ្នីាមការនសនើស ំររស់ម្ចាស់គណ្នីណាម្នាក្់ នទេះរីជាម្ចាស់គណ្នីរូមននាេះ
ម្នសិទធិរញ្ជា្នាគ្រក្៏នោយ។ 

 ប្រសិននរើអនក្ចង់ផ្លាស់រតូរ/ដក្ដប្រប្រតិរតតិការគណ្នីរួមររស់អនក្ ម្ចាស់គណ្នីរួមរូរ
ននាេះប្តូវអនញ្ជើញមក្កាន់្នាគ្រនោយផ្ទាល់នែើមាបីច េះហតថនលខានលើដរររទនសនើស ំ។ 

 ្នាគ្រអាចប្តូវការនរលនវោមួយចំនួននែើមាបីន្វើការនែទៀងផ្ទាត់ និងអន វតតាមការ
ដណ្នាំប្សរាមនីតិវិ្ីថ្ែទក្នុងររស់្នាគ្រ។ ្នាគ្រម្នសិទធិរងកក្ប្រតិរតតិការ
គណ្នីណាមួយនែើមាបីរនប្មើែលប្រនយជន៍រួមររស់ម្ចាស់គណ្នីរួមទំងអស់ ឬ
្នាគ្រម្នសិទធិរញ្ាឈរ់ប្រតិរតតិការគណ្នីននាេះរនណាតាេះអាសនននៅនរលអន វតតាម
សំនណ្ើររស់ម្ចាស់គណ្នីណាម្នាក្់ និងប្តូវទទួលខ សប្តូវនលើការខូចខាត និងែលវិាក្
ែៃូវចាារ់ដែលអាចនក្ើតនចញរីការការពារម្ចាស់គណ្នីរួមនែាសងនទៀតក្នុងចំនណាម
ម្ចាស់គណ្នីទំងអស់។ 

 

4.10 A statement of the current account(s) will be issued in accordance with 
your request and subject to charge fee if any. You must examine all 
entries in the account statement and to immediately report to us any 
errors found therein. 
 

5. Join Account Holder 
 

5.1 You may apply for join account holder with other individual who has or 
hasn’t relative relationship and provide the supporting document 
which require by the Bank. You may also request to add an existing joint 
account holder that may require to have an additional request of joint 
account holder to the Bank. All joint account members must have the 
same obligation and responsibility for this joint account, whether it 
occurred before or during or after the joint account opening. 

 

5.2 We, the joint account holder(s), agree to the method of operating the 
account including the mandate instruction for account closure as 
stipulated in the Bank’s prescribed account opening form executed by 
us. Except, account signing instruction amendment, add/remove 
signatory(s) where it will require all members to sign. 

 

5.3 The joint account method of operating is defined as “OR” or “AND” 
which described as below: 
 Account Signing Instruction (OR): The presence of any one of the 

signatories will be effective in all transactions on the account, 
except account signing instruction amendment, add/remove 
signatory(s) where it will require all members to sign.  

 Account Signing Instruction (AND): The presence of all signatories 
needs to sign, effectively signifying all transactions in the account. 

 

5.4 It is important to understand your responsibilities prior to opening a      
joint account. You should know that: 
 the liability of joint account holders on an account is joint and 

several, so if one or more account holders overdrew the account 
(if allowed), each joint account holder may be liable for payment 
of all or any part of the amount overdrawn;  

 Individual and joint liability for indebtedness may arise if 
subsequent disagreement occurs between you and other joint 
account holder(s). In the event of such disagreement, you should 
give immediate notice to the Bank and seek independent legal 
advice;  

 The Bank may continue paying the interest of the joint/authorized 
account holders, and the Bank, or where there is a dispute in 
relation to your account over either the ownership of funds or the 
operation of the account, may stop the operation either wholly or 
partially of the account upon request by any of the account holder 
or at Bank’s own discretion, pending resolution of any dispute;  

 in the event of death of any of the joint/authorized account holder, 
the Bank will pay the other joint/authorized account holder(s) 
(survivors) all moneys and other properties whatsoever standing to 
the credit of the joint/authorized account; 

 if joint account holder gives notice to the Bank to withdraw 
signatories form the joint account, the account will be stopped by 
the Bank, but the joint and several liabilities of the account holders 
for any outstanding debt will continue until repayment is made to 
the joint account.  

 if jointly owned assets are provided as security for a borrowing, you 
should seek independent legal advice about your liability for debts 
incurred now and in the future; 

 we may accept a check into a joint account which is payable to any 
one or more named account holders;  

 unless you have specified that two or more account holders are 
required to operate your joint account, your joint account may be 
closed by any of you (or other person with authority) so instructing 
the Bank. In such a case the Bank will not be liable to other joint 
account holder(s) for any consequences arising from the closure;  

 The Bank may require all of the account holders to agree before 
action on the instructions of one account holder to close the 
account even if that account holder has authority to instruct the 
Bank;  

 whenever you want to amend/alter the operation of your joint 
account, joint account holders are required to physically present at 
the Bank to execute the applicable forms;  

 Bank may require time to verify and execute the instruction as per 
internal bank procedure. The Bank may decide to block the 
operation of the account of the interest of all joint account holders; 
or the Bank may decide to stop the operation temporarily of the 
account during execution of request and shall be liable for such 
potential damages and legal consequences as result of protecting 
the rest of all joint account holders.  
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6. គណ្នីមានកាលក្ំណ្ត់ 
 

6.1 គណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់ ជាការប្រមនប្រៀងរវាងនោក្-នោក្ប្សីជាមួយ្នាគ្រក្នុងការ
ោក្់ប្ាក្់រនញ្ញើក្នុងអំឡុងនរលក្ំណ្ត់ជាក្់ោក្់នហើយទទួលានការប្ាក្់ខពស់ ស វតថិភារ 
និងទទួលានវិញ្ញារនរប្តប្ាក្់រនញ្ញើម្នកាលក្ំណ្ត់។ ចំនពាេះការនរើក្គណ្នីម្នកាល
ក្ំណ្ត់ាមប្ររ័នធអនឡាញដែលម្នការអន ញ្ញាតនោយ្នាគ្រ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវ
នគ្ររាមលក្ខខណ្ឌរដនថមនោយដឡក្នៅនរលនោក្-នោក្ប្សីច េះន ្ាេះនរើក្គណ្នី ។  

6.2 នោក្-នោក្ប្សីម្នជនប្មើសក្នុងការនប្រើប្ាស់គណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌែូច
ខាងនប្កាម៖ 
6.2.1 ការរញ្ចរ់ាមកាលររិនចេទក្ំណ្ត់៖ ្នាគ្រនឹងនែទរទឹក្ប្ាក្់រនញ្ញើក្នុងគណ្នី

ម្នកាលក្ំណ្ត់ននេះនៅក្នុងគណ្នីសំច័យររស់នោក្-នោក្ប្សី នហើយ
នោក្-នោក្ប្សីអាចែក្ប្ាក្់រនញ្ញើនប្កាយរីកាលររិនចេទរញ្ចរ់ែូចរញ្ជាក្់ក្នុង
វិញ្ញារនរប្តប្ាក្់រនញ្ញើម្នកាលក្ំណ្ត់នៅការិយល័យ្នាគ្រ ឬាមរយៈ
ម្ ាស ីននអ្ីអឹម នូវចំនួនទឹក្ប្ាក្់ននេះអាប្ស័យាមប្រនេទវញិ្ញារនរប្ត និង
លក្ខខណ្ឌនប្រើប្ាស់គណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់។ រញ្ជាក្់៖ នប្កាយែ តកាលររិនចេទ
ក្ំណ្ត់ថ្នវិញ្ញារនរប្តប្ាក្់រនញ្ញើម្នកាលក្ំណ្ត់ និងទឹក្ប្ាក្់រនញ្ញើប្តូវាន
នែទរចូលគណ្នីសំច័យររស់នោក្-នោក្ប្សីរួចរាល់ ននាេះវិញ្ញារនរប្តប្ាក្់
រនញ្ញើនឹងអស់ស រលភារ។ 

6.2.2 ការរនតជាសវ័យប្រវតតិ ៖ នៅនរលនោក្-នោក្ប្សីនរើក្គណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់ និង
ាននប្ជើសនរើសលក្ខខណ្ឌរនតជាសវ័យប្រវតតិ ម្នន័យថានោក្-នោក្ប្សី យល់ប្រម
ោក្់ប្ាក្់រនញ្ញើរនតមួយវែត ឬនប្ចើនវែតរនតរនាទារ់គ្នានោយមិនម្នការផ្លាស់រតូរ
លក្ខខណ្ឌណាមួយនឡើយ ។ ការរនតដររននេះគឺអាប្ស័យនលើលក្ខខណ្ឌទទួលាន
អប្ាការប្ាក្់ នហើយនលើក្ដលងដតលក្ខខណ្ឌ ដែលប្តូវអន វតតែូចខាងនប្កាម៖ 
 ្នាគ្រគិតែតល់ជូនអប្ាការប្ាក្់ាមកាលក្ំណ្ត់ច ងនប្កាយរងែស់

ររស់្នាគ្រ។ 
 ក្រណី្នោក្-នោក្ប្សីទទួលានអប្ាការប្ាក្់រិនសស ការរនតវែតរនាទារ់

្នាគ្រែតល់អប្ាការប្ាក្់ជូនាមកាលក្ំណ្ត់ច ងនប្កាយរងែស់ររស់
្នាគ្រវិញ។ 

6.3 ក្រណី្នោក្-នោក្ប្សីានន្វើាត់ ឬខូច នហើយនោក្-នោក្ប្សីនសនើស ំឱាយ្នាគ្រ
នចញវិញ្ញារនរប្តប្ាក្់រនញ្ញើថមី ននាេះនោក្-នោក្ប្សីប្តូវរង់ថ្ថៃនសវាាមកាលក្ំណ្ត់
ររស់្នាគ្រ។ 
 

7. គណ្នីក្មុារ 
 

7.1 ឪពុកម្តា យ ឬអាណាពាបាលស្នើ្ុុំស ើកគណនីកុម្តរដាក់ស ម្ ោះកុម្តរដែល្ថិត កនុងវយ័
អនីតិជនសរោម (១៥ឆ្ន ុំ)។   ុដនាកុម្តរមិនរតូវម្តនអាយុសលើ្ពី១៥ឆ្ន ុំសេ។ 

7.2 ម្តនដតឪពុកម្តា យ ឬអាណាពាបាល ដែលម្តន្ិេធិរគ ់រគងនិង រ តិ តាិោរគណនីកនុង
កុំឡុងអាយុោលននគណនីសនោះ សៅតាមលកខ-ខណឌ ដែលបានផ្ាល់ឲ្យសៅសពលស ើកគណនី។ 
ឪពុកម្តា យ ឬអាណាពាបាលក៏រតូវេេួលខុ្រតូវរគ ់ដ  យ ងទុំងអ្់ទក់េងនឹងោរ
រគ ់រគង និងរ តិ តាិោរគណនី។  រតូវកត់្ម្តា ល់ថាម្តនដត ឪពុកម្តា យ ឬ
អាណាពាបាលដែលបានស ើកគណនី និងបានចុោះហតថសលខាសលើ ុ្ំណុុំ ឯកសារស ើក
គណនីដត  ុសណាណ ោះដែលអាចរគ ់រគង និងរ តិ តាិោរគណនីសហើយគ្មម នតតិយជនសផ្េង
សេៀតណាសឡើយ។ 

7.3 សៅនងៃដែលកុម្តររគ ់អាយុ ១៨ឆ្ន ុំ  ធនាគ្មរនឹង ញ្ច  ់គណនីកុម្តរសនាោះសដាយ
្វ័យរ វតាិ សហើយសផ្េរគណនីសនាោះរពមទុំង្មតុលយសៅោល រសិចេេសនាោះ សៅកនុង
គណនី ុ្ំច័យ សដាយម្តនកុម្តរសនាោះជាម្តច ្់គណនីសហើយចា ់ពីោល រសិចេេសនាោះ
តសៅរាល់្ិេធិនិងោរេេួលខុ្រតូវកនុងោររគ ់រគងនិងរ តិ តាិោរគណនី ុ្ំច័យ
សនាោះ រតូវសផ្េរសៅកុម្តរជាម្តច ្់គណនីផ្ងដែរ។ 

 

8. គណ្នីសនសសំប្មារ់អាពាហព៍ិពាហ ៍
 

8.1 គណនី្នេុំ្រម្ត ់អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងរតូវ ញ្ច  ់សៅសពលសោក -សោកស្្ីមក
េេួលយកអតថរ សយជន៍ដែលធនាគ្មរផ្ាល់ជូន្រម្ត ់ពិធីសរៀ អាពាហ៍ពិពាហ៍រ ្់
សោក-សោកស្្ីសហើយគណនីសនោះនឹងរតូវផ្លា ្់ ាូរជាគណនី ុ្ំច័យវញិ។ 

8.2 លកខខណខ កនុងោរេេួលបានអតថរ សយជន៍ពីគណនី្នេុំ្រម្ត ់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺ
តរមូវឲ្យសោក-សោកស្្ី សធវើោរ្នេុំជាមួយធនាគ្មរយ ងតិច១២ដខ សហើយចុំនួន
េឹករបាក់្នេុំរតូវរគ ់តាមកញ្ច  ់នីមួយៗ គិតចា ់ពីនងៃស ើកគណនីរហូតែល់នងៃ ញ្ច  ់
គណនីសនោះ។ 

8.3 គណនី្នេុំ្រម្ត ់អាពាហ៍ពិពាហ៍អនុញ្ញា តិឲ្យសោក-សោកស្្ីែករបាក់បានចុំនួន
២ែងកនុងមួយដខសដាយឥតគិតកនរមស្វា រ ្ិនស ើ្មតុលយកនុងគណនីរ ្់សោក-
សោកស្្ីម្តនចុំនួនសលើ្ពី ៥០០ែុោា រអាសមរកិ។ រ ្ិនស ើសោក-សោកស្្ីែករបាក់
ចុំនួន២ែងកនុងមួយដខសដាយគិតកនរមស្វា ចុំសពាោះកនរមស្វាសលើោរែករបាក់សលើ្ពី
២ែងកនុងមួយដខគឺ១% ននេឹករបាក់ដែលបានែក ឬអ ប រមិ្ត ១០ែុោា រអាសមរកិកនុង១ែង។ 
 
 
 
 
 

6. Fixed Deposit Account 
 

6.1 Fixed Deposit Account is open for a specific savings period which got 
high interest, secured, and depodsit certificated. 

 

6.2 You have the option of using Fixed Deposit in the following terms: 
 

6.2.1 Automatically closed on maturity date: the Bank will transfer this 
Fixed Deposit to your nominated  account and can withdraw 
your fund after the end date as stated in the deposit certificate 
at the Bank or via the ATM Machine. This depends on the type of 
certificate and the terms of use of your Fixed Deposit Account. 
Note: After expiration of the deposit term has been transferred 
into the CASA account then the certificate of deposit will be 
automatically expired. 
 

6.2.2 Automatically Roll Over:  When you open a Fixed Deposit Account 
and choose to automatically renew one or more than one 
deposit terms mean you agree to place one or more consecutive 
savings term without changing any condition. This continuation 
depends on the terms and conditions of interest, except as the 
conditions apply below: 
 Banks are supposed to offer the Bank's latest interest rate. 
 In the case you got a special interest rate, the renew term will 

be followed the Bank's latest interest rate. 
 

6.3 If you have lost or destroyedd on deposit certificate and requested the 
Bank to issue a new certificate thenyou must pay the service fee set by 
the Bank.  

 

7. Junior Account 
 

7.1 The parents or  the guardians apply for opening the account in the name 
of a minor children  under 15. But the children must not be over 15 
years of age. 

 

7.2 Only parents or guardian have the right to manage & doing transaction 
within the term of the account by follow the term & condition while 
account opening. Parents or guardian require to response for all related 
to the account management and transaction. To be notice that only 
parents or guardian who has sign on account opening appliaction while 
opening that have right to  manage on account.  
 

7.3 The account tenor/term lasts from the opening day to the legal majority 
day,day of 18 years old, of the new minor. 
 

8.      Wedding Savings Account 
 

8.1 Wedding Savings Account is going to finish automatically when customer 
is received beneficiaries as preparing his/her wedding by bank and the 
Account is converted into Saving Account. 
 

8.2 The benefits of Wedding Savings Account is needed customers on cash 
deposit with bank at least 12 months with each of fully deposit packages 

 

8.3 Wedding Savings Account is allowed customers withdrawing cash from 
their account twice per month without free charge if customer’s balance 
over 500 dollars. However, if customers cash withdraw over two times 
per month will be charged 1% or minimum 10 dollars of total cash 
withdrawing. 
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9. ការកក្កប្រព័ត៌មានគណ្នី 
 

9.1 ប្គរ់ប្រនេទគណ្នី នោក្-នោក្ប្សីអាចន្វើការដក្ដប្រន ្ាេះគណ្នីាននោយប្តូវោក្់
ពាក្ាយនសនើស ំមក្្នាគ្រជាម ន នងិប្តូវែតលឯ់ក្ស្រគ្ំប្ទាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ 
នហើយនោក្-នោក្ប្សីប្តូវទទួលខ សប្តវូចំនពាេះការខាតរង់រណាតាលមក្រីការដក្ដប្រននេះ។ 

9.2 រាល់ការដក្ដប្ររ័ត៌ម្នគណ្នីររស់នោក្-នោក្ប្សី នឹងម្នស រលភារចរ់រមី្នការ
យល់ប្រមរី្នាគ្រ។ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវមក្កាន់្ នាគ្រនែើមាបីដក្ដប្ររ័ត៌ម្នររស់
ខៃួន នលើក្ដលងដតម្នការប្រមនប្រៀងរិនសសជាម នជាមួយ្នាគ្រ ។ 

9.3 នោក្-នោក្ប្សីប្តូវទទួលខ សប្តូវក្នុងការន្វើរចចុរាបននក្មមនលើឯក្ស្រសម្គាល់
អតតសញ្ញាណ្ឬឯក្ស្រពាក្់រ័នធនែាសងប្រសិននរើឯក្ស្រទំងននាេះជិតែ តក្ំណ្ត់។  

9.4 ្នាគ្រម្នសិទធិរែិនស្នលើការនសនើស ំដក្ដប្ររ័ត៌គណ្នីររស់នោក្-នោក្ប្សី
ក្រណី្ដែល្នាគ្ររិនិតាយន ើញថារ័ត៌ម្នមិនប្តឹមប្តូវចាាស់ោស់ និងមិនាម
លក្ខខណ្ឌដក្ដប្រ ឬការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ ។ 

 

10. ការជូនដំណឹ្ងអំពីប្រតិរតតិការគណ្នី 
 

10.1 នោក្-នោក្ប្សីប្តូវជូនែំណឹ្ងមក្្នាគ្រជារនាទាន់និងរញ្ជាក្់ឱាយានប្តឹមប្តូវរីនរល
នវោ កាលររិនចេទ ទីក្ដនៃង នលខគណ្នី នលខនរៀងមូលរាបទនរប្ត មូលនហត  និងរ័ត៌ម្ន
នែាសងនទៀត ក្នុងក្រណី្ចំាច់ែូចខាងនប្កាម៖ 
10.1.1 ាត់នសៀវនៅសំច័យ។ ក្រណី្ននេះ្នាគ្រនឹងែតល់នសៀវនៅសំច័យថមីជំនួស

នសៀវនៅសំច័យដែលានាត់ នោយនោក្-នោក្ប្សីប្តូវរង់ថ្ថៃាមការក្ំណ្ត់
ររស់្នាគ្រ។ ្នាគ្រមិនទទួលខ សប្តូវនលើប្រតិរតតិការគណ្នីននេះម ននរល
ជូនែំណ្ឹងនឡើយ ។ 

10.1.2 ាត់មូលរាបទនរប្តថមីដែលរ ំទន់ានច េះចំនួនទឹក្ប្ាក្់ )មិនទន់ាននចញ ឬ
មិនទន់ាននប្រើ(។ ក្រណី្ននេះ្នាគ្រនឹងរញ្ាឈរ់មូលរាបទនរប្តដែលនោក្-
នោក្ប្សីជូនែំណឹ្ងននាេះក្នុងប្ររ័នធប្គរ់ប្គងររស់្នាគ្រ។ ្នាគ្រមិនទទួល
ខ សប្តូវនលើប្រតិរតតិការគណ្នីននេះម ននរលជូនែំណ្ឹងនឡើយ ។ 

10.1.3 ាត់មូលរាបទនរប្តដែលម្នច េះចំនួនទឹក្ប្ាក្់ ឬនសនើស ំរញ្ាឈរ់មូលរាបទនរប្ត
សនៃឹក្ណាមួយ។ ក្រណី្ននេះ្នាគ្រមិនទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការែតល់រ័ត៌ម្ន
មិនានប្តឹមប្តូវនទ។ 

10.2 ប្គរ់ការដក្ដប្រលក្ខខណ្ឌទូនៅថ្នប្រតិរតតិការគណ្នី រួមម្នថ្ថៃនសវា អប្ាការប្ាក្់ជានែើម 
្នាគ្រនឹងន្វើការជូនែំណឹ្ងជាស្ធារណ្ៈាមរយៈវិរស្យែៃូវការឬកាដសត ឬរណាតាញ
នអឡិចប្តូនិក្នែាសងនទៀត ឬជូនែំណឹ្ងនៅម្ចាស់គណ្នីផ្ទាល់ាមរយៈថ្ប្រសនីណ្ីយ៍ ឬ
ប្ក្ មហ  នែតល់នសវាថ្ប្រសនីណ្ីយ៍ ឬស្រាមអីដម ល/ទូរស័រទថ្ែជានែើម។ ការជូន
ែំណ្ឹងននេះនឹងម្នប្រសិទធភារនប្កាយការជូនែំណឹ្ងាន៣០ថ្ថៃ ឬនៅកាលររិនចេទ
ចាាស់ោស់ាមការក្ណំ្ត់ររស់្នាគ្រ ឬអាជាញា្រម្នសមតថក្ិចច )រាជរោឋាេិាល(។ 

10.3 ្នាគ្ររក្ាាសិទធិមិនន្វើការជូនែំណឹ្ងជាម នប្រសិននរើការផ្លាស់រតូរប្តូវន្វើនឡើងជា
រនាទាន់ ក្នុងនគ្លរំណ្ងន្វើឲាយប្រនសើរនឡើងនូវប្ររ័នធសនតិស ខ្នាគ្រ ឬដែនក្រ គគលមួយ
រួមម្នសក្មមភារឧប្ក្ិែឋក្មមជារ គគលឬជាប្ររ័នធរួមទំងការដក្ៃងរនៃំ។ 
 

11. របាយការណ៍្សមតុលយគណ្នី 
  

11.1 ប្គរ់ប្រតិរតតិការគណ្នី នោក្-នោក្ប្សីអាចរិនិតាយនមើល និងនែទៀងផ្ទាត់វាានាមរយៈ
រាយការណ៍្ដែល្នាគ្រានែតល់ជូន ឬាមម្ ាស ីននអ្ីអមឹ ឬាមនសវាអ  ីន្ឺនណ្ត។ 
ក្រណី្នោក្-នោក្ប្សីរិនិតាយ និងនែទៀងផ្ទាត់ន ើញថាម្នភារមិនប្រប្ក្តី ក្នុងប្រតិរតតិការ
គណ្នីររស់ខៃួន នោក្-នោក្ប្សីប្តូវមក្កាន់្នាគ្រដែលនៅជិតរំែ ត ឬជូនែំណឹ្ង
មក្្នាគ្រឱាយានទន់នរលនែើមាបី្នាគ្រនោេះប្ស្យភារមិនប្រប្ក្តីននេះឱាយាន
ទន់នរលជូននោក្-នោក្ប្សី។ ្នាគ្រមិនទទួលខ សប្តូវចំនពាេះប្រតិរតតិការគណ្នី
មិនប្រប្ក្តីដែលនោក្-នោក្ប្សីមិនានជូនែំណឹ្ងមក្្នាគ្រឱាយានទន់នរល
ននាេះនទ។  

11.2 រាល់នរលនោក្-នោក្ប្សីនសនើស ំនាេះរ មពរាយការណ្៍គណ្នីនោក្-នោក្ប្សីប្តូវ
រង់ក្ថ្ប្មនសវាាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ)នរើម្ន(។នោក្-នោក្ប្សីប្តូវអនញ្ជើញ
មក្ការិយល័យ្នាគ្រដែលនៅជិតនោក្-នោក្ប្សីនែើមាបីឱាយ្នាគ្រន្វើការនែទៀងផ្ទាត់
និងដក្តប្មូវនឡើងវិញ (នរើចំាច់) នោយមិនប្តូវឲាយនលើសរយៈនរល១០ថ្ថៃថ្នថ្ថៃន្វើការ
រនាទារ់រីកាលររិនចេទនចញរាយការណ៍្គណ្នី។ 

11.3 នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមែតល់សិទធិជូន្នាគ្រអាចនប្រើប្ាស់រ័ត៌ម្នផ្ទាល់ខៃួន
រ័ត៌ម្នហិរញ្ញវតថុនិងគណ្នីររស់នោក្ -នោក្ប្សីនៅាមស្ខាណាមួយររស់
្នាគ្រនៅនរលម្នតប្មូវការរីអាជាញា្រប្សរាមចាារ់ជា្រម្ន។ 

11.4 ក្រណី្្នាគ្រម្នតប្មូវការន្វើសវនក្មមនលើប្រតិរតតិការគណ្នី នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រម
សហការជាមួយសវនក្រានប្គរ់នរលាមការនសនើស ំរី្នាគ្រ ។ 

 

12. ការរិទគណ្នី 
 

12.1 ការរិទគណ្នីឯក្តតជន )នរើក្ជារូរវនតរ គគល( នោក្-នោក្ប្សីប្តូវមក្ោក្់ពាក្ាយនសនើស ំ
រិទគណ្នីនៅការិយល័យ្នាគ្រ។ 

12.2 ការរិទគណ្នីសហសម្ជិក្ឬគណ្នីប្ក្ មហ  ន នោក្-នោក្ប្សី )ម្ចាស់គណ្នី ឬ
អនក្ម្នសិទធិ( ប្តូវមក្ោក្់ពាក្ាយនសនើស ំរិទគណ្នីនៅការិយល័យ្នាគ្រ នោយភាជារ់
មក្នូវឯក្ស្រចំាច់ាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ។ 

12.3 រាល់ការែក្ប្ាក្់ដែលនៅសល់រីគណ្នីដែលនោក្-នោក្ប្សីនសនើស ំរិទ ប្តូវប្សរាម
លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នី និងគំរូហតថនលខាដែលនោក្-នោក្ប្សីានតមកល់
នៅ្នាគ្រ។ 

 

 

9. Change of Particulars (Alteration) 
 

9.1 You may change any of your account names which required to notice 
the Bank in written and supporting document by the Bank. You are 
responsible for any loss arising out of this change. 

 

9.2 Any changes to your account information will be valid as long as the 
Bank approve. You must come to the Bank to change your information 
except with a prior agreement with the Bank. 

 

9.3 You are responsible for updating your credentials or other relevant 
documents if they are about to expired. 

 

9.4 The Bank has the right to refuse requests for modification of your 
account information if the Bank finds that the information is not 
accurate and does not follow the terms and conditions of the Bank. 

 

10. Notification of Account Transaction 
  

10.1 You must notify the Bank immediately and properly state of the specific 
time, date, venue, account number, cheque number, reason and other 
information which necessary as follows: 
 

10.1.1 Lost Passbook, the Bank will issue a new passbook on behalf of 
the lost that you must pay service fee according to the Bank's 
required. The Bank is not responsible for the operation of this 
account before receive the notification from you. 

 

10.1.2 Lost unused cheque that has not yet been debited (not yet issued 
or unused). In that case, the Bank will stop the check that you 
have notified in the Bank's management. The Bank is not 
responsible for the operation of this account before receive the 

notification from you. 
 

10.1.3 Lost cheque that contains the amount or request to stop any 
cheque. The Bank is not responsible for providing incorrect 
information. 

 

10.2 Any changes to the terms and conditions of the account transaction will 
include service charge, principal interest rates, etc. The Bank will make 
a public announcement through official websites or newspapers or 
other electronic networks or to notify the account holder directly 
through a post office or service provider or email / mobile phone. This 
notification will be effective after 30 days' notice or on a specific date 
as determined by the Bank or the competent authority (the Royal 
Government). 
 

10.3 The Bank reserves the right not to notify in advance if the change is 
made immediately to improve the Banking or individual security 
system, including individual or systemic criminal activity, including 
fraud activity. 
 

11. Account Statement Report 
  

11.1 All transactions can be checked and verified through a report provided 
by the Bank or through ATMs or Internet Banking. In case there are 
irregularities in your account operation you have to come to the 
nearest branch or notify the Bank promptly so that the Bank can handle 
this immediately. The Bank is not responsible for any irregular 
transactions that you have not previously notified the Bank. 

11.2 Every time you request to print account statement you must pay a fee 
as determined by the Bank (if any). You must come to the nearest 
branch to verify and correct (if necessary) without exceeding 10 
business days after the account statement printed date. 
 

11.3 You agree to authorize the Bank to use your personal information, your 
financial information of your account in any branch of the Bank as 
required by the authorities in accordance with the applicable law. 

 

11.4 If the Bank needs to audit your account transaction, you agree to 
cooperate with the auditor at any time upon request from the Bank. 

 

12. Closure of Account(s) 
 

12.1 Individual Account Deposit (Open as Individual), you must apply for 
bank account closure. 
 

12.2 Closure of your joint account or corporate account, account holder or 
authorized person must apply for bank account closure by attaching 
necessary documents as per the Bank's requirement. 

 

12.3 Any remaining withdrawals from the account you have requested to 
close are subject to the terms and conditions of the transaction and the 
specimen signature you have with the Bank. 
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12.4 ការរិទគណ្នីប្គរ់ប្រនេទក្នុងរយៈនរល០៣ដខែំរូងអាចន្វើនៅាន និងប្គរ់គណ្នី
ដែលគ្្ានប្រតិរតតិការក្នុងរយៈនរលមួយជាក្់ោក្់ក្ំណ្ត់នោយ្នាគ្រប្តូវានចត់
ទ ក្ជាគណ្នីគ្្ានប្រតិរតតិការ ននាេះនោក្-នោក្ប្សីប្តូវគិតថ្ថៃនសវាាមការក្ំណ្ត់
ររស់្នាគ្រ ឬយល់ប្រមឱាយ្ នាគ្រកាត់ថ្ថៃនសវានោយគ្្ានការជូនែំណ្ឹងជាម ននឡើយ។ 

12.5 ការរិទគណ្នកី្ ម្រម នរយៈនរល០១ឆនាំ (មួយឆនាំ) នោយគិតចរ់រីថ្ថៃនរើក្គណ្នី
្នាគ្រនឹងគិតក្ថ្ប្មនសវាាមនគ្លការណ៍្ររស់្នាគ្រ។ 

12.6 ្នាគ្រអាចរិទគណ្នី ឬរក្ាាសិទធិក្នុងែក្ប្ាក្់ ឬរងា្ាំងគណ្នី ឬរញ្ាឈរ់ប្រតិរតតិការ
គណ្នីមួយឬទំងអស់ររស់នោក្-នោក្ប្សីនោយគ្្ានការជូនែំណ្ឹងជាម នាន
ប្គរ់នរលប្រសិននរើម្ននសចក្តីដណ្នាំ ឬវិធានររស់្នាគ្រជាតិថ្នក្មពុជា  ឬស្ថារ័ន
ម្នសមតថក្ិចច ឬនគ្លការណ៍្ររស់្នាគ្រ។ 

12.7 ការរិទគណ្នីចរនតនោក្-នោក្ប្សីប្តូវរញ្ជូនមូលរាបទនរប្តដែលមិនទន់នប្រើ
ប្ាស់មក្្នាគ្រវិញនហើយប្តូវធានាថាមិនម្ននៅសល់មូលរាបទនរប្តដែលាន
នចញនទនលើក្ដលងដតនោក្-នោក្ប្សីជូនែំណឹ្ងមក្្នាគ្រជាោយលក្ខណ៍្អក្ាសរ
ម ននរលរិទគណ្នី។ 

12.8 ្នាគ្ររក្ាាសិទធិក្នុងការរិទគណ្នីគ្្ានប្រតិរតតិការដែលម្នសមត លាយទឹក្ប្ាក្់
សូនាយនោយគ្្ានការជនូែំណ្ឹងជាម ននឡើយ នលើក្ដលងដតម្នការប្រមនប្រៀងរិនសស
ជាមួយ្នាគ្រ។ 

12.9 នោក្-នោក្ប្សីប្តូវោក្់ពាក្ាយនសនើស ំការយល់ប្រមរីអាជាញា្រក្មពុជាសប្ម្រ់នរើក្
គណ្នីរក្ាាគណ្នីនិងន្វើប្រតិរតតិការគណ្នីជាមួយ្នាគ្រ )ប្រសិននរើ្នាគ្រ
តប្មូវ(។្នាគ្រនឹងនសនើស ំឲាយនោក្-នោក្ប្សីែតល់នូវឯក្ស្រយល់ប្រមននាេះនៅ
នរលណាមួយ។ 

12.10 ចំនពាេះការរិទគណ្នីម្នកាលក្ំណ្ត់ នោក្-នោក្ប្សីអាចរញ្ចរ់ និងែក្ប្ាក្់នែើម
ម នកាលក្ំណ្ត់ ល េះប្ាដតម្នការយល់ប្រមរី្នាគ្រជាម ន និងប្តូវោក្់ពាក្ាយនសនើ
រញ្ចរ់មក្្នាគ្រឱាយានសមប្សរម នរញ្ចរ់នហើយការប្ាក្់ប្តវូរដងវរមក្ាមការប្ាក្់
ថ្នគណ្នីសំច័យវិញ។ ចំនពាេះការប្ាក្់ដែលនោក្-នោក្ប្សីានែក្ប្រចំដខក្នៃង
មក្ នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមឱាយ្នាគ្រកាត់សងវិញនចញរីប្ាក្់នែើម នរលរញ្ចរ់
ម នកាលក្ំណ្ត់។ 

12.11 ចំនពាេះការរិទគណ្នីសនាសំសប្ម្រ់អាពាហ៍រិពាហ៍ម នកាលររិនចេទក្ំណ្ត់ាន នោយ
ប្តូវម្នវតតម្នចំនពាេះម ខ្នាគ្រ និងរំនរញាមលក្ខខណ្ឌររស់្នាគ្រឱាយានប្គរ់ប្គ្ន់។ 
រាល់ការនសនើស ំរិទគណ្នីសនាសំសប្ម្រ់អាពាហ៍រិពាហ៍តប្មូវឲាយនោក្-នោក្ប្សីភាជារ់មក្
ជាមួយនូវនសៀវនៅសំច័យចាារ់នែើម។រាល់ការនសនើស ំរិទគណ្នីសនាសំសប្ម្រ់
អាពាហ៍រិពាហ៍ម ន១២ ដខនោក្-នោក្ប្សីនឹងមិនប្តូវែតល់ជូនអតថប្រនយជន៍នែាសងៗ
នឡើយ។ 

12.12 រាល់ការនសនើស ំរិទគណ្នីអនឡាញ (Fixed/Installment Deposit)  តប្មូវនអាយ
អតិថិជនអនញ្ជើញមក្កាន់ការិយល័យ្នាគ្រ នែើមាបីរំនរញរ័ត៌ម្ន និងដរររទាម
លក្ខខណ្ឌតប្មូវការររស់្នាគ្រ នោយនយងនលើគំរូហតថនលខា ររស់គណ្នីប្រេរ នៅ
នរលនរើក្គណ្នីអនឡាញ។ 

 
 

13. ថ្លៃធសវា និងពនធអាក្រ 
  

13.1 ្នាគ្រអាចគិតថ្ថៃនសវាមួយចំនួនចំនពាេះការនប្រើប្ាស់គណ្នីជាមួយ្នាគ្រ ប្សរាម
លក្ខខណ្ឌថ្នប្រតិរតតិការគណ្នី ។ ្នាគ្ររក្ាាសិទធិក្នុងការដក្ដប្រថ្ថៃនសវាានប្គរ់នរល
នោយជូនែំណ្ឹងជាម នប្សរាមប្រការ១០។ នរលនោក្-នោក្ប្សីានន្វើប្រតិរតតកិារ
គណ្នីររស់ខៃួននប្កាយការដក្ដប្រននេះចូលជា្រម្ន ម្នន័យថានោក្-នោក្ប្សី
ានយល់ប្រមចំនពាេះការដក្ដប្រននេះាមការក្ំណ្ត់ររស់្នាគ្រ ។ 

13.2 នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមរង់ថ្ថៃនសវាដែលទក្់ទងនិងប្រតិរតតិការគណ្នី ឬនសវា
នែាសងនទៀតររស់ខៃួននិងយល់ប្រមឱាយ្នាគ្រកាត់ថ្ថៃនសវាទំងអស់ននេះនចញរីគណ្នី
នែើមាបីយក្នៅទូទត់ប្រតិរតតិការននាេះ ឬទូទត់រំណុ្ល ឬរង់ថ្ថៃចំណាយនែាសងៗជានែើម។ 
នោក្-នោក្ប្សីក្៏យល់ប្រមឱាយ្នាគ្រអាចន្វើការដក្តប្មូវនលើប្រតិរតតិការទំងឡាយ
ណាដែលរណាតាលមក្រីក្ំហ សរនចចក្នទសឱាយានប្តឹមប្តូវនឡើងវិញនោយរ ំចំាច់
ម្នការរញ្ជាក្់រីនោក្-នោក្ប្សីជាម ននឡើយ នហើយ្នាគ្រនឹងមិនទទួលខ សប្តូវ
ចំនពាេះការខាតរង់ការប្ាក្់ប្តូវទទួលានរីគណ្នីននាេះនឡើយនទេះរីជាម្នឯក្ស្រ
តមកល់នៅ្នាគ្រក្៏នោយ។ក្រណី្គណ្នីមិនម្នទឹក្ប្ាក្់ប្គរ់ប្គ្ន់សប្ម្រ់ន្វើការ
ទូទត់ ្នាគ្រនឹងជូនែំណឹ្ងនោក្-នោក្ប្សីឲាយមក្ោក្់ប្ាក្់រដនថម។ 

13.3 ការប្ាក្់ប្តូវានគណ្នារងគរប្រចំថ្ថៃជាសវ័យប្រវតតិ នហើយោក្់រញ្ចូលក្នុងគណ្នីជា
នរៀងរាល់ដខ ។ ការប្ាក្់ដែលនោក្-នោក្ប្សីទទួលានក្នុងគណ្នី ្នាគ្រប្តូវកាត់រនធ
ប្សរនៅាមអប្ារនធដែលានក្ំណ្ត់នោយចាារ់ ឬនាយក្ោឋានរនធោរ។ 

13.4 នោក្-នោក្ប្សីអាចទទួលរ័ត៌ម្នអំរីក្ថ្ប្មនសវាាមរយៈវិរស្យ្នាគ្រឬស្ខា
្នាគ្រ។ នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមអន វតតាមថ្ថៃនសវាររស់្នាគ្រដែលជាដែនក្
មួយថ្នលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិគណ្នីននេះ។ 

13.5 ប្រសិននរើ្នាគ្រម្នវិ្ីក្នុងការរប្ងឹងឬការពារសិទធិររស់ខៃួនឬែំនណាេះប្ស្យក្នុង
វិវាទណាមួយពាក្់រ័នធនឹងគណ្នីននាេះនោក្-នោក្ប្សីប្តូវទទួលខ សប្តូវនិងទូទត់
សងមក្្នាគ្រវិញនូវនស្ហ  យចំណាយក្ថ្ប្មនសវានិងចំណាយឥតនប្រៀងទ ក្រួម
ម្នចំណាយដែនក្ចាារ់នោយកាត់នចញរីគណ្នីររស់នោក្-នោក្ប្សីនោយផ្ទាល់។ 
 

14. ការប្រឆងំការសមាា តប្បាក្់ទណ្ឌ ក្មមនិងហរិញ្ញរបទានធេរវក្មម 
 

14.1 គណ្នី និងប្រតិរតតិការគណ្នីររស់នោក្-នោក្ប្សីអាចប្តូវរនាោ រងា្ាំង ឬរែិនស្
នោយគ្្ានការទទួលខ សប្តូវ ក្រណី្្នាគ្ររក្ន ើញរីចំណុ្ចសងាស័យណាមួយែូច
ខាងនប្កាម៖ 

 

12.4 The closure of all accounts in the first 3 months after opening is 
possible and all non-operating accounts for a specific period which 
determined by the Bank that you have to pay for service charge 
according to the Bank's or agreed to charge without prior notice. 

 

12.5 Closing the Junior account before 1 year (One Year) from the opening 
date of the Bank account will be charged according to the Bank's policy. 

 

12.6 The Bank reserves the right to close the account or withdraw or 
terminate account or terminate one or all transactions without prior 
notice at any time if any guideline or regulation of the National Bank of 
Cambodia or the competent authority or bank policy. 

 

12.7 Current Account Closure will require returning the unused cheque to 
the Bank and ensure that no remaining cheques are issued except that 
you notify the Bank before the account closing date. 

                  

12.8 The Bank reserves the right to close account which has balance zero 
without a prior notice, except for special bank agreements. 
 

12.9 You must apply for approval from the Cambodian authorities to open 
an account and maintain an account with the Bank (if required). The 
Bank will ask you to provide that consent at any time. 

 

12.10 For closing of a Fixed Deposit account may terminate and withdraw 
principle before maturity date unless got prior approval of the Bank 
and complete the application to the Bank in prior and interest should 
be transferred to CASA account. For the monthly interest you have 
withdrawn is agree to repay from the principle at the end of the 
maturity. 

 

12.11 Any request from customer for early and or partial withdrawal (if 
allowed) of Wedding Savings Account must be approved by bank. 
Customer must hand the original certificate of Wedding Savings 
Account to the Bank when closing account. When customers request 
to close his or her Wedding Savings Account for the first 12 months, 
customers will be not received other beneficiaries. 

 

12.12 Any request to close Online Account (Fixed/Installment Deposit), 
account holder have to visit the Bank, and complete information and 
forms following bank’s requirement referenced to the authorized 
specimen of the source account. 

 

13. Fees & Taxes  
 

13.1 The Bank may charge a fee for the use of the account with the Bank in 
accordance with the terms of the transaction. The Bank reserves the 
right to change the fee at any time by notice in accordance with Article 
10. When you made your transaction after this change came into effect, 

you consented to this change at the discretion of the Bank. 
13.2 You agreed to pay fees which related to the transaction or any other 

service of the Bank and agree to these invaluable services to take into 
account payment transactions, or to settle debts or pay bills. You also 
agree to allow the Bank to make corrections to any transactions that 
have been corrected without proper prior written notice and the Bank 
will not be liable for any loss of interest accepted from that account 
even with bank deposits. In case of insufficient balance for payment, 
the Bank will notify you for funding. 

 

13.3 Interest is automatically daily calculated and accrued monthly. The 
interest you receive in the Bank account shall be deducted in 
accordance with tax rates determined by law or the Tax Department. 

 

13.4 You can get information about fees through the Bank website or 
branch. You agree to abide by the Bank's fees as part of the terms of 
this account. 

 

13.5 If the Bank has a way to strengthen or defend its rights or any dispute 
relating to such account then you will be liable and reimbursed to the 
Bank for any expense, fee charges and unpaid expenses which including 
legal expenses from your account. 

 

14. Anti-money Laundering, Terrorist Financing and Sanctions  
14.1 Your account and its transactions may be delayed, blocked or refused 

without any liability by if we found any of suspects as below: 
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14.1.1 ប្រតិរតតិការគណ្នីរំនោេនលើចាារ់ឬរទរញ្ញតតិថ្នប្រេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាឬ
ប្រនទសនែាសងៗ។ 

14.1.2 ប្រតិរតតិការគណ្នីដែលជារ់ពាក្់រ័នធនឹងអងគភារសថិតនប្កាមការោក្់ទណ្ឌក្មម
ឬជារ់ពាក់្រ័នធនោយផ្ទាល់ឬនោយប្រនយលែូចជាទណ្ឌក្មមនសែឋក្ិចចឬ
ពាណិ្ជជក្មមក្ំណ្ត់នោយសហរែឋអានមរិក្ សហគមន៍អឺរ  រ ឬប្រនទសែថ្ទ។ 

14.1.3 ប្រតិរតតិការគណ្នីដែលអាចពាក្់រ័នធនឹងមូលនិ្ិខ សចាារ់នៅក្នុងប្រនទស
ក្មពុជាឬប្រនទសែ៏ថ្ទនទេះនោយផ្ទាល់ ឬប្រនយល។ 

14.2 នោក្-នោក្ប្សីយល់ប្រមែតល់រ័ត៌ម្នដែល្នាគ្រប្តូវការនែើមាបីប្គរប់្គងហានិេ័យនលើ
ការសម្អាតប្ាក្់នេរវក្មមហិរញ្ញវតថុឬទណ្ឌក្មមនសែឋក្ិចចនិងពាណិ្ជជក្មមនែើមាបីអន នោម
ចាារ់និងរទរញ្ញតតិថ្នប្រេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាឬប្រនទសែថ្ទឬនគ្ររនៅាមទិសនៅ
ថ្នការអន វតតការនសនើស ំឬតប្មូវការររស់រោឋាេិាលឬអាជាញា្រម្នសមតថក្ិចចែថ្ទនទៀត 
(នទេះជាម្នឬមិនម្ននៅក្នុងចាារ់ក្៏នោយ)។  

15. ធលខអតតសញ្ញញ ណ្ពនធ 
 

15.1 ចាារ់សតីរីអន នោមភាររនធចំនពាេះគណ្នីររនទស FATCA តប្មូវឲាយប្គឹេះស្ថានហិរញ្ញវតថុ 
(FIs) រាយការណ៍្អំរីនលខអតតសញ្ញាណ្ក្មមស្រនរើរនធ (TINs) ររនទសសប្ម្រ់អតិថិជន
ជនជាតិអានមរិក្ ដែលានរនងតើតទំនាក្់ទំនងជាមួយនឹងប្គឹេះស្ថានហិរញ្ញវតថុននាេះ។ 
រ គគលដែលចត់ទ ក្ថាជាជនជាតិអានមរិក្ ប្តូវម្នចំណុ្ចណាមួយថ្នលក្ខណ្ៈវិនិឆេ័យ
ខាងនប្កាម៖ 
 ជនជាតិអានមរិក្ )រារ់ទំងអនក្ដែលម្នសញ្ជាតិរីរ( 
 អនិវាសនជនអានមរិក្សប្ម្រ់នគ្លរំណ្ងរនធ 
 អនក្កាន់ការ់រ័ណ្ណ US Green Card 
 ថ្ែគូអានមរិក្ 
 ប្ក្ មហ  នអានមរិក្ 
 អចលនប្ទរាយអានមរិក្នប្ៅរីអចលនប្ទរាយនៅររនទស 
 គណ្នី Trust ប្រសិននរើ៖ (i) ត ោការនៅសហរែឋអានមរិក្អាចន្វើការប្តួតរិនិតាយ
រឋមនលើការប្គរ់ប្គង Trust និង (ii) រលរែឋអានមរិក្ម្នាក្់ ឬនប្ចើននាក្់ ម្នសិទធិ
ប្គរ់ប្គងនលើការសនប្មចចិតតសំខាន់ នលើ Trust ននាេះ។ 

នោក្-នោក្ប្សីឯក្ភារថារាល់រ័ត៌ម្នដែលានែតល់ជូន្នាគ្រគឺជាែតល់រ័ត៌ម្ន
រិត, នរញនលញ, ប្តឹមប្តូវ និងចាាស់ោស់ នហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌតប្មូវចំាច់ចំនពាេះ្នាគ្រ
នែើមាបី្នាគ្រអាចែតល់រាយការណ៍្ប្គរ់ប្គ្ន់ និងនរញនលញជូនស្ថារ័ន ឬអងគភាររោឋាេិាល 
នហើយក្នុងររិការណ៍្ដែលលក្ខខណ្ឌទំងននេះប្តូវអន វតតចំនពាេះអនក្ ននាេះអនក្យល់ប្រមជូន
ែំណ្ឹងែល់្នាគ្រក្នុងរយៈនរល ៣០ ថ្ថៃនៅនរៀងរាល់នរលដែលស្ថានភារររស់អនក្ម្នការ
ផ្លាស់រតូ រ។  នលើសរី ននេះនៅនទៀត  អនក្ានឯក្ភារថា ការដែលមិនានែតល់  នលខ
អតតសញ្ញាណ្ក្មមស្រនរើរនធ (TIN) ដែលប្តឹមប្តូវ, នរញនលញ, និងចាាស់ោស់ ននាេះស្ថានភារ
ររស់អនក្នឹងប្តូវចត់ថានាក្់ជា “ម្ចាស់គណ្នីមិនប្រតិរតតិាម” នោយដែែក្ាមសភារណាមួយ
ក្នុងចំនណាមខាងនប្កាម៖ 

 មិនានែតល់រ័ត៌ម្ននៅាមការនសនើស ំដែលរ័ត៌ម្នននាេះម្នភារចំាច់ក្នុងការ
ក្ំណ្ត់ថា នតើគណ្នីននាេះគឺជាគណ្នីសហរែឋអានមរិក្ រួមទំងលិខិតធានាអេះអាង
ែៃូវការអំរីស្ថានភាររនធររស់ខៃួន។ 

 មិនានែតល់ន ្ាេះ អាសយោឋាន និងនលខអតតសញ្ញាណ្ក្មមស្រនរើរនធររស់
រលរែឋអានមរិក្ ឬម្ចាស់នីតិរ គគល ឬអាជីវក្មមដែលជាក្មមសិទធិររស់ជនជាតិអានមរិក្។ 

 មិនានែតល់ឯក្ស្រសតីរីការអន នប្គ្េះរីចាារ់ររនទស ដែលការពារក្ ំឲាយប្គឹេះស្ថាន
ហិរញ្ញវតថុររនទសន្វើការរាយការណ៍្រ័ត៌ម្នដែលតប្មូវនប្កាមចាារ់ FATCA។ 

 ម្ចាស់គណ្នីដែលមិនប្រតិរតតិាមនងឹប្តូវរាយការណ៍្នៅស្ថារ័នរោឋាេិាលពាក្់រ័នធ 
ដែលននេះជាកាតរវក្ិចចមួយររស់ FATCA។  

 

16. ការទទួលខុសប្តូវ 
  

16.1 ្នាគ្រនឹងមិនទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការខូចខាតឬការាត់រង់ររស់នោក្-នោក្ប្សី
ឬការទមទរសំណ្ងនែាសងៗនទេះរូរភារណាមួយឬាមមន្ាោាយណាមួយដែល
អាចនក្ើតនឡើងរីការនប្រើប្ាស់ែលិតែល-នសវាក្មមឬ/និងពាក្ាយសម្ងាត់/នលខសម្ងាត់/រ័ណ្ណ
នោយអតិថិជន ឬភាគីទីរីណាមួយ ឬរណាតាលមក្រីការអន វតត ឬការល រនចលឬការ
រំនោេរំពាននលើលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិគណ្នីននេះនទេះនោយផ្ទាល់ ឬនោយប្រនយលក្តី។ 

16.2 ក្រណី្នោក្-នោក្ប្សីែក្ប្ាក្់នលើសរីសមត លាយគណ្នីដែលម្នក្នុងគណ្នី 
)គណ្នីវិារូររ៍( នោក្-នោក្ប្សីប្តូវសងប្តឡរ់មក្្នាគ្រវិញនូវទឹក្ប្ាក្់ដែល
ានែក្នលើស។ ក្រណី្ននេះ្នាគ្រនឹងគិតការប្ាក់្នលើប្ាក់្ដែលម្នែក្នលើស 
)សមត លាយឥណ្រនធ( ប្រចំថ្ថៃនិងប្ាក្់រិន័យនែាសងនទៀតាមការក្ណំ្ត់ររស់្នាគ្រ។ 

16.3 ាមរយៈការនប្រើប្ាស់ឧរក្រណ៍្សវ័យនសវាររស់្នាគ្រ )ែូចជាម្ ាស ីនATM ម្ ាស ីន
ោក្់ប្ាក្់ និងឧរក្រណ៍្នែាសងនទៀត ។ល។) នោក្-នោក្ប្សីប្តូវានភាជារ់កាតរវក្ិចច
នៅនប្កាមនគ្លការណ៍្ដណ្នាំនែើមាបីនប្រើប្ាស់ ឧរក្រណ៍្ទំងអស់ននេះប្រក្រនោយ
ស វតថិភារក្នុងការទូទត់ការរញ្ជាទិញ និងប្រតិរតតិការនានា។ ការនប្រើប្ាស់ឧរក្រណ៍្
ទំងននេះមិនានប្តឹមប្តូវនោយនចតនា និង/ឬនោយអនចតនាដែលរួមរញ្ចូលនោយមិន
ក្ំណ្ត់ប្តឹម ការន្វើនអាយខូចខាតែល់សំន ំដែនក្រឹង (Ha r dwa r e ) និងដែនក្ទន់ 
(s o f t wa r e ) ររស់ឧរក្រណ៍្ នហើយរងកែលរ េះពាល់ជាអវិជជម្នន្វើឲាយឧរក្រណ៍្
មិនអាចែំនណ្ើរការប្តឹមប្តូវននាេះ នោក្-នោក្ប្សីប្តូវសងការខូចខាតែល់្នាគ្រ 
រដនថមរីែលវិាក្ែៃូវចាារ់ែូចម្នដចងនៅក្នុងចាារ់ជា្រម្ន។ នែើមាបីែតល់នសវាជូន
អតិថិជនប្រក្រនោយគ ណ្ភារខពស់ ្នាគ្រនយើងខ្ុំប្តូវន្វើឲាយឧរក្រណ៍្ទំងននាេះ
ែំនណ្ើរការជាប្រប្ក្តីនោយមិនម្នរញ្ហាណាមួយដែលរ េះពាល់ែល់គ ណ្ភារនសវា
ររស់នយើងខ្ុំនឡើយ។ 

14.1.1 Your transactions breach any Law or Regulations in Cambodia 
or any other Country. 
 

14.1.2 Transactions involved with any entity that is sanctioned or 
connected, directly or indirectly, to any person that is 
sanctioned under economic and trade sanctions imposed by 
the United Stated, the European Union or any country,  

 

14.1.3 Transactions may directly or indirectly involve the proceeds of 
any unlawful conduct in Cambodia or any other country. 

 

14.2 You agreed to provide us the required information to manage its 
money-laundering, terrorism-financing or economic and trade 
sanctions risks or to comply with any law or regulation in Cambodia or 
other Country or to comply with any applicable direction, request or 
requirement (whether or not having the force of law) of any competent 
government or other authority. 

 

15. Tax Identification Number 
 

15.1 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act requires Financial 
Institutions (FIs) to report foreign Tax Identification Numbers (TINs) for 
US Persons who have establishes relationship with FIs. US Person in 
classified when any of the below-mentioned criteria apply on a person: 
 a US citizen (including dual citizenship); 
 a US resident alien for tax purpose; 
 a US Green Card holder;  
 a US partnership; 
 a US corporation;  
 a US estate other than foreign estate 
 any trust if: (i) any court in the US is able to exercise primary 

supervision over the administration over the trust, and (ii) one or 
more US persons have authority to control all substantial decisions of 
the trust. 

 You are agreed that true fair, and accurate information sharing is 
mandatorily required for the Bank to provide adequate and complete 
report to government agencies and undertake to notify the Bank within 
30 days whenever there is a change of your circumstances when any of 
these criteria is applicable on you. Further, you agree that failure to 
provide correct, complete and accurate TIN may result in classifying 
your status into ‘recalcitrant account holder’ when any of below 
conditions is applied:  
  fail to comply with reasonable requested for information necessary 

to determine if the account is a US account, including self-
certification of their tax status;  

  fail to provide the name, address and Tax Identification Number of 
each US person or owner of a US-owned legal entity or business;  

  fail to provide a waiver of any foreign law that would prevent a 
foreign financial institution from reporting the information required 
under FATCA.  

  Recalcitrant account holders will be reported as part of the FATCA 
reporting to applicable government agencies.  

 

16. Liability 
 

16.1 We shall not be responsible for any loss suffered by you and you shall 
discharge us from liabilities whatsoever and howsoever which may have 
arisen directly or indirectly out of or in connection with the maintaining 
of, any use of purported use whatsoever of our 
products/services/facilities and/or the Card/Pin/Password by the 
customer(s) or any other person or as a result of any act or omission or 
breach of any of these Terms and Conditions by you. 

16.2 In case you withdraw the money over the existing balance in the account 
(Over Draft Account), you are required to repay the overdrawn amount. 
In result, the interest and penalty shall be levied on such overdrawn 
account on daily debit balance at the prevailing rate set by us. 

16.3 In using the Bank’s self –banking facilities (i.e., ATM, Cash Recycling 
Machines and so on), you are bound by the set guidelines to safety use 
such facilities to take effect of payment orders and transactions. 
Improper usage of such facilities intentionally and/or unintentionally, 
including but not limited to damaging of hardware and software of the 
facilities, which negatively impacts such facilities from being functioned 
appropriately, will be subject to reimbursement of such losses to the 
Bank, in addition to legal consequences are allowed by applicable law. 
The Bank has full interest to make facilities operational without any 
material problem in delivering the service in good quality manner.  
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17. កាតពវក្ិចចសណំ្ង 
 

នោក្-នោក្ប្សីទទួលខ សប្តូវ និងយល់ប្រមទូទត់សំណ្ងយ ាងនរញនលញមក្
្នាគ្រ និងរ គគលិក្ររស់្នាគ្រាមការទមទរ ការខូចខាត ការាត់រង់ ឬ
ការចំណាយនែាសងៗ )រួមទំងការចំណាយែៃូវចាារ់(  ដែល្នាគ្រទទួលរងរណាតាល
មក្រីការទទួលន្វើប្រតិរតតិការាមការដណ្នាំររស់នោក្-នោក្ប្សីនហើយជាលទធែល
ថ្នការរំនោេនលើលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិគណ្នី ឬការន្វសប្រដហស ឬការដក្ៃងរនៃំររស់
នោក្-នោក្ប្សី។ ្នាគ្រនឹងមិនទទួលខ សប្តូវចំនពាេះការខាតរង់ររស់នោក្-នោក្
ប្សី នៅនរល្នាគ្រខក្ខានមិនានរនប្មើនសវាក្មមជូននោក្-នោក្ប្សី ឬប្ររ័នធ
្នាគ្រម្នែំនណ្ើរការរអាក្់រអួល។ 
 

18. ក្ិចចការទូធៅ 
 

18.1 ដរររទថ្នការច េះក្ិចចប្រមនប្រៀង 

ាមដែលអន ញ្ញាតនោយចាារ់ជា្រម្ន ្នាគ្រប្តូវយក្ហតថនលខាក្៏ាន ឬស្នាមែដិត
នមថ្ែក្៏ាន ឬយក្ទំងហតថនលខា និង/ឬទំងស្នាមែដិតនមថ្ែ សប្ម្រ់ការន្វើឯក្ស្រក្ិចច
ប្រមនប្រៀងក្នុងទប្មង់ណាមួយ។ ាមសដង់ោរថ្នការអន វតដជាទូនៅ ្នាគ្រប្តូវការ
ហតថនលខាសប្ម្រ់ការន្វើឯក្ស្រថ្នក្ិចចប្រមនប្រៀង។ រ  ដនដ ម្នកាលៈនទសៈជាក្់ោក្់ខៃេះ 
ដែល្នាគ្រអាចនឹងប្តូវការទំងរីរ គឺទំងហតថនលខា និងទំងស្នាមែដិតនមថ្ែ សប្ម្រ់
ការន្វើឯក្ស្រក្ិចចប្រមនប្រៀង (ឧទហរណ៍្ ការច េះក្ិចចប្រមនប្រៀងក្មចី ជានែើម)។ ទំង
ហតថនលខា និងទំងស្នាមែដិតនមថ្ែ ម្នស រលភារដែនក្ចាារ់នសមើគ្នានៅប្គរ់នរលនវោ។ 

18.2 រចចុរាបននភារថ្នឯក្ស្រអតតសញ្ញាណ្ (“ID”) 
្នាគ្រនឹងនប្រើប្ាស់អតដសញ្ញាណ្រ័ណ្ណ នែើមាបីក្ំណ្ត់អតតសញ្ញាណ្ររស់អនក្នៅនរលដែល
អនក្នប្រើប្ាស់នសវាររស់្នាគ្រ។ នោក្-នោក្ប្សីម្នកាតរវក្ិចចែដល់អតតសញ្ញាណ្
រ័ណ្ណថមីមក្្នាគ្រ នៅនរលអតតសញ្ញាណ្រ័ណ្ណចស់ដែលអនក្ាននប្រើប្ាស់កាលរី
នរើក្គណ្នីននាេះ ានែ តក្ំណ្ត់។ ប្រសិននរើអតតសញ្ញាណ្រ័ណ្ណររស់អនក្អស់ស រលភារ
នហើយអនក្មិនានន្វើរចចុរាបននភារនទ វាអាចនឹងរងកឲាយម្នភាររអាក្់រអួលខៃេះ នៅក្នុង
អំឡុងនរលថ្នការនប្រើប្ាស់នសវាររស់អនក្ ឧទហរណ៍្ ការយឺតយ ាវក្នុងការែដលន់សវា, 
រ គគលិក្ស្ក្សួររ័ត៌ម្ន, និងទមទររក្អតតសញ្ញាណ្រ័ណ្ណថមី ឬការរឹតតាបិតនលើការនប្រើប្ាស់
គណ្នីររស់អនក្។ ែូនចនេះអនក្ប្រមនប្រៀងថា នៅនរលអនក្ទទួលានអតតសញ្ញាណ្រ័ណ្ណថមី 
អនក្ប្តូវយក្អតដសញ្ញាណ្រ័ណ្ណននាេះមក្ន្វើរចចុរាបននភារជាមួយ្នាគ្រ។ 

18.3 ឯក្ជនភារ និងការសម្ងាត់ 
នគ្លននយាយររស់្នាគ្ររនាយល់អំរីការនរដជាញាចិតតររស់ខ្ុំក្នុងការការពាររ័ត៌ម្ន
នផ្ទាល់ខៃួនររស់អនក្។ នយើងខ្ុំប្រកាន់ភាជារ់នូវនគ្លននយាយននេះ។ រ័ត៌ម្នដែលអនក្
ែដល់ឲាយមក្្នាគ្រ នឹងប្តូវរក្ាាទ ក្ជាការសម្ងាត់ នហើយនឹងប្តូវប្គរ់ប្គងប្រក្រនោយ
ស វតថិភារ។ អនក្ម្នសិទធិទទួលានរ័ត៌ម្នននេះរីស្ខាណាមួយររស់្នាគ្រនហើយ
អនក្ក្៏អាចនសនើស ំការដក្តប្មូវរ័ត៌ម្នននាេះានែងដែរ ប្រសិននរើចំាច់។ 
 

្នាគ្រនឹងខិតខំប្គរ់ដររយ ាងនែើមាបីរក្ាារ័តម៌្នផ្ទាល់ខៃួនររស់អនក្ឲាយម្នរចចុរាបននភារ។ 
នែើមាបីជួយនយើងខ្ុំនលើនរឿងននេះ សូមអនក្ជូនែំណ្ឹងឲាយនយើងខ្ុំានែឹងអំរីការផ្លាស់រដូរ
ណាមួយនៅក្នុងរ័ត៌ម្នផ្ទាល់ខៃួន និងរ័ត៌ម្នអំរី្ រក្ិចចររស់អនក្ ែូចជា អាស័យោឋាន, 
នលខទូរស័រទ, ឬការផ្លាស់រដូររចនាសមព័នធម្ចាស់ក្មមសិទធិ្ រក្ិចចររស់អនក្។ល។  
 

ការនប្រើប្ាស់រ័ត៌ម្នររស់អនក្រីសំណាក្់នយើងខ្ុំ នឹងអាប្សយ័នៅាមនគ្លរំណ្ងដែល
រ័ត៌ម្នននាេះប្តូវានប្រមូល។ ជាទូនៅ ្ នាគ្រអាចនឹងនប្រើប្ាស់រ័តម៌្នននេះ នែើមាបី ៖ 
 រិចរណានៅនលើការនប្រើប្ាស់ែលិតែល និងនសវានែាសង  ៗ
 ប្គរ់ប្គង, ចត់ដចង, និងាមោននៅនលើមន្ាោាយ, ែលតិែល, ឬនសវានានាដែលាន
ែដល់ែល់អនក្។ 

 ន្វើការប្ស្វប្ជាវទីែាារ, ែំនណ្ើរការទិននន័យ និងការវិភាគសថិត,ិនិង 
 ប្រសិនអនក្មិនជទំស់នទ នយើងនឹងែដលែ់ល់អនក្នូវរ័ត៌ម្នអំរមីន្ាោាយ ែលតិែល 
និង នសវានែាសងនទៀតក្នុងននាេះរារ់ទំងែលិតែលនិងនសវាជាក្់ោក្់ខៃេះរភីាគីទីរី ែងដែរ។ 

 

អនក្ប្រមនប្រៀងថា ្នាគ្រ និងរ ប្តសមពនធណាមួយ (« គូភាគី ») អាចនឹងផ្លាស់រដូរជាមួយគ្នា
នៅវិញនៅមក្នូវរ័ត៌ម្នអំរីរូរអនក្ ក្នងុននាេះរារ់ទំង ៖ 
 រ័ត៌ម្ននានា ដែលអនក្ានែដល់នៅក្នុងដរររទនសនើស ំ 
 រ័ត៌ម្នផ្ទាល់ខៃួននែាសងនទៀតណាមួយ ដែលអនក្ែដល់ែល់នយើងខ្ុំ ឬដែលនយើងខ្ុំទទលួ
ាននោយប្សរចាារ់អរំីរូរអនក្។ នងិ 

 រ័ត៌ម្នលមែិតអំរីប្រតរិតដិការ ឬប្រវតដិប្រតិរតដកិារ ដែលនក្ើតនចញរីការប្រមនប្រៀងររស់
អនក្ជាមួយនឹង្នាគ្រ។ 

 

ប្រសិននរើភាគីណាមួយក្នុងចំនណាមគូភាគីននេះ តប្មូវឲាយអនក្ណាម្នាក្់ (« អនក្ែដល់នសវា ») 
ន្វើអវីមួយ ជំនួសឲាយខៃួន (ឧទហរណ៍្ ជាអនក្ប្គរ់ប្គងប្ររ័នធអ ៊ីដមល ឬប្ររ័នធទិននន័យ) ននាេះ
អនក្ប្រមនប្រៀងថា គភូាគី និងអនក្ែដល់នសវាអាចផ្លាស់រដូរជាមួយគ្នានៅវិញនៅមក្នូវរ័ត៌ម្ន
ណាមួយដែលម្ននៅក្នុងននេះាន។ ្នាគ្រអាចនងឹែដល់រ័ត៌ម្នអវីមួយនៅឲាយអងគភារ
នែាសងនទៀត នប្ៅរីគភូាគីនិងអនក្ែដល់នសវា ក្នុងក្រណី្ដែលវាជាតប្មវូការចំាច ់ឬអន ញ្ញាត
នោយចាារ់ ឬក្នុងក្រណី្ដែលអនក្ានែដលក់ារយល់ប្រម។ 
 

 
 

17. Indemnity  
You shall be liable for and fully indemnify us and our employees against 
any claims, proceeds, loss, damage and costs (including legal costs) 
incurred and/or suffered by us arising from the acceptance of any 
instruction given by you as a result of any act or omission or the breach 
of any of these Terms and Conditions by you, or any negligent or 
fraudulent act by you in connection with your account. We shall not be 
responsible for any loss suffered by you when a service is temporary 
unavailable or where a system or equipment fails to function in a normal 
satisfactory manner. 

 

18. General Matters 
 

18.1 Form of execution of the agreement 
As permitted by applicable law, the Bank shall obtain either or both 
signature and/or thumbprint for execution of any form and/or 
agreement. As standard practice, the Bank generally requires signature 
as the form in executing the agreement. However, there are specific 
circumstances while the Bank may require both signature and 
thumbprint as the form of executing the agreement (for example, the 
execution of loan agreement). Both signature and thumbprint are 
equally forceful at all times. 

 

18.2 Update of identity document (ID) 
The Bank will use the ID to identify you when you are using the Bank’s 
service. You are required to submit the new ID to the Bank whenever 
the old-fashion ID stored with the Bank during account opening is 
expired or become invalid.  If your ID expired and is not updated by you, 
there might be some disruptions during your usage of service, i.e., delay 
in providing service, staff inquiry to demand for the new ID, or restriction 
of the account usage. Therefore, you agree that you will always update 
the latest ID with the Bank when there is one.  

 

18.3 Privacy and confidentiality 
The Bank’s policy explains our commitment to the protection of your    
personal information. We take your privacy very seriously. Information 
you provide to the Bank will be kept strictly confidential and will be 
securely held by the Bank. You have the right to access the information 
by enquiring at any branch of the Bank and you may also request that it 
be corrected.  

 
The Bank will make every effort to keep your personal information up-
to-date. To assist us, please let us know of any changes in your personal 
and business details such as, but not limited to, address, contact number 
or change in ownership structure of your business, etc.  
 
How we use your information will depend on the purposes for which 
that information was collected. Generally, the Bank may use this 
information to: 
 consider your application for facilities, products and services, 
 administer, manage and monitor any facilities, product or services 

provided to you, 
 conduct market research, data processing and statistical analysis, 

and unless you disagree, provide you with information about other 
facilities, products and services, including certain 

 third-party products and services. 
 

You agree that the Bank and any affiliates (the "Parties") may exchange 
with each other any information about you including: 
 any information provided by you in application forms; 
 any other personal information you provide to us or which we 

otherwise lawfully obtain about you; and 
 transaction details or transaction history arising out of your 

arrangements with the Bank. 
 

If any one of the Parties engage anyone (a “Service Provider”) to do   
something on their behalf (for example a mailing house or a data 
processor), then you agree the Parties and the Service Provider may 
exchange with each other any information herein. The Bank might give 
any information to entities other than the Parties and the Service 
Provider where it is required or allowed by law or where you have 
otherwise consented. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Terms and Conditions of Transactions Deposit Accounts Version 1.3                                                                                                                                      Page 9 of 10 

្នាគ្រអាចនឹងនប្រើប្ាស់រ័ត៌ម្នផ្ទាល់ខៃួនររស់អនក្សប្ម្រ់នគ្លរំណ្ងែគូែគងទិននន័យ 
នហើយន្វើដររននេះ គឺ្នាគ្រអាចនឹងប្រមលូរត័៌ម្នអំរីរូរអនក្។ « ការែគូែគងទិននន័យ » គឺជា
ែំនណ្ើរការថ្នការនប្រៀរន្ៀររ័ត៌ម្នផ្ទាល់ខៃនួររស់អនក្ ជាមួយនងឹរ័ត៌ម្នដែលអាចរក្
ានជាស្ធារណ្ៈ និង/ឬរ័តម៌្នដែលរក្ាាទ ក្នោយអងគភារដែល្នាគ្រក្ំរ ងម្ន
ទំនាក្់ទំនងជាមយួ នែើមាបីអាចឲាយនយើងខ្ុមំ្នលទធភារន្វើែំនណ្ើរការខាងនលើាន។ 

 

្នាគ្រអាចនឹងរនញ្ចញរ័ត៌ម្នររស់អនក្ នៅឲាយភាគីទីរីដែលនប្ជើសនរើសយ ាងប្រ ងប្រយត័ន
សប្ម្រ់នគ្លរំណ្ងថ្នការែគូែគងទិនននយ័ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលភាគទីីរីទំងននាេះប្តូវសថិត
នប្កាមកាតរវក្ិចចរក្ាាការសម្ងាត់។ 
 

្នាគ្រអាចនឹងដសវងរក្រ័ត៌ម្ន នហើយន្វើការស្ក្សួររ័ត៌ម្នអរំីរូរអនក្ ាមដែល
្នាគ្រគតិថាចំាច ់ រីប្រេរនានា ក្នុងននាេះរួមទំងទីភានាក្់ងាររ័តម៌្នឥណ្ទនសប្ម្រ់
នគ្លរំណ្ងខាងនលើ។ 
្នាគ្រអាចរនញ្ចញរត័៌ម្នអំរីរូរអនក្ ប្ារ់នៅទីភានាក្់ងាររ័តម៌្នឥណ្ទនសប្ម្រ់
នគ្លរំណ្ងដសវងរក្រាយការណ៍្ឥណ្ទនអំរីរូរអនក្។ ទីភានាក្់ងាររ័ត៌ម្នឥណ្ទនទំងននាេះ 
អាចនឹងរក្ាាទ ក្រ័ត៌ម្នននាេះ និងែដល់វានៅឲាយអតិថិជនររស់ខៃួន ដែលនប្រើប្ាស់នសវា 
រាយការណ៍្ឥណ្ទនររស់ខៃួន។ ប្រសិននរើអនក្ន្វើខ សកាតរវក្ិចចណាមួយចំនពាេះ នាគ្រ 
ននាេះ្នាគ្រអាចនឹងរនញ្ចញរ័ត៌ម្នអំរីរូរអនក្ នៅទីភានាក្់ងាររ័ត៌ម្ន ឥណ្ទន ឬ
ទីភានាក្់ងារស្ដាររំណ្ុល នហើយរួក្នគអាចនឹងរក្ាាទ ក្នូវរ័ត៌ម្នននាេះ។ ទីភានាក្់ងារទងំននេះ 
អាចនឹងែដល់រ័ត៌ម្នននាេះនៅឲាយអតិថិជនររស់ខៃួនដែលនប្រើប្ាស់នសវារាយការណ៍្
ឥណ្ទន។ 
 

្នាគ្រក្អ៏ាចនឹងរនញ្ចញរ័ត៌ម្នអំរីគណ្នីនៅឲាយហតថនលខីណាមយួថ្នគណ្នីររស់អនក្
ានែងដែរ។ ប្រសិននរើអនក្ម្នអាយ នប្កាម 15 ឆនាំ (រលរែឋដខមរ) ឬ 18 ឆនាំ (ជនររនទស) 
្នាគ្រអាចនឹងន្វើការទក្់ទងនៅ ឪរ ក្ម្ដាយ/អាណារាោាលររសអ់នក្ នែើមាបីប្ារ់ឲាយែងឹ
រ័ត៌ម្ន, ប្រមូល, ឬទរយក្មក្វញិ នូវចំននួប្ាក្់ណាមួយដែលអនក្ជពំាក្់្នាគ្រ។ 
 

សតង់ោររស វតថភិារររស់នយើងខ្ុំប្តូវានរក្ាា នហើយរនចចក្វិទាោររស់នយើងខ្ុំប្តូវានន្វើ
រចចុរាបននភារជាប្រចំ នែើមាបីែដល់ការការពារែល់រ័ត៌ម្នដែលនយើងខ្ុំរក្ាាទ ក្។ នយើងខ្ុំមនិ
លក្់, ែាសរវែាាយ, ឬររចិចាគរ័ត៌ម្នររស់អនក្ននាេះនទ។  
 

ចាារ់ជាក្់ោក្់ខៃេះ ក្៏តប្មូវឲាយ្ នាគ្ររនញ្ចញរ័ត៌ម្នររស់អនក្ នៅាមការនសនើស ំដែរ។ 
ប្រសិននរើ្នាគ្រទទលួានការនសនើស ំរីទភីានាក្់ងារជាក្់ោក្់ ឲាយរនញ្ចញរ័ត៌ម្នររស់អនក្ 
្នាគ្រអាចនឹងអន វតតាមសំនណ្ើនោយរ ំជប្ម្រជូនែំណ្ឹងែល់អនក្នឡើយ។ ្នាគ្រអាច
នឹងរនញ្ចញរ័ត៌ម្ននៅឲាយនគរាល, ទីភានាក្់ងាររោឋាេិាលជាក្់ោក្់មួយចំនួន, ឬ
វិទាោស្ថានហិរញ្ញវតថុ ក្នុងក្រណី្ដែល្នាគ្រនជឿជាក្់នោយដែែក្នលើនហត ែល សមរមាយថា ការ
រនញ្ចញរ័ត៌ម្នដររននេះនឹងជួយែល់ការនស ើរអនងកត ការដវក្ម ខសញ្ញា និង/ឬទរ់ស្កាត់
អំនរើឆនាក្ ឬរទនលមើសប្រហមទណ្ឌែថ្ទនទៀត ែូចជា ការសម្អាតប្ាក្់ និង/ឬហិរញ្ញរាបទន
នេរវក្មម នៅក្នងុប្រនទសក្មពុជា ឬនៅរណាតាប្រនទសនែាសងនទៀត។ អនក្ប្រមនប្រៀងែដល់រ័ត៌ម្ន
ទំងអស់ែល់្នាគ្រដែលទមទរនោយសមនហត ែលឲាយនគ្ររនងិអន វតតាមចាារ់ទងំ
ននេះ។ ចាារប្រឆំង ការសម្អាតប្ាក្់ និងហិរញ្ញរាបទននេវក្មមជា រ្ម្ននៅក្នុងប្រនទសក្មពុជា 
ឬនៅរណាតាប្រនទសែថ្ទនទៀត ក្៏អាចនឹងហាមឃាត់នយើងខ្ុំមិនឲាយច េះក្ិចចប្រមនប្រៀង ឬ
ចូលរួមពាក្់រ័នធនៅក្នងុប្រតិរតតិការទងំឡាយណា ដែលជារ់ទក្ទ់ងនឹងប្រនទសជាក្់ោក្់
ណាមួយ, រ គគល, ឬស្ថារ័នជាក្់ោក្់ណាមួយនឡើយ។ ែូនចនេះ អនក្ប្រមនប្រៀងថា ្នាគ្រ 
អាចនឹង៖ 
 រនាោរនរល ឬរារាំងប្រតិរតដិការណាមួយ ឬរែិនស្ការនរើក្ប្ាក្ណ់ាមួយ នោយមិន
ម្នកាតរវក្ិចចទទួលរា ារ់រងនឡើយ ឬ 

 រនញ្ចញរ័ត៌ម្នណាមយួទក្់ទងនងឹរូរអនក្ ឬប្រតិរតតិការ នៅឲាយនគរាលក្មពុជា ឬ
អាជាញា រ្ពាក្់រ័នធនៅក្នុងប្រនទសណាមួយ នែើមាបីរញ្ជាក្់ថា ចាារ់នៅក្នុងប្រនទសដែល
អន វតតចំនពាេះប្រតិរតតកិារមួយ ឬអវីនែាសងរីននេះអន នោមនៅាមចាារ់ទំងឡាយ ដែល
ម្ននគ្លរំណ្ងទរស់្កាត់ ឬដវក្ម ខសញ្ញាហិរញ្ញរាបទននេរវក្មម ឬ ការសម្អាតប្ាក្ ់
ប្រសិននរើនយើងខ្ុំម្ននហត ែលសមរមាយក្នងុការនជឿថា ប្រតរិតតិការននាេះអាចែទុយនឹង
ចាារ់ទំងននាេះ នហើយ្នាគ្រនឹងមនិម្នកាតរវក្ិចចទទួលរា ារ់រង ចំនពាេះលទធែលថ្នការ
ចត់វិធានការននាេះនទ។ 

 

នៅក្នុងប្រការននេះ «ការសម្អាតប្ាក្់» រារ់រញ្ចូលទំងចំណាត់ការណាមួយពាក្់រ័នធនឹង
ល យកាក្់ដែលានមក្រីសក្មមភារឧប្ក្ិែឋ និងចំណាត់ការណាមួយពាក្់រ័នធនឹងមូលនិ្ិ 
ឬប្ទរាយររស់មន សាសណាម្នាក្់ ឬអងគភារណាមួយដែលប្តូវនគសងាស័យថាជារ់ពាក្់រ័នធ
នឹងនេរវក្មម ឬអំនរើណាមួយថ្ននេរវក្មម។ 
 

19. លក្ខខណ្ឌ ធសសងៗ 
  

19.1 លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះនឹងអន វតតនលើប្គរ់ប្រតិរតតិការគណ្នីដែលនោក្-
នោក្ប្សីនប្រើប្ាស់ជាមួយ្នាគ្រ ។ ក្រណី្ម្នការរក្ប្ស្យ ឬរក្ន ើញថា
លក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងអតថរទននេះម្នវិការៈ វានឹងរ ំម្នែលរ េះពាល់ែល់លក្ខខណ្ឌ
ែថ្ទនទៀត ឬការអន វតតលក្ខខណ្ឌថ្នប្រតិរតតិការគណ្នីននេះនឡើយ។ 

 
 
 
 
 

The Bank may use your personal information for the purpose of data 
matching and in doing so may collect information about you. “Data 
matching” is the process of comparing your personal information with 
publicly available information and/or with information held by entity the 
Bank has an ongoing relationship with, to better enable us to carry out 
any of the above purposes. 
 

The Bank may disclose your information to carefully selected third 
parties for the purposes of data matching, provided those third parties 
are subject to an obligation of confidentiality. 
 

The Bank may obtain information and make such enquiries about you as 
the Bank may consider warranted from any sources including credit 
reference agencies for the above purposes. 
The Bank may disclose information about you to credit reference 
agencies for the purpose of obtaining credit reports on you. Those credit 
reference agencies may retain that information and provide it to their 
customers who use their credit reporting services. If you default in any 
obligations to the Bank, then the Bank may disclose information about 
you to credit reference or debt recovery agencies and it may be retained 
by them. Those agencies may provide that information to their 
customers who use their credit reporting services. 
 

The Bank may also disclose account information to any signatory of your 
account. If you are under 15 (Cambodian) or 18 (foreigner) years old, the 
Bank may contact your parent(s)/guardian(s) to disclose, collect or 
obtain repayment of any amount you owe to the Bank. 

 

Our security standards are maintained, and our technology is updated 
regularly to provide protection for the information we hold. We do not 
sell, publish, or give away your information. 
 

Certain law also requires the Bank to disclose your information on 
request. If the Bank receives a request from certain agencies to release 
your information, the Bank may not be able to tell you that the request 
has been received. The Bank may also disclose the information to the 
police, certain government agencies or the financial institute where the 
Bank reasonably believes that the disclosure will assist the investigation, 
detection and/or prevent of fraud or other criminal offense, such as 
money laundering and/or terrorism financing in Cambodia or other 
countries. You agree to provide all information to the Bank in which it 
reasonably requires to comply with these laws. Anti-money laundering 
and terrorism financing legislation in force in Cambodia or other 
countries may also prohibit us from entering or concluding transactions, 
which involve certain countries, persons or entities. As a result, you 
agree that the Bank may: 
 

 delay or block any transaction or refuse to pay any money, without 
incurring any liability or 

 disclose any information concerning you or the transaction to the 
Cambodian police or relevant authority in any country in order to 
ascertain with the laws in the country to a transaction or otherwise 
in compliance with those laws that aim to prevent or detect 
terrorism financing or money laundering, in the reasonable belief 
that the transaction may contravene those laws, and the Bank will 
not incur any liability to you as result of that action. 

 

In this clause, “money laundering” includes any dealing with the 
proceeds of criminal activity and any dealing with 
funds or assets of any person or entity suspected of involvement in 
terrorism or any act of terrorism. 
 

19. Miscellaneous 
 

19.1  The terms of the transaction will apply to all transactions that you use 
with the Bank. In case of an interpretation or finding that any of the 
terms of this article have a negative impact, it will not affect any other 
terms or conditions applicable to this transaction. 
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19.2 ្នាគ្រអាចសនប្មចចិតតរញ្ាឈរ់ែដល់ែលិតែល និងនសវាក្មមមួយចំនួននោយស្រដតការ
ដប្រប្រួលស្ថានភារណាមួយ (ឧទហរណ៍្ ស្ថានភារទីែាារ លក្ខខណ្ឌតប្មូវដែនក្
ែៃូវចាារ់)។  នយើងខ្ុំនឹងជូនែំណ្ឹងែល់អនក្យ ាងតិច ៣០ ថ្ថៃ ម ននរលន្វើការរដូរគណ្នី 
និង/ឬ ែលិតែល និងនសវាដែលអនក្ានជាវ នៅជាែលិតែល ឬនសវាថមីមួយដែលនយើង
ខ្ុំប្តូវការរដូរ។ ប្រសិននរើអនក្មិនយល់ប្រមនឹងការរដូរនៅជាគណ្នី និង/ឬ ែលិតែល និង
នសវាក្មមនែាសងនទៀតនទ អនក្ប្តូវជូនែំណ្ឹងែល់្នាគ្រររស់នយើងខ្ុំឲាយាន ១០ ថ្ថៃម ន
នរលនយើងខ្ុំន្វើការរដូរគណ្នីររស់អនក្ នោយប្ារ់អំរីនគ្លរំណ្ងថ្នការរិទគណ្នី
ររស់អនក្ និងប្ារ់រីមន្ាោាយដែលអនក្ប្តូវនែទរឬែក្ប្ាក្់នចញរីគណ្នីដែលប្តូវរិទ
ននេះ។ ប្រសិននរើអនក្មិនានជូនែំណ្ឹងែល់នយើងខ្ុំនទននាេះ នយើងខ្ុំនឹងចត់ទ ក្ថាអនក្
ានយល់ប្រមជាមួយនឹងការរដូរគណ្នីររស់អនក្នៅជាគណ្នីនែាសងនទៀត។ 

 

19.3 ប្រតិរតតិការ្នាគ្រដែលានរនត ឬគណ្នីសក្មម ឬការនប្រើប្ាស់នសវាក្មម្នាគ្រ 
នប្កាយកាលររិនចេទប្រសិទធភារថ្នលក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិគណ្នីននេះ ប្តូវទទួលយក្នូវការ
ដក្ដប្រ ឬផ្លាស់រតូរថមី នោយគ្្ានការជូនែំណឹ្ងជាម ននឡើយ។ 

 

19.4 ក្រណី្អតថរទភាស្ដខមរម្នន័យមិនប្សរគ្នានឹងភាស្អង់នគៃស ននាេះអតថរទភាស្ដខមរ
ប្តូវចត់ទ ក្ជាែៃូវការក្នុងការរក្ប្ស្យាមែៃូវចាារ់ ។ 
 

19.5 លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះន្វើនឡើងចំនួន០១ចាារ់នែើមរក្ាាទ ក្នៅ្នាគ្រ និង
០១ ចាារ់ថតចមៃងរក្ាាទ ក្នៅនោក្-នោក្ប្សីនែើមាបីអន វតត និងនប្រើប្ាស់គណ្នីនៅ
្នាគ្រកាណាឌីយ ា ក្.អ ឱាយានប្តឹមប្តូវនជៀសវាងការខូចខាតណាមួយនក្ើតម្ននឡើង ។  
 

19.6 លក្ខខណ្ឌប្រតិរតតិការគណ្នីននេះរនងកើតនឡើងនោយអន នោមាមចាារ់រទរាបញ្ញតតិ 
លិខិតរទោឋានគតិយ តតិ និងនគ្លការណ៍្ររស់្នាគ្រជាតិថ្នក្មពុជានិងស្ថារ័ន
ពាក្់រ័នធនែាសងៗដែលប្តូវអន វតតជា្រម្ន។ 

 

19.7 នៅប្គរ់នរលទំងអស់ ្នាគ្រអាចនឹងន្វើការដក្ដប្ររ័ត៌ម្នមួយចំនួននោយមិនម្ន
ការយល់ប្រមរីអនក្ អំរីខ និងលក្ខខណ្ឌពាក្់រ័នធនឹង៖ 
 តថ្មៃនសវា (ែូចជា ចំនួន, ភារញឹក្ញារ់, និងនរលនវោទូទត់ ប្រមទំងការជូន
ែំណ្ឹងអំរីនសវាថមីែងដែរ) 

 អប្ាការប្ាក្់ 
  វិ្ីស្ញ្ចសតគណ្នាការប្ាក្់, តថ្មៃនសវា, ឬការរង់ថ្ថៃគណ្នី ឬសមត លាយដែល
ក្ំណ្ត់អប្ាការប្ាក្់ ឬអប្ា 

  ក្ប្មិតប្រតិរតតិការ 
  ប្រនេទប្រតិរតតិការដែលានន្វើនឡើង ឬវិ្ីស្ញ្ចសតដែលអនក្អាចនប្រើប្ាស់ ឬន្វើ
ប្រតិរតតិការគណ្នី 

  លក្ខខណ្ឌតប្មូវពាក្់រ័នធនឹងគណ្នី 
  លក្ខណ្ថ្នគណ្នីររស់អនក្ ឬែលិតែល ឬនសវា 

 

 នយើងខ្ុំនឹងជូនែំណឹ្ងែល់អនក្ ប្រសិននរើ ខ និង លក្ខខណ្ឌថ្នគណ្នីររស់អនក្ប្តូវាន
ដក្ដប្រនប្កាមនហត ែលណាមួយ ។ រ  ដនដ ការជូនែំណ្ឹងជាម ន នឹងមិនប្តូវានន្វើនឡើង
នឡើយ ប្រសិននរើ ការដក្ដប្រននាេះប្តូវតប្មូវឲាយន្វើនឡើងភាលាម  ៗ នែើមាបស្ដារ ឬរក្ាាស វតថិភារ
ប្ររ័នធ ឬ នហោឋារចនាសមពនធររស់្នាគ្រ។ នលើក្ដលងដតម្នការរញ្ជាក្់នែាសងរីននេះ 
នយើងខ្ុំនឹងជូនែំណឹ្ងអំរីការដក្ដប្រែល់អនក្ នៅាមការក្ំណ្ត់ែូចខាងនប្កាម ជាមួយ
នឹងវិ្ីថ្នការជូនែំណឹ្ងជាោយលក្ខណ៍្អក្ាសរ,ាមនអឡិចប្តូនិក្ ឬាមរយៈការ
ែាាយពាណិ្ជជក្មមាមប្ររ័នធែាសរវែាាយ៖ 

 

 ការកាត់រនថយសមត លាយអរាបររម្ដែលតប្មូវ៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន 
 តថ្មៃនសវាក្មមថមី  ឬការែំនឡើងតថ្មៃនសវាក្មមសប្ម្រ់ការន្វើ ប្រតិរតតិការាម
នអឡិក្ប្តូនិក្ ឬការនចញ ឬការរដូរឧរក្រណ៍្សប្ម្រប្រ់តិរតដិការនអឡិក្ប្តូនិក្ 

(ែូចជា  កាត  នមោយ  ឬនលខក្ូែ)៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន  
 តថ្មៃនសវាក្មមថមី ឬការែំនឡើងតថ្មៃនសវាក្មមនែាសង៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន 
 ការដក្ដប្រអប្ាការប្ាក្់៖ មិនឲាយហួសកាលររិនចេទដក្ដប្រ 
 ការដក្ដប្រវិ្ីស្ញ្ចសតគណ្នាការប្ាក្់, ការគិតតថ្មៃនសវា, ការទូទត់ក្នុងគណ្នី
ររស់អនក្ ឬសមត លាយប្រចំថ្ថៃដែលក្ំណ្ត់អប្ាការប្ាក្់៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន 

 ដក្ដប្រដែលរនងកើនការរា ារ់រងសប្ម្រ់ការន្វើប្រតិរតតិការន្វើនអឡិក្ប្តូនិក្៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន 
មិនឲាយហួសកាលររិនចេទដក្ដប្រ 

 ក្ប្មិតការន្វើប្រតិរតតិការនអឡិក្ប្តូនិក្, សម្ភារ ឬឧរក្រណ៍្នអឡិក្ប្តូនិក្៖ ៣០ ថ្ថៃជាម ន 
មិនឱឲាយហួសរីកាលររិនចេទដក្ដប្រ 

 រនទុក្ទូទត់ជូនរែឋ៖ ម នការដក្ដប្រ ឬឲាយានឆរ់ាមដែលអាចន្វើនៅានក្នុងនរល
អន វតត នលើក្ដលងដតការដក្ដប្រននាេះប្តូវានជូនែំណឹ្ងនោយភានាក្់ងាររោឋាេិាល ឬ
អងគភារតំណាងរោឋាេិាល 

 ការដក្ដប្រ ខ និងលក្ខខណ្ឌនែាសងៗ៖ ម នកាលររិនចេទការដក្ដប្រ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2  The Bank might decide to stop certain product and service due to the 
change of circumstances (for example, market condition, legal 
requirement). We will notify you at least 30 days prior to converting 
your account and/or product and service you have subscribed for, to a 
new one that we intend to convert. If you do not agree to the 
conversion to the other account and/or product and service with us, 
you must inform us 10 days prior to the conversion of your account and 
notify us of your intention to close account and where to pay your funds 
to. If you do not provide us with such notice, you will be deemed to 
have consented to the conversion of your account or another account 
with us.  

 

19.3  The continued operation or non-closure of the account or use of the 
services by you after the effective date of such change of these Terms 
and Conditions shall be deemed to constitute acceptance of such 
changes without reservation by you.  

 

19.4  In the case of Khmer-language is inconsistent to the English language, 
the Khmer version is considered official in the legal form. 

 

19.5  The terms and Conditions of this account are held 1 copy by bank and 
1 copy for your implementation and use the account at Canadia Bank 
Plc. To avoid any damages or lost occurred.  

 

19.6 These Terms and Conditions shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of Cambodia and the rules, regulations, and 
guidelines of National Bank of Cambodia and other relevant bodies, in 
force from time to time.  

 

19.7 At various times, we may make changes without your consent to the 
terms and conditions relating to:  
 fees and charges (including their amount, frequency, and times for 

payment and to introduce new fees and charges); 
 interest rates; 
 how interest is calculated, charged or paid to your account or to the 

balance tiers which determine the interest rate or rates; 
 transactions limits; 
 the type of transactions performed or ways you can access or 

transact on your account; 
 eligibility requirements in relation to your account; or 
 the features of your account or of a product or service  

 
  We will always let you know if, for any reason, the terms and conditions 

of your account changes. However, the advanced notice may not be 
given where a change has to be made to immediately restore or 
maintain the security of our systems or facilities. Unless otherwise 
specified in these documents, we may notify you of changes as set as 
below with the method of notification of in writing, electronically, or 
through media advertisement. 

 Minimum ongoing balance required: 30 days in advance 
 New fee or charge or increase in fee or charge for performing 

electronic transactions or issuing or replacing a device used to 
conduct electronic transactions (such as a card, token, or code): 30 
days in advance 

 Other new fee or charge or increase to a fee or charge: 30 days in 
advance 

 Change on interest rate: No later than the date of the change 
 Change in the way interest is calculated, charged or paid to your 

account – or to the balance tiers which determine the interest rate(s): 
30 days in advance  

 Changes increasing your liability for electronic transactions: 30 days 
in advance or no later than the date of the change 

 Transaction limits on electronic transactions, a facility or electronic 
equipment: 30 days in advance or no later than the date of the 
changes 

 Government charges: In advance of the changes, or as soon as 
practicable afterwards, unless the changes have been publicized by a 
government agency, government or representative body  

 Any other changes to a term or condition: In advance of the date of 
the change. 

 
 

 
 


