លកខខណ្ឌេធ្វ
ធ្វ្រើ បតិបត្តិករគណ
ណនីជមួយធន
នគរក

ឌីយ៉ កអ.

TERMS AND
D CONDITIONS OF
O TRANSACTION
NS DEPOSIT ACCO
OUNTS
WITH CA
ANADIA BANK PL
LC.
ល ខណ្ឌ្របតិបត្តិករគ
លកខ
គណនីេនះ គឺជករ្រព
ពមេ្រព ងគនរ ងអតិថិជនែដលមកេធ្វ
ជ
ើ្របតិបត្តិករ
គ
គណនី
(មចស់គណនី) ជមួ យធនគរក
ៃន្របតិបត្តិករគណនី និងអ្រ
េពលេ

ឌី យ៉ក.អ និង្រតូវអម
មជមួយលកខខណ្ឌៃថ្លេស

ករ្របក់ែដល
លកំ ណត់េ

យធនគ
គរក

ឌី យ៉ក.អ។ េន

ឈមះេលើពកយេសនើសុំេបើកគណនីនិងបនតមកល់
លគំរូ
ក្រសី(អតិថិជន) បនចុះេឈ

ក-េ

ហ េលខ រួច ល់ េនះបញ
ហតថ
ជ ក់ថេ

ក-េ

នយល់ និងបនទទួល

ក្រសី ពិតជបន

គ ល់នូវលកខខណ្ឌ្របតិ
តិបត្តិករគណនីេនះ។
េ

ក-េ

ទងៃថ្លេស
ទំ
ធ
ធនគរ

ក្រសីយល់្រពមឲយធនគរ
្រ
អ្រ

ចែកែែ្របនូវខ្លឹម

ករ្រ្របក់បន្រគប់េពលេ

ម

ម
មេធយបយែដល

ចេធ្វ
ធ្វើេទបន ។

ញូច ល
រួមបញ

មចបប
ប់ ឬត្រមូវករចំបច់ របស់
ប

។ ល់ករែក
កែ្របលកខខណ្ឌធនគររនឹងជូនដំ ណឹងេទេ

មួ យែដលប៉ ះពល់ដល់សិទិន
ធ ិងកតព្វកិចច
ចចរបស់េ

1
1.

រនិងលកខខណ្ឌគណនី

យអនុេ

ក-េ

ក-េ

ក្រសី
សីជមុន

ក្រសីនូវករែក
កែ្រប
ម្រ្រគប់

្របេភទគណនី
េ

សី
ក្រស

ក-េ

ចេបើកគណនីជមួ យធនគរក

ឌី យ៉
យ ក.អ កនុងនមជរូបវន្ត
ប

បុគគល ឬនីតិបុគគល េដើមបីេបើកគណនី
នីសហសមជិក គណ
ណនីកុមរ គណនីមនក
កល

នី សន ំស្រមប់
កំណត់ គណនី

ពហ៍
ហ៍ពិពហ៍ គណនីបេញញ
ញញើ

មែផនករ និងគណ
ណនី

េផ ងេទៀត។ ខងេ្រកមេនះជ្របេភទ
ខ
ទគណនី ែដលធនគរប
បនកំ ណត់ស្រមប់េ
េ

1.1

ក្រសីេធ្វើ្របតិ
ប បត្តិ ៖

គណនីេបើកជរូបវន្ត
ប បុគគលគឺសំេ

េលើ
លមចស់គណនីែដលមន
នេឈមះែតមនក់ែដល

េធ្វើ្របតិបត្តិករគណនីរបស់ខួនបន
្ល
។
1.2

ក កេ
េលើករេបើ

គណនីេបើកជនីតិបុគគលគឺសំេ

ក-

ច

យបុគគលែដលទទួ លបនសិទិម
ធ ក

កមហ៊ុន ឬសហ្រគស ឬអងគករ/សមគមន/ស
សហ
េបើកគណនីកុងន
ន នមជនីតិបុគគល ឬ្រកុ
គមន៍ ឬ្រកសួង/មនទ
/ ីរ/
ៃន្រពះ ជ
1.3

ថ ប័ន ឬនីតិបគគ
បុ លេផ ងេទៀតែដលប
បនចុះបញជី្រសប

ច្រកកមពុជ ។
ច

គណនីសហសម
មជិកជករេបើករួមគនពី
ពរនក់

ឬេ្រចើននក់រ ងរូបវន្តបុគគល

មច
ចបប់

េហ
ហើយ

បុគគលមនក់ៗ្រតូវទទួ
វ លខុស្រតូវរួមគនផង និងជបុគគលផទល់ខ្ល
ខួ្លនផងចំេពះធនគរ។
។
1.4

គណនីមនកល
លកំ ណត់ជករេបើកគណ
ណនីស្រមប់

កំណត់ ជក់
1.5

គណនីបេញញើ

ម
មែផនករគឺ
ជគណនីមួ
មួយ្របេភទែដលអតិថិជន
ជ

ជេរៀង ល់ែខ កនុងកលកំ ណត់ចបស់
1.6

គណនីកុមរ គឺជគណនី
ជ
សន ំមនអ្រ្រ

គណនីសំច័យកមរេ
កុ

ស់

មួ យ ។

ច

ក់្របក់ សន េំ ថរ

ករ្របក់ខពស់ែដលេ្របើ្របស់ជមួយេសៀវវេភ

យឥតគិ តៃថ្ល េហើយទឹក្របក់ែដលប
បនសន ំ កនុងគណនី
នី នឹង

្រតូវរក ទុករហូតដល់
ត
េពលែដលគត់មន
ម
1.7

ក់្របក់
កបេញញើកុនងអំឡុងេពល

កេហើយទទួលបនករ្របក់ ខពស់ និងមនសុវតថ
ក់
វ ិ ភព ។

គណនីសន ំស្រមប់
្រ
េរៀប

យុ ១៨ឆនំ។

ពហ៍ពិពហ៍ជ្របេភទគណនី សន
ស ំែដលមនអ្រ

្របក់ខពស់ជងគ
គណនី សំច័យធមម

។

ករេបើកគណន
នី
េ

ក-េ

ក្រសី
សី្រតូវបំេពញពកយេសនើសុ
សំេបើ កគណនីឲយ្រសប

ធនគរនិ ង្រតូវផ្តល់ឯក
និងឯក

រគំ្រទេផ ងៗែដលធនគរ
ង

រស្រម
មប់េបើកគណនី េ

ក-េ
ក

ក្រសីអះ

យកជករបន េហើយ ល់ករែកែ្រប
បព័ត៌មន េ

ន
លេបើ កគណនី
ផ្លស់បូរព័
្ត ត៌មនមកធនគរ។េនេពល
បេញញើដំបូងនូវចំនួ
នួនអបបបរម

1

Accoount Type
Yoou can open an acccount with Canaadia Bank Plc. as a individual,
corrporate, joint acccount, Junior Account, Fixed Depoosit Account,
Weedding Savings Account,
A
Installmeent Deposit Accouunt and other
acccount. Here's bankk accounts designaated for your operaating:
1.1. Thhe individual accoount is referring to
t the account hollder with one
naame that can operaate its account.
1.2. Thhe corporate accoount is referring too the account thaat opening by
auuthorized person on
o behalf of a leggal entity or a coompany or an
ennterprise or an organization / associaation / community or a ministry
/ department
d
or other related legal enntity that has beenn registered to
coomply with the law
ws or regulators off the Kingdom of Cambodia.
C
1.3. Thhe joint holders account is a combination
c
of tw
wo or more
inndividuals to operaate account, and liaable to the bank ass joint holders
annd as individual.
1.4. Fiixed Deposit Accoount is open for a specific savings period which
goot high interest andd secured.
1.5. Innstallment Deposiit Account is a type
t
of account that
t
you can
m
maintain
a fixed moonthly savings in a specified period of
o time.
1.6. Thhe Junior Accountt is set up to suppoort you by saving fund for your
chhildren’s future, annd your fund will be saved until thee age of 18 of
yoour child.
1.7. Wedding
W
Savings Account
A
is an agrreement between customer
c
and
Canadia Bank Plc. on
o cash deposit to obtain higher inteerest rate than
W
Saving Acccount is establisheed for helping
Saaving Account. Wedding
cuustomer‘s need to financial
f
arrangem
ment for wedding in
i the future.
2
2.1.

Accoount Opening
Thhe opening of the Account(s)
A
is madde through the bank’s
prrescribed form andd is subject to the Bank’s
B
requiremennts and
prrocedure (includinng age, minimum deposit,
d
references,
innformation, supporrting documents accceptable to the bannk) and any
chhanges on your infoormation must be submitted
s
to the bannk. For
acccount opening isreequire to have miniimum balance as sttated by the
baank.

ករ

ស្រមប់/េរៀប

ពហ៍ពិពហ៍នេពលអនគត
ន
។

2
2.

You agreeed that the bankk may change thesse terms, conditioons, fees, and
interest rate
r
of account at any time subject to applicable law
w or the bank
requirem
ment. Except as inndicated herein, we
w will by all meaans to inform
you in addvance of any channges that may affect your rights and obligations.

គណនីេនះ្រតូវបនប
បេងកើតេឡើងេដើមបីជជំនួយ

េលើត្រមូវកររបស
ស់អតិថិជនកនុងករេរៀប
បចំែផនករថវ ិកហិរញញ វតថុ

2
2.1

These Teerms and Conditioons are used alongg with the Condittions and Fee
Charge of
o Account Operattions. By signing the
t deposit accounnt application
forms, yoou (customers or accountholders) agreed
a
that you haave reviewed,
understoood and received thhese terms and connditions herein.

មលកខខណ្ឌត្រមូវរប
បស់

ចទទ
ទួ លយកបន។ព័ត៌មន

ងថ្រតឹម្រតូវ ពិត្របកដ និង

ក-េ
េ

ក្រសី្រតូវ

ក-េ

ក់ពកយេស
សនើសុំ

ក្រសី្រតូវ

ក់្របក់
្រប

មករកំ
កណត់របស់ធនគរ។ ធនគររក
ធ
សិទិក
ធ ុងក
ន ករែក

ែ្របនូវលកខខណ្ឌត្រមូ
ត វកនុងករេបើកគណនី
នីេនះេនេពល

T
Terms
and Conditionss of Deposit Account Version 1.2

មួយ មឆនទនុសិទិរធ បស់ខួន។
្ល
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2.2
2.3

ករេបើកគណនីធនគរត្រមូវឱយេ

និង/ឬេឈមះរបស់េ

ក-េ

ក-េ

ក្រសី តមកល់គំរហ
ូ តថេលខ ឬ

ក្រសី (Specimen) ។

្រគប់្របេភទគណនីធនគរអនុញញតឱយេ

ក-េ

ក្រសី

ចភជប់េស អិនធឺេណត

ឬេស Digital Banking េផ ងេទៀតេដើមបីផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់េ

ក-េ

កនុងករ្រគប់្រគង ពិនិតយ និងេធ្វើ្របតិបត្តិករគណនីបន្រគប់េពលេវ

កែន្លង្រសប

3.

ន មេមៃដ

ក្រសី

3

្របតិបត្តិករគណនី

យលកខណ៍អក រេ

មនសិទិេធ ហើយ្រតូវចុះហតថេលខ ឬផ្តិត
ក់តមកល់ធនគរ។េ

ក-េ

ក្រសី

យមចស់គណនី

ន មេមៃដ េឡើយ។

ឬអនក

ន មេមៃដែដលដូចគនេទនឹងគំរែូ ដលបន

ចេធ្វើ្របតិបត្តិករគណនី

េណត ឬម៉ សុីនេអធី អឹម ្រតឹមចំនួនកំណត់ របស់ធនគរេ
េលខ ឬផ្តិត

ម្របព័នធអិនធឺ

យមិនចំបច់ចុះហតថ

ល់ករបងគប់មកធនគរ មរយៈទូរស័ពទទូរ

រ

រេអឡិច្រតូនិក ធនគរមិនទទួលយកេទេលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងពិេសស
ជ

យលកខណ៍អក រជមួយធនគរ។

ល់្របតិបត្តិករគណនីែដលទក់ទងេទនឹងករេចញឱយេ្របើ្របស់មូលបបទន

3.2.

ប្រត ឬករសរេសរមូលបបទនប្រត ឬ្របតិបត្តិករគណនីេផ ងេទៀត េ

្រសី

្រតូវមនករ្រពមេ្រព ងជមួយធនគរែដលរួមមនទំងករ

ក-េ

ក

ក់្របក់តមកល់

ដំបូងសមតុលយគណនីអបបបរមឬករចុះហតថេលខមនក់ឬេ្រចើននក់ជេដើម។
ល់េធ្វើ្របតិបត្តិករគណនី

3.3.

ទនប្រតេ

ក-េ

និងចបស់

្រសបគន

ករទប់

មបញជរធនគរម៉ សុីន

ក់្របក់/េអធីអឹមឬមូលបប

ក្រសី្រតូវ្របកដថព័ត៌មនែដលបនេធ្វើ្របតិបត្តិករពិតជ្រតឹម្រតូវ

ស់មុននឹងចកេចញ ឬមុនបញ
ជ ក់ករយល់្រពម ។ករណីមនភពមិន

មួយេ

ក ត់/េ

ះ្រ

ក-េ

ក្រសី្រតូវជូនដំ ណឹងមកធនគរជបនទន់េដើមបីសហ

យជមុនេបើមិនដូេចនះេទេ

្រតូវចំេពះករខូចខតឬបត់បង់់ែដល

ក-េ

ចេកើតមនេឡើង។

3.4. ធនគររក សិទិក
ធ ុងករែកត្រមូ
ន
វ្របតិបត្តិករទូទត់
ែផនក) ករណីមនភពមិន្រប្រកតី

មួយេកើតេឡើង។

ក្រសី្រតូវទទួលខុស

មួយ(ទឹក្របក់សរុបឬមួយ

3.5. ចំេពះមូលបបទនប្រតែដលធនគរបនពិ និតយេឃើញថមិន ចេធ្វើករទូទត់បន

ធនគរនឹងបែង្វរមូលបបទនប្រតេនះជូនអនកបង្ហញមូលបបទនប្រតវ ិញេហើយ ល់
និភ័យនិងករចំ

យែដល

ចេកើតេឡើងជទទួលខុស្រតូវរបស់អនកបង្ហញ។

ល់្របតិបត្តិករគណនីែដលមនរូបិយប័ណ្ណេផ ងេ្រកពីរប
ូ ិយប័ណ្ណេដើមៃនគណនី

3.6.

ែដលេ

ក-េ

ក្រសីមនេនធនគរេនះធនគរនឹ ងប្តូររូបិយប័ ណ្ណេនះេ

ស្វ័យ្របវត្តិេទជរូបិយប័ណ្ណែដលេ
អ្រ

ក-េ

ក្រសីកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករ េ

ក-េ

ក្រសីែដលមន្របតិបត្តិករជួញដូរមូលប្រត

មចស់គណនី្រតូវ

េ

យ

យគិត

ប្តូររូបិយប័ ណ្ណផូវកររបស់
្ល
ធនគរេនេពលេធ្វើ្របតិបត្តិករេនះ។

3.7. ចំេពះេ

ក-េ

ក-េ

មករ្រពមេ្រព ងជ

4.
គណនីចរន្ត
4.1. គណនីចរន្ត ឬេ

យលកខណ៍អក រជមួយធនគរ ។

មូលបបទនប្រតេ

។េ

កមពុជ ។ ធនគរ

្រតូវ

4.2. េ

ល។

ក-េ

មចបប់ៃន្រពះ ជ

ចេ្របើ្របស់សិទិប
ធ ដិេសធករទូទត់មូលបបទនប្រត

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.
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 reserve the right to amend any settlement transaction (total
or partial amount) if any error occured.
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.
4.

Current Account

4.1. The Current Account or Check Account is a non-interestable 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.

ក្រសី

ច្រក

មួយ

ក្រសីរហូតដល់មនករបញ
ជ ក់ថករទូទត់មនលកខណៈ្រតឹម

ក្រសី្រតូវរក មូលបបទនប្រតេនកែន្លងែដលមនសុវតថិភពខពស់្រគប់េព

្របសិនេបើសន្លឹកឬេសៀវេភមូលបបទនប្រត្រតូវបនខូចខតបត់បង់ឬេចរ
ក-េ

ក្រសី្រតូវជូនដំណឹងមកធនគរជបនទន់

ក្រសី្រតូវទទួលខុ ស្រតូវនូវ ល់ករចំ

ខូចខតឬករបត់បង់េនះ។
ក្រសីេដើមបី

ក់្របក់ចូលគណនី។

េបើមិនដូេចនះេទេ

ក-

ជមូលបបទនប្រតរបស់េ

ក-

យឬករខតបង់ ប

4.3. ធនគរមននទីជភនក់ងរទទួល្របក់បេញញើ
េ

ក្រសី្រតូវេសនើសុំទិញ

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

មចបប់ជធរមន ។

ក-េ

លួចេ

េ

ក-េ

យ្រតូវបំេពញពកយេសនើសុំមកធនគរ េហើយេ

្រតូវេ្របើ្របស់មូលបបទនប្រតឱយបន្រតឹម្រតូវ្រសប
ក-េ

្រតូវេធ្វើ

ថគណនីេ្របើមូលបបទនប្រតជ្របេភទគណនីមិនផ្តល់ករ្រប

ក់េលើកែលងែតធនគរបនកំណត់េផ ងពីេនះ

របស់េ

ក់

ក្រសីបញ
ជ ទិ ញមូលប្រត។ ករ

កត់្របក់េចញពី គណនីស្រមប់ទូទត់ករបញជទិញមូលប្រតបនេជគជ័យ

េឡើង

ម

ក្រសីជ

ក់្របក់កុងគណនី
ន
ឱយបន្រគប់្រគន់ៃនតៃម្លមូលប្រតែដលបន

បញ
ជ ទិ ញ រួមទំងៃថ្លេស ជួញដូរ្រគប់េពលេ

2.3.

និង្រគប់ទី

មលកខខណ្ឌកំ ណត់របស់ធនគរ ។

3.1. ្របតិបត្តិករគណនី្រតូវេធ្វើេឡើងជ

2.2.

ល់

ទទួល្របក់បេញញើគឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់េ

និភ័យែដល

ក-េ

Terms and Conditions of Deposit Account Version 1.2

្ត លមកពីករ

ចេកើតេឡើងពីករ

ក្រសី។ករណីមូលបបទន
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ប្រតមិន

ចេធ្វើករទូ ទត់បនធនគររក សិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
ល្របក់ពីេ

្រសីវ ិញេហើយេធ្វើករកត់្រ

4.4.

េលខប្រញ
ច ស់េទគណនីេនះវ ិញ។

្រគប់្របតិបត្តិករទូទត់មូលបបទនប្រត្រតូវអនុេ
ែដល

ក-េ

ម

ក

មចបប់ សីព
្ត ីឧបករណ៍

ចជួ ញដូរបន និង្របតិបត្តិករទូទត់សង្របក់ ។ េ

ក-េ

ក្រសី្រតូវ

ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ចំេពះករេចញផ យមូលបបទនប្រតែដលមិនមន

ទឹក្របក់្រគប់្រគន់ ឬែក្លងបន្លំ េហើយធនគរមិនទទួលខុស្រតូវេលើអំេពើែបបេនះ

េឡើយ។

4.5.

ករណីធនគរពិនិតយេឃើញថមិន

មួយបន

យបញ
ជ ក់មូលេហតុ

េ

ចទូ ទត់មូលបបទនប

ចបស់

ស់។ធនគរនឹងមិនទទួលខុស្រតូវេលើផលែដល

ក-េ

្រតេនះេទ។

4.6.

ចេធ្វើករទូទត់មូលបបទនប្រត

ធនគរនឹងបែង្វរមូលបបទនប្រតេនះេទអនកបង្ហញវ ិញេ
ក្រសីឬតតិ យជន

មួយ េ

យ

ចេកើតមនចំេពះ

រែតមិន

ធនគររក សិទិម
ធ ិនទទួលយកមូលបបទនប្រត

មួយេដើមបី

ក់្របក់ចូល

គណនី្របសិនេបើេឈមះអនកទទួលផលកនុងមូលបបទនប្រតមនេឈមះមិនដូចគន
នឹងអត្តសញញណែដលបនតមកល់េនធនគរ។

4.7.

មូលបបទនប្រតែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់ដក្របក់ពីគណនីរបស់េ
្រតូវែតជមូលបបទនប្រតែដលបនេបះពុមភ និងេចញឱយេ្របើេ
េ

ក-េ

ក្រសីបនបំេពញ្រតឹម្រតូវ

ក-េ

ក្រសី

យធនគរ េហើយ

មករកំណត់របស់ធនគរ ។្រគប់មូលបប

ទនប្រតែដលមិនទន់បនេ្របើ្របស់្រតូវែត្របគល់ជូនធនគរវ ិញេបើមិនដូេចនះ
េទេ

ក-េ

ក្រសី្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករចំ

យឬករខតបង់ែដល

េកើតមនេឡើង។

4.8.

េ

ក-េ

ក្រសីមិន្រតូវដក្របក់េលើសពីសមតុលយគណនី

ច

ច់ ខតេលើកែលងែត

មនករ្រពមេ្រព ងជមុនពីធនគរ។ករ្របក់េលើទឹក្របក់ដកេលើស្រតូវបន
គណន្របចំៃថង
របស់េ

ក-េ

មអ្រ

មួយកំណត់េ

យធនគរេហើយ្រតូវកត់េចញពីគណនី

ក្រសីជ្របចំែខឬរយៈេពលមួយជក់

ក់

ធនគរ ្រពមទំងៃថ្លេស េផ ងេទៀត្របសិនេបើមន។

4.9.

ៃថ្លេស េ្របើ្របស់គណនីចរន្តនឹង្រតូវអនុវត្ត

មករកំណត់របស់

មេគលករណ៍របស់ធនគរ។

4.10. របយករណ៍គណនី ចរន្ត្រតូវបនេបះពុមពេយងេលើសំេណើសុំរបស់េ
្រសីេហើយធនគរនឹងគិតៃថ្លេស ្របសិនេបើមន។េ

ក-េ

របយករណ៍គណនី ឲយបន្រតឹម្រតូវករណីមនភពមិន្រសបគន

5

5.1

គណនីសហសមជិក
ក-េ

ក្រសី

ច

ក

មួយ្រតូវ យ

ករណ៍មកធនគរបនទន់។
េ

ក-េ

ក្រសី្រតូវពិនិតយ

ក់ពកយេសនើសុំេបើកគណនីសហសមជិកជមួយរូបវន្ត

បុគគលេផ ងេទៀតបនេទះបីជបុគគលេនះមនទំនក់ទំនងញតិ ឬមិនមនទំនក់
ទំនងញតិក៏េ
េ

ក-េ

យ

ក្រសីក៏

បនផងែដរ

េ

យេ

និង្រតូវផ្តល់ឯក

រគំ្រទ

មករកំណត់របស់ធនគរ

ចេសនើសុំបែនថមអនករួមកនុងគណនីរបស់ខួនែដលមន្រ
្ល
ក-េ

ក្រសី្រតូវ

ប់

។

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

ក់ពកយេសនើសុំបែនថមអនករួមគណនីមក

ួ ្រតូវែតមនកតព្វកិចចនិងករទទួលខុស្រតូវរូម
ធនគរ ។ ្រគប់សមជិកគណនីរម

គនចំេពះគណនីរម
ួ េនះេទះជបនេកើតេឡើងមុនេពល

5.2

5.3

េពលេបើកគណនីរម
ួ គនក៏េ
េ

ក-េ

យ។

ឬអំឡុងេពលឬេ្រកយ

ក្រសីជមចស់គណនីយល់្រពមេទនឹងលកខខណ្ឌ្របតិ បត្តិករគណនី

េនះរួមបញូច លទំងលកខខណ្ឌដូចមនែចងកនុងទ្រមង់េបើកគណនី។េលើកែលងែត

ករលុប/បែនថមហតថេលខីែដលត្រមូវឱយហតថេលខីទំងអស់ចុះហតថេលខ។
លកខខណ្ឌ្របតិបត្តិករគណនីសហសមជិក
បនបក្រ

យខងេ្រកម:

ចជលកខខណ្ឌ

 កនុងលកខខណ្ឌ’’ឬ’’(Or)៖វត្តមនរបស់ហតថេលខី

’’ឬ’’

មនក់កុងចំ
ន
េ

ឬ’’និង’’ដូច
មហតថ

េលខីទំងអស់នឹងមន្របសិទធភពកនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករទំងអស់េលើ

គណនីេលើកែលងែតករែកែ្របលកខខណ្ឌបែនថម

ត្រមូវឱយហតថេលខីទំងអស់ចុះហតថេលខ។

ឬលុបហតថេលខីែដល

 កនុងលកខខណ្ឌ’’និង’’(And)៖វត្តមនរបស់ហតថេលខីទំងអស់ចំបច់្រតូវ

ចូលរួមចុះហតថេលខេទើបមន្របសិទធភពកនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករទំងអស់
េលើគណនី។

Terms and Conditions of Deposit Account Version 1.2

Page 3 of 8

6

6.1

គណនីមនកលកំណត់

គណនីមនកលកំ ណត់

កនុងករ

ជករ្រពមេ្រព ងរ ងេ

ក-េ

ក់្របក់បេញញើកុងអំ
ន
ឡុងេពលកំណត់ជក់

ក្រសីជមួយធនគរ

6.

ក់េហើយទទួលបនករ្របក់

ខពស់ សុវតថិភព និងទទួលបនវ ិញញបនប្រត្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ។ ចំេពះ
ករេបើកគណនីមនកលកំណត់

ធនគរ

6.2

េ

េ

េ

ក-េ

ក-េ

ម្របព័ នធអន

ក្រសី្រតូវេគរព

ក្រសីចុះេឈមះេបើកគណនី ។

ក-េ

ញែដលមនករអនុញញតេ

មលកខខណ្ឌបែនថមេ

ក្រសីមនជេ្រមើសកនុងករេ្របើ្របស់គណនីមនកលកំ ណត់កុនងលកខខណ្ឌ

ដូចខងេ្រកម៖

6.2.1. ករបញចប់

មកលបរ ិេចឆទកំ ណត់៖

ធនគរនឹងេផទរទឹក្របក់ បេញញើកុងគណនី
ន

មនកលកំ ណត់េនះេទកនុងគណនីសំច័យរបស់េ

េ

ក្រសី

ក-េ

ក្រសី េហើយេ

ចដក្របក់ បេញញើេ្រកយពីកលបរ ិេចឆទបញចប់ដូចបញ
ជ ក់ កុង
ន

វ ិញញបនប្រត្របក់បេញញើមនកលកំ ណត់េនករ ិយល័យធនគរ

ម៉ សុីនេអធីអឹម

នូវចំ នួនទឹក្របក់េនះ

ម្របេភទវ ិញញបនប្រត

្រស័យ

បញ
ជ ក់ ៖

ក្រសីរច
ួ ល់ េនះវ ិញញបនប្រត

6.2.2. ករបន្តជស្វ័យ្របវត្តិ ៖ េនេពលេ
យល់្រពម

ទទួលបនអ្រ

េហើយេលើកែលងែតលកខខណ្ឌ

ធនគរគិ តផ្តល់ជូនអ្រ

របស់ធនគរ ។

ករណីេ

ក-េ

ករ្របក់

ក្រសីបនេធ្វើបត់

េចញវ ិញញបនប្រត្របក់ បេញញើថីម េនះេ

ឬខូច េហើយេ

របស់ធនគរ។

7.2

ករ្របក់ជូន

បង្អស់របស់ធនគរវ ិញ ។

ក-េ

ក-េ

ក-េ

ក្រសី

យមិនមនករ

្រស័យេលើលកខខណ្ឌ

ឬ

ក-េ

ក្រសីេសនើសុំឱយធនគរ

ក្រសី្រតូវបង់ៃថ្លេស

ពយបល-

មកលកំ ណត់

ក់េឈមះកុមរែដលសថិត

េពលេបើកគណនី។

ឪពុកម្តយឬ-

យុេលើសពី១៥ឆនំេទ។

ែដលមនសិទិ្រធ គប់្រគងនិង

យុកលៃនគណនី េនះ េទ

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.

មកលកំ ណត់ចុងេ្រកយ

ពយបលេសនើសុំេបើកគណនីកុមរ

មនែតឪពុកម្តយឬ

8.

ករ្របក់ពិេសស ករបន្តវដ្ត

កនុងវ ័យអនីតិជនេ្រកម (ឆនំ១៥)។ ប៉ុែន្តកុមរមិន្រតូវមន
គណនី កុងកំ
ន
ឡុង

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.

ែដល្រតូវអនុវត្តដូច

គណនីកម
ុ រ
ឪពុកម្តយ

7.

មកលកំ ណត់ចុងេ្រកយបង្អស់

ក្រសីទទួលបនអ្រ

បនទប់ធនគរផ្តល់អ្រ

ករណីេ

មនន័យថេ

មួយេឡើយ ។ ករបន្តែបបេនះគឺ

ករ្របក់

ខងេ្រកម៖



និងទឹ ក្របក់បេញញើ

ក់្របក់បេញញើបន្តមួយវដ្ត ឬេ្រចើនវដ្តបន្តបនទប់គនេ

ផ្លស់បូរលកខ
្ត
ខណ្ឌ



េ្រកយផុតកល

ក្រសីេបើកគណនី មនកលកំ ណត់

ក-េ

និងបនេ្រជើសេរ ើសលកខខណ្ឌបន្តជស្វ័យ្របវត្តិ

7.1

និង

្រតូវបនេផទរចូ លគណនី សំច័យរបស់េ

ក-េ

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.

មរយៈ

។

្របក់បេញញើនឹងអស់សុពលភព។

7

ឬ

ក-

លកខខណ្ឌេ្របើ្របស់គណនី មនកលកំ ណត់

បរ ិេចឆទកំ ណត់ៃនវ ិញញបនប្រត្របក់បេញញើមនកលកំ ណត់

6.3

យ

យែឡកេនេពល

្របតិបត្តិករ

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

មលកខ-ខណ្ឌែដលបនផ្តល់ឲយេន

ពយបលក៏្រតូវទទួលខុស្រតូវ្រគប់ែបប

យ៉ ងទំងអស់ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគង និង្របតិបត្តិករគណនី ។ ្រតូវកត់សមគល់
ថមនែតឪពុក ម្តយ-ឬ
ខេលើសំណុំឯក

ពយបលែដលបនេបើកគណនី និ ងបនចុះហតថេល

រេបើកគណនីែតប៉ុេ

គណនីេហើយគមនតតិយជនេផ ងេទៀត
7.3

េនៃថងែដលកុមរ្រគប់
្របវត្តិ

្ណ ះែដល

ច្រគប់្រគង

និង្របតិបត្តិករ

េឡើយ។

យុ ១៨ឆនំ ធនគរនឹងបញចប់គណនី កុមរេនះេ

យស្វ័យ

េហើយេផទរគណនីេនះ្រពមទំងសមតុលយេនកលបរ ិេចឆទេនះ

េទកនុង

គណនី សំច័យ េ

យមនកុមរេនះជមចស់គណនីេហើយចប់ ពីកលបរ ិេចឆទេនះ

តេទ ល់សិទិន
ធ ិងករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងនិង្របតិបត្តិករគណនី សំច័យ
េនះ ្រតូវេផទរេទកុមរជមចស់គណនីផងែដរ។

8
8.1

គណនីសន ំស្រមប់
គណនីសន ំស្រមប់

ពហ៍ពិពហ៍

ពហ៍ពិពហ៍នឹង្រតូវបញចប់េនេពលេ

យកអតថ្របេយជន៍ែដលធនគរផ្តល់ជូនស្រមប់ពិធីេរៀប
េ

ក-េ

ក្រសីេហើយគណនីេនះនឹង្រតូវផ្លស់បូ្តរជគណនីសំច័យវ ិញ។
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ពហ៍ពិពហ៍របស់េ

ក-
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8.2

លកខខណខកនុងករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីគណនី សន ំស្រមប់
ត្រមូវឲយេ

ក-េ

្របក់សន ំ្រតូវ្រគប់

មកញចប់នីមួយៗ

គណនីសន ំស្រមប់

ដងកនុងមួយែខេ
េ

គិតចប់ ពីៃថងេបើកគណនី រហូតដល់ៃថងបញចប់

ពហ៍ពិពហ៍អនុ ញញតិឲយេ

យឥតគិតកៃ្រមេស

ក្រសីមនចំនួនេលើសពី

៥០០ដុ

្របក់ចំនួន២ដងកនុងមួ យែខេ

្ល រ

ក-េ

ក្រសីដក្របក់បនចំនួន២

្របសិនេបើសមតុលយកនុងគណនី របស់េ
េមរ ិក។

យគិ តកៃ្រមេស

្របសិនេបើ េ

ក-េ

ក្រសីដក
្ល រ

កកនុង១ដង។

9.1

ករែកែ្របព័ត៌មនគណនី
្រគប់្របេភទគណនី

េ

ក-េ

ក្រសី

ក់ពកយេសនើសុំមកធនគរជមុន

ធនគរ េហើយេ

ក-េ

ករែកែ្របេនះ។

ចេធ្វើករែកែ្របេឈមះគណនីបនេ

និង្រតូវផ្តល់ឯក

រគំ្រទ

ករយល់្រពមពីធនគរ។ េ

ក-េ

ក-េ

េមរ ិ

យ្រតូវ

្ត លមកពី

ក្រសី នឹងមនសុពលភពចប់ពីមន

ក្រសី្រតូវមកកន់ធនគរេដើមបីែកែ្របព័ត៌មន

របស់ខួន
្ល េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងពិេសសជមុនជមួយធនគរ ។
9.3

េ

ក-េ

ក្រសី្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វើបចចុបបននកមមេលើឯក

សញញណឬឯក

9.4

រពក់ព័នធេផ ង្របសិនេបើឯក

ធនគរមនសិទិប
ធ ដិេសធេលើករេសនើសុំែកែ្របព័ត៌គណនីរបស់េ
លកខខណ្ឌែកែ្រប ឬករកំណត់របស់ធនគរ ។

10.1

10.

រសមគល់អត្ត

ក-េ

ស់

ក្រសី

និងមិន

េវ

ក-េ

ម

ករណីេនះធនគរនឹងផ្តល់េសៀវេភសំច័យថមី

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 have 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

មករកំ ណត់របស់ធនគរ ។ ធនគរមិនទទួលខុស្រតូវេលើ្របតិ បត្តិករ

10.1.3. Lost cheque that contain the amount or request to stop

ក្រសី្រតូវជូ នដំណឹងមកធនគរជបនទន់និងបញ
ជ ក់ឱយបន្រតឹម្រតូវពីេពល

កលបរ ិេចឆទ ទី កែន្លង េលខគណនី េលខេរៀងមូ លបបទនប្រត មូលេហតុ និ ង

ព័ត៌មនេផ ងេទៀត កនុងករណីចំបច់ដូចខងេ្រកម៖
10.1.1

10.1.2

បត់េសៀវេភសំច័យ

។

ជំនួសេសៀវេភសំច័យែដលបនបត់

េ

យេ

ក-េ

from you.

ក្រសី្រតូវបង់ៃថ្ល

គណនីេនះមុ នេពលជូ នដំណឹងេឡើយ ។

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, principle 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.

(មិនទន់បន

បត់មូលបបទនប្រតថមីែដលពុំទន់បនចុះចំនួនទឹក្របក់

េចញ ឬមិនទន់បនេ្របើ) ។ ករណីេនះធនគរនឹងបញឈប់មូលបបទនប្រត

ែដលេ

ក-េ

ក្រសីជូនដំណឹងេនះកនុង្របព័នធ្រគប់្រគងរបស់ធនគរ ។

ធនគរមិ នទទួលខុ ស្រតូវេលើ្របតិបត្តិករគណនីេនះមុនេពលជូនដំ ណឹង

10.1.3

េឡើយ ។

បត់មូលបបទនប្រតែដលមនចុ ះចំនួនទឹក្របក់

ទនប្រតសន្លឹក

ឬេសនើសុំបញឈប់មូលបប

មួ យ ។ ករណីេនះធនគរមិនទទួលខុ ស្រតូវចំេពះករ

ផ្តល់ព័ត៌មនមិនបន្រតឹម្រតូវេទ។

10.2 ្រគប់ករែកែ្របលកខខណ្ឌទូេទៃន្របតិបត្តិករគណនី រួមមនៃថ្លេស
េដើម ធនគរនឹងេធ្វើករជូនដំណឹងជ
្ត ញេអឡិច្រតូ-និចេផ ងេទៀត

ធរណៈ មរយៈវ ិប

អ្រ

ករ្របក់ជ

យផ្លូវករឬកែសត ឬប

ឬជូនដំណឹងេទមចស់គណនីផទល់

ណីយ៍ ឬ្រកុមហ៊ុនផ្តល់េស ៃ្របសនីណីយ៍ ឬ

មរយៈៃ្របសនី

រ មអីែម៉ល/ទូរស័ពទៃដជេដើម។ ករ

ជូនដំណឹងេនះនឹងមន្របសិទធភពេ្រកយករជូនដំណឹងបន៣០ៃថង ឬេនកលបរ ិេចឆទ
ចបស់

10.3

ស់

មករកំណត់របស់ធនគរ ឬ ជញធរមនសមតថកិចច ( ជរ ្ឋ ភិបល) ។

ធនគររក សិទិម
ធ ិនេធ្វើករជូនដំណឹងជមុ ន្របសិនេបើករផ្លស់បូរ្រតូ
្ត
វេធ្វើេឡើងជ

បនទន់ កនុងេគលបំ ណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធសន្តិសុខធនគរ ឬែផនកបុគគល
11
11.1

Notification of Account Transaction
specific time, date, venue, account number, cheque number,
reason and other information if necessary as follows:
10.1.1. Lost Passbook, the bank will issue a new passbook on

ករជូនដំណឹងអំពី្របតិបត្តិករគណនី
េ

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.

10.1. You must notify the bank immediately and properly state of the

រទំងេនះជិតផុតកំណត់។

ករណីែដលធនគរពិ និតយេឃើញថព័ត៌មនមិន្រតឹម្រតូវចបស់

10

9.

មករកំណត់របស់

ក្រសី្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករខតបង់ប

ល់ករែកែ្របព័ត៌មនគណនីរបស់េ

9.2

ក-

ចំេពះកៃ្រមេស េលើករដក្របក់

េលើសពី២ដងកនុងមួយែខគឺ១% ៃនទឹក្របក់ែដលបនដក ឬអបបបរ ិម ១០ដុ

9

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.

ក្រសី េធ្វើករសន ំជមួយធនគរយ៉ ងតិច១២ែខ េហើយចំនួនទឹក

គណនី េនះ។

8.3

ពហ៍ពិពហ៍គឺ

មួយរួមមនសកមមភពឧ្រកិដ្ឋកមមជបុគគលឬជ្របព័នធរម
ួ ទំងករែក្លងបន្លំ។

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.

របយករណ៍សមតុលយគណនី

្រគប់្របតិបត្តិករគណនី េ

ក-េ

ក្រសី

ចពិនិតយេមើល និងេផទ ងផទត់ បន

យៈរបយករណ៍ែដលធនគរបនផ្តល់ជូន ឬ
េណត ។ ករណីេ

ក-េ

មម៉ សុីនេអធីអឹម ឬ

មរ

មេស អិនធឺ

ក្រសីពិនិតយ និងេផទ ងផទត់េឃើញថមនភពមិន្រប្រកតី
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កនុង្របតិបត្តិករគណនីរបស់ខួន
្ល
បំផុត

េ

ក-េ

ក្រសី្រតូវមកកន់ធនគរែដលេនជិត

ឬជូនដំណឹងមកធនគរឱយបនទន់េពលេដើមបីធនគរេ

្រប្រកតីេនះឱយបនទន់េពលជូនេ

ក-េ

ចំេពះ្របតិបត្តិករគណនីមិន្រប្រកតីែដលេ

ក្រសី

ក-េ

ធនគរឱយបនទន់េពលេនះេទ។
ល់េពលេ

11.2

ក-េ

។

ះ្រ

ក្រសីមិនបនជូនដំណឹងមក

មករកំណត់របស់ធនគរ(េបើមន)។េ

អេញជើញមកករ ិយល័យធនគរែដលេនជិតេ

យភពមិន

ធនគរមិនទទួលខុស្រតូវ

ក្រសីេសនើសុំេបះពុមពរបយករណ៍គណនីេ

្រតូវបង់កៃ្រមេស

ក-េ

ករេផទ ងផទត់និងែកត្រមូវេឡើងវ ិញ (េបើចំបច់) េ

ក-េ

ក-េ

ក្រសី

ក្រសី្រតូវ

ក្រសីេដើ មបីឱយធនគរេធ្វើ

យមិន្រតូវឲយេលើសរយៈេពល

១០ៃថងៃនៃថងេធ្វើករបនទប់ពីកលបរ ិេចឆទេចញរបយករណ៍គណនី។

11.3

េ

ក-េ

ក្រសីយល់្រពមផ្តល់សិទិជ
ធ ូនធនគរ

ព័ត៌មនហិរញញ វតថុនិងគណនីរបស់េ
ធនគរេនេពលមនត្រមូវករពី

11.4

ក-េ

ជញធរ្រសប

12.1

ក្រសីេន

មួយរបស់

12.2.

ក-េ

12.3.

មករេសនើសុំពីធនគរ ។

ករបិទគណនី

ក្រសី

12.4.

ក-េ

ក្រសី្រតូវមក

ករបិទគណនីសហសមជិកឬគណនី្រកុមហ៊ុន េ

ក-េ

ក្រសី (មចស់គណនី ឬ

រចំបច់

មករកំ ណត់របស់ធនគរ ។

មលកខខណ្ឌ្របតិបត្តិករគណនី

តមកល់េនធនគរ។

ក-េ

12.5.

យ
12.6.

ក្រសីេសនើសុំបិទ ្រតូវ្រសប

និងគំរូហតថេលខែដលេ

ក-េ

ក្រសីបន

12.7.

ករបិទគណនី្រគប់្របេភទកនុងរយៈេពល០៣ែខដំបូង

ចេធ្វើេទបន

គណនីែដលគមន្របតិ បត្តិករកនុងរយៈេពលមួយជក់

ក់កំណត់ េ

្រតូវបនចត់ទុកជគណនី គមន្របតិបត្តិករ េនះេ
មករកំណត់របស់ធនគរ

ជូនដំណឹងជមុនេឡើយ។

ធនគរនឹងគិតកៃ្រមេស

ក-េ

(មួយឆនំ) េ

និង្រគប់

យធនគរ

12.8.

ក្រសី្រតូវគិតៃថ្លេស

ឬយល់្រពមឱយធនគរកត់ៃថ្លេស េ

ករបិទគណនីកុមរមុ នរយៈេពល០១ឆនំ
ធនគរ

ក់ ពកយ

ក់ពកយេសនើសុំបិទគណនីេនករ ិយល័យធនគរ េ

ល់ករដក្របក់ែដលេនសល់ពីគណនីែដលេ

12.3

12.6

េ

12.1.

ករបិទគណនីឯកត្តជន (េបើកជរូបវន្តបុគគល) េ

ភជប់មកនូវឯក

12.5

ខ

ករណីធនគរមនត្រមូវករេធ្វើសវនកមមេលើ្របតិបត្តិករគណនី

អនកមនសិទិ)ធ ្រតូវមក

12.4

ម

មចបប់ជធរមន ។

េសនើសុំបិទគណនីេនករ ិយល័យធនគរ។
12.2

12

ចេ្របើ្របស់ព័ត៌មនផទល់ខួន
្ល

យល់្រពមសហករជមួយសវនករបន្រគប់េពល
12

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.

យគមនករ

យគិតចប់ពីៃថងេបើកគណនី

មេគលករណ៍របស់ធនគរ។

ចបិទគណនី ឬរក សិទិក
ធ ុងដក្របក់
ន
ឬបងខំងគណនី ឬបញឈប់្របតិបត្តិ

ករគណនីមួយឬទំងអស់របស់េ

ក-េ

ក្រសីេ

យគមនករជូនដំណឹងជមុន

12.9.

12.10.

Closure of Account(s)
Individual Account Deposit (Open as Individual) You must apply
for bank account closure.
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.
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.
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.
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.
The bank reserve 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.
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.
The Bank reserves the right to close account which has balance zero
without a prior notice, except for special bank agreements.
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.
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.

បន្រគប់េពល្របសិនេបើមនេសចក្តីែណនំ ឬវ ិធនរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ឬ
ថ ប័នមនសមតថកិចច ឬេគលករណ៍របស់ធនគរ។

12.7

ករបិទគណនីចរន្តេ

ក-េ

ក្រសី្រតូវបញូជ នមូលបបទនប្រតែដលមិនទន់េ្របើ

្របស់មកធនគរវ ិញេហើយ្រតូវធនថមិនមនេនសល់មូលបបទនប្រតែដល
បនេចញេទេលើកែលងែតេ

ក-េ

ក្រសីជូនដំណឹងមកធនគរជ

យលកខណ៍អក រមុ នេពលបិទគណនី។

12.8

ទគណនីគមន្របតិបត្តិករែដលមនសមតុលយទឹក្របក់
ធនគររក សិទិក
ធ ុងករបិ
ន
សូនយេ

យគមនករជូនដំណឹងជមុនេឡើយ

េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ង

ពិេសសជមួយធនគរ។

12.9

េ

ក-េ

ក្រសី្រតូវ ក់ពកយេសនើសុំករយល់្រពមពី

ជញធរកមពុជស្រមប់េបើកគណនី

រក គណនីនិងេធ្វើ្របតិបត្តិករគណនីជមួ យធនគរ (្របសិនេបើធនគរត្រមូវ)។ធ

នគរនឹងេសនើសុំឲយេ

យ។

ក-េ

ក្រសីផ្តល់នូវឯក

12.10 ចំេពះករបិទគណនី មនកលកំណត់ េ
េដើមមុនកលកំណត់ លុះ្រ

ក-េ

រយល់្រពមេនះេនេពល
ក្រសី

មួ

ចបញចប់ និងដក្របក់

ែតមនករយល់្រពមពីធនគរជមុន និង្រតូវ

ក់

ពកយេសនើបញចប់មកធនគរឱយបនសម្រសបមុនបញចប់េហើយករ្របក់្រតូវបែង្វរ
មក

មករ្របក់ៃនគណនីសំច័យវ ិញ ។ ចំេពះករ្របក់ែដលេ

បនដក្របចំែខកន្លងមក

េ

ក-េ

ក-េ

ក្រសី

ក្រសីយល់្រពមឱយធនគរកត់សងវ ិញ

េចញពី្របក់េដើម េពលបញចប់មុនកលកំណត់ ។
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ចំេពះករបិទគណនី សន ំស្រមប់

12.11.

េ

ពហ៍ពិពហ៍មុនកលបរ ិេចឆទកំណត់បន

យ្រតូវមនវត្តមនចំេពះមុខធនគរ និងបំេពញ
ក-េ

បិទគណនីសន ំស្រមប់

ៃថ្លេស

13.1

ធនគរ
្រសប

និងពនធ

ពហ៍ពិពហ៍មុន១២ ែខេ

ក-េ

ក្រសីនឹងមិន្រតូវផ្ត

ករ

ចគិតៃថ្លេស មួយចំនួនចំេពះករេ្របើ្របស់គណនី ជមួយធនគរ

បន្រគប់េពលេ

យជូនដំណឹងជមុន្រសប

ម្របករ១០។ េពលេ

ក-េ

ក

្រសីបនេធ្វើ្របតិបត្តិករគណនីរបស់ខួនេ្រកយករែកែ្របេនះចូ
្ល
លជធរមន

13.2

ន័យថេ

ក-េ

េ

ក្រសីយល់្រពមបង់ៃថ្លេស ែដលទក់ទងនិង្របតិបត្តិករគណនី

ក-េ

ក្រសីបនយល់្រពមចំេពះករែកែ្របេនះ

មន

មករកំណត់របស់

ឬេស

េផ ងេទៀតរបស់ខួននិ
្ល
ងយល់្រពមឱយធនគរកត់ៃថ្លេស ទំងអស់េនះេចញពី

គណនីេដើមបីយកេទទូទត់្របតិបត្តិករេនះ ឬទូទត់បំណុល ឬបង់ៃថ្លចំ
ងៗជេដើម

។

្របតិបត្តិករទំង

េឡើងវ ិញេ

េ

ក-េ

យ

ក្រសីក៏យល់្រពមឱយធនគរ

ែដលប

យេផ

ចេធ្វើករែកត្រមូវេលើ

្ត លមកពីកំហុសបេចចកេទសឱយបន្រតឹម្រតូវ

យពុំចំបច់មនករបញ
ជ ក់ពីេ

ក-េ

ក្រសីជមុ នេឡើយ

េហើយ

ធនគរនឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះករខតបង់ករ្របក់្រតូវទទួលបនពីគណនី
េនះេឡើយេទះបីជមនឯក

រតមកល់េនធនគរក៏េ

មនទឹក្របក់្រគប់្រគន់ស្រមប់េធ្វើករទូទត់

្រសីឲយមក
13.3

ក់្របក់បែនថម។

ជេរៀង ល់ែខ ។ ករ្របក់ែដលេ
្រតូវកត់ពនធ្រសបេទ

13.4

េ

ក-េ

ក្រសី

ខធនគរ។ េ

មអ្រ

ក-េ

ចទទួលព័ត៌មនអំពីកៃ្រមេស
ក-េ

ក្រសីយល់្រពមអនុវត្ត

មួយពក់ព័នធនឹងគណនីេនះេ

ិ នូ វេ
សងមកធនគរវ ញ

រួមមនចំ
14.

14.1

យែផនកចបប់េ

ហ៊ុ យ ចំ

ក

ក់បញូច លកនុងគណនី

យចបប់ ឬនយក ្ឋ នពនធ

មរយៈវ ិប

យធនគរឬ

មៃថ្លេស របស់ធនគរែដល

្របសិនេបើធនគរមនវ ិធីកុងករព្រងឹ
ន
ងឬករពរសិទិរធ បស់ខួនឬដំ
្ល
េ
វិ ទ

ក-េ

ក្រសីទទួលបនកនុងគណនី ធនគរ

ពនធែដលបនកំណត់េ

ជែផនកមួយៃនលកខខណ្ឌ្របតិបត្តិគណនីេនះ។
13.5

យ។ករណីគណនីមិន

ធនគរនឹងជូនដំណឹងេ

ករ្របក់្រតូវបនគណនបងគរ្របចំៃថងជស្វ័យ្របវត្តិ េហើយ

រ។

ក-េ

ះ្រ

យកនុង

ក្រសី្រតូវទទួលខុ ស្រតូវនិងទូទត់

យកៃ្រមេស និ ង ចំ

យកត់េចញពីគណនីរបស់េ

ក-េ

យឥតេ្រព ងទុ ក

ក្រសីេ

យផទល់។

ករ្របឆ ំងករសម្អត្របក់ទណ្ឌកមមនិងហិរញញ បបទនេភរវកមម
គណនី

និង្របតិបត្តិករគណនីរបស់េ

បដិេសធេ

យគមនករទទួលខុស្រតូវ

មួយដូចខងេ្រកម៖

14.1.1 ្របតិបត្តិករគណនីរ ំេ

ជឬ្របេទសេផ ងៗ។

ក-េ

ក្រសី

យផទល់ឬេ

េសដ្ឋកិចចឬពណិជជកមមកំណត់េ
្របេទសដៃទ។

14.1.3 ្របតិបត្តិករគណនីែដល
ក-េ

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:
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.

ច្រតូវពនយ បងខំង ឬ

ភេលើចបប់ឬបទបញញ តិៃ្ត ន្រពះ ជ

ទណ្ឌកមមឬជប់ពក់ព័នធេ

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.

ករណីធនគររកេឃើញពីចំណុចសង ័យ
ច្រកកមពុ

14.1.2 ្របតិបត្តិករគណនីែដលជប់ពក់ព័នធនឹងអងគភពសថិតេ្រកមករ

14.2 េ

Fees & Taxes

13.1. The bank may charge a fee for the use of the account with the bank in

មលកខខណ្ឌៃន្របតិបត្តិករគណនី ។ ធនគររក សិទិក
ធ ុងករែកែ្របៃថ្ល
ន
េស

ធនគរ ។

13

ពហ៍ពិពហ៍ត្រមូវ

ក្រសីភជប់មកជមួយនូវេសៀវេភសំច័យចបប់េដើម។ ល់ករេសនើសុំ

ល់ជូនអតថ្របេយជន៍េផ ងៗេឡើយ។
13.

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.

មលកខខណ្ឌរបស់ធនគរ

ឱយបន្រគប់្រគន់។ ល់ករេសនើសុំបិទគណនីសន ំស្រមប់

ឲយេ

12.11

ក់

យ្របេយលដូចជទណ្ឌកមម

យសហរដ្ឋ

េមរ ិក សហគមន៍អឺរប
៉ុ ឬ

ចពក់ព័នធនឹងមូលនិធិខុសចបប់េនកនុង

្របេទសកមពុជឬ្របេទសដ៏ៃទេទះេ

យផទល់ ឬ្របេយល។

ក្រសីយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មនែដលធនគរ្រតូវករេដើមបី្រគប់្រគង

និភ័យ

េលើករសម្អត្របក់េភរវកមមហិរញញ វតថុឬទណ្ឌកមមេសដ្ឋកិចចនិងពណិជជកមមេដើមបី
អនុេ

មចបប់ និងបទបញញ តិៃ្ត ន្រពះ ជ

មទិសេ

ច្រកកមពុជឬ្របេទសដៃទឬេគរពេទ

ៃនករអនុវត្តករេសនើសុំឬត្រមូវកររបស់រ ្ឋ ភិបលឬ

សមតថកិចចដៃទេទៀត (េទះជមនឬមិនមនេនកនុងចបប់ក៏េ
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15.

ករទទួលខុស្រតូវ

15.1.

ធនគរនឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះករខូចខតឬករបត់បង់របស់េ
្រសីឬករទមទរសំណងេផ ងៗេទះរូបភព

ែដល

យអតិថិជន ឬភគីទីបី

លុបេចលឬកររ ំេ

15.2.

យ្របេយលក្តី។

ករណីេ

ក-េ

ក

មួយ

មួយ ឬប

្ត លមកពីករអនុវត្ត ឬករ

ភបំពនេលើលកខខណ្ឌ្របតិបត្តិគណនីេនះេទះេ

យផទល់ ឬ

ក្រសីដក្របក់េលើសពី សមតុលយគណនីែដលមនកនុងគណនី

(គណនីវ ិបរូបរ ៍) េ

បនដកេលើស។

ក-េ

ក្រសី្រតូវសង្រតឡប់មកធនគរវ ិញនូវទឹក្របក់ ែដល

ករណីេនះធនគរនឹងគិ តករ្របក់េលើ្របក់ែដលមនដកេលើស

(សមតុលយឥណពនធ)

្របចំៃថងនិង្របក់ពិន័យេផ ងេទៀត

នគរ។
16.

ក-េ

មមេធយបយ

ចេកើតេឡើងពីករេ្របើ្របស់ផលិតផល-េស កមមឬ/និងពកយសមងត់/េលខ

សមងត់/ប័ណ្ណេ

េ

មួយឬ

មករកំ ណត់ របស់ធ

ង
កតព្វកិចចសណ
ំ
េ

ក-េ

ក្រសីទទួ លខុស្រតូវ និងយល់្រពមទូទត់សំណងយ៉ ងេពញេលញមក

ធនគរ និ ងបុគគលិករបស់ធនគរ
ចំ

យេផ ងៗ (រួមទំងករចំ

មកពីករទទួលេធ្វើ្របតិ បត្តិករ
ផលៃនកររ ំេ

របស់េ
េ

ក-េ

មករទមទរ ករខូចខត ករបត់បង់ ឬករ

យផ្លូវចបប់)

ែដលធនគរទទួលរងប

មករែណនំរបស់េ

ក-េ

្ត ល

ក្រសីេហើយជលទធ

ភេលើលកខខណ្ឌ្របតិបត្តិគណនី ឬករេធ្វស្របែហស ឬករែក្លងបន្លំ

ក-េ

ក្រសី។

ធនគរនឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះករខតបង់របស់

ក្រសី េនេពលធនគរខកខនមិ នបនបេ្រមើេស កមមជូនេ

្រសី ឬ្របព័នធធនគរមនដំេណើរកររ

ក់ រអួល។

ក-េ

15. Liability
15.1. 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.
15.2. 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.
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.

16.

17.

ក

17.2.
17.

លកខខណ្ឌេផ ងៗ

17.1.

លកខខណ្ឌ្របតិបត្តិករគណនីេនះនឹ ងអនុវត្តេលើ្រគប់្របតិបត្តិករគណនីែដលេ
េ

ក្រសីេ្របើ្របស់ជមួយធនគរ

លកខខណ្ឌ

។

ករណីមនករបក្រ

មួយកនុងអតថបទេនះមនវ ិករៈ

យ

ក-

ឬរកេឃើញថ

17.2.

17.4.

្របតិបត្តិករធនគរែដលបនបន្ត ឬគណនី សកមម ឬករេ្របើ្របស់េស កមមធនគរ

17.5.

េ្រកយកលបរ ិេចឆទ្របសិទធភពៃនលកខខណ្ឌ្របតិបត្តិគណនីេនះ ្រតូវទទួលយកនូវ

ករែកែ្រប ឬផ្លស់បូរថម
្ត ី េ
17.3.

ករណីអតថបទភ

យគមនករជូនដំ ណឹងជមុនេឡើយ។

ែខមរមនន័យមិ ន្រសបគននឹងភ

ែខមរ្រតូវចត់ទុកជផ្លូវករកនុងករបក្រ

17.4.

យ

អង់េគ្លស េនះអតថបទភ

មផ្លូវចបប់ ។

លកខខណ្ឌ្របតិបត្តិករគណនីេនះេធ្វើេឡើងចំ នួន០១ចបប់េដើ មរក ទុកេនធនគរ

និង០១ចបប់ ថតចម្លងរក ទុកេនេ
គណនីេនធនគរក
េកើតមនេឡើង ។

17.5.

ក-េ

ក្រសីេដើមបីអនុវត្ត

និងេ្របើ្របស់

ឌី យ៉ ក.អ ឱយបន្រតឹម្រតូវេជៀស ងករខូចខត

លកខខណ្ឌ្របតិបត្តិករគណនីេនះបេងកើតេឡើងេ

យអនុេ

ម

ព័នធេផ ងៗែដល្រតូវអនុវត្តជធរមន។

មួ យ

គណនីជមួយធនគរក

ឌី យ៉ក.អ បន

យគមនករបងខិតបងខំ

ន មេមៃដខងេ្រកមទុកជភស្តុ

ង្រ

ន

The account holder(s) named............................................................... Who
have used the account with Canadia Bank Plc. have read, understood, and
agreed to all of the conditions set out above without any coercion. We
signing or thumbprint below as evidence.

ថ ប័នពក់

េយើងខញុំជមចស់គណនី េឈមះ............................................................... ែដលបនេ្របើ្របស់

ែដលមនែចងខងេលើេ

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.
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.
In the case of Khmer-language is inconsistent to the English
language, the Khmer version is considered official in the legal form.
The terms and conditions of this account are held 1 copy by a bank
and 1 copy for your implementation & use the account at Canadia
Bank Plc. to avoid any damages or lost occurred.
These Terms and Conditions shall be governed by and construed in
accordance with the laws of Cambodia and the rules, regulations, and
guidelines of the National Bank of Cambodia and other relevant
bodies, in force from time to time.

មចបប់បទបបញញ តិ្ត

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតិ្ត និងេគលករណ៍របស់ធនគរជតិៃនកមពុជនិង

ឬផ្តិត

17.3.

នឹងពុំមនផលប៉ះពល់ដល់លកខខណ្ឌ

ដៃទេទៀត ឬករអនុវត្តលកខខណ្ឌៃន្របតិបត្តិករគណនីេនះេឡើយ។

Miscellaneous

17.1. The terms of the transaction will apply to all transactions that you use

Date: .................../...................../.....................
Signature/ Thumbprint

្ត ប់ និងយល់្រពមនូវ្រគប់ លកខខណ្ឌ

មួ យេឡើយ ។ េយើងខញំុសូមចុះហតថេលខ

ប់ ។

េធ្វើេន................................ៃថងទី..............ែខ................ឆនំ........................
ហតថេលខ ឬផ្តិត

ន មេមៃដ
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