
 

កម្មវធីិពិសេេ CASHBACK 20% ជាម្យួ បណ័្ណ ឥណ្ទានវសីា ធនាគារ សាខម្បប៊ែង 
(សខម្បូឌា) ភអិីលេ ី 

 សគាលការណ៍្ និង លកខខណ្ឌ របេ់កម្មវធីិ 
1. “កម្មវធិពីសិេេ CASHBACK 20% ជាម្យួបណ័្ណឥណ្ទានវសីា” (Promotion) កម្មវធិីចាបស់្តើម្

ចាបព់ីថ្ងៃទី២១ បខត លា ឆ្ន ាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ បខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
2. ្លិត្ល: បណ័្ណ ឥណ្ទានវសីា ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី។ 
3. ពត័ម៌ានលម្អតិអាំពកីម្មវធិបី្បមូ្ េិូន៖ 

អតិងិជនបានយល់ប្េបជាម្យួនឹងសគាលការណ៍្ នងិលកខខណ្ឌ របេ់កម្មវធិី ថ្នម្ ខេញ្ញា អតងិិជនបដល
មានេិទធទិទួលបានកន ងប្បការទី ៤ ខាងសប្កាម្សនេះនឹងទទួលបាន ៖ 

ម្ ខេញ្ញា អតងិជិន ពត័ម៌ានលម្អតិអាំពកីារ្តល់ជូន លកខខណ្ឌ កន ងការចាំណាយ 

េប្មាបអ់តងិជិនងម ី
 

ឥតគតិថ្ងៃសេវាប្បចាាំឆ្ន ាំដាំបងូ 

 ការចាំណាយេរ ប (រមួ្មានប្បតិបតតិការ 
និងដកសាចប់្បាក)់ ចាបព់ីចាំនួន ១០០ ដ លាៃ រ ស ើង 
សៅកន ងរយៈសពល៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដាំសណ្ើ ការបណ័្ណ
(Activated) 

 េប្មាបប់តអតិងិជនងមី ១០០ នាកដ់ាំបូងប  សណាណ េះ! 

េប្មាបម់ាា េ់បណ័្ណ ឥណ្ទា
នវសីាទាាំងអេ់ 

 

ទទលួបាន CASHBACK ១០%  
ម្កវញិេប្មាបប់្បតិបតិតការទិញទាំនិញតាម្
បណាត ្ារទាំសនើបឬតាម្អនឡាញ 
 

 ប្បតិបតិតការបដលប្គបល់កខខណ្ឌ ប្តូវសធវើស ើង ចាបព់ីថ្ងៃ 
ចនទ ដល់ ថ្ងៃេ ប្ក។  

 ប្បតិបតាត ិការបដលមានទាំហាំទឹកប្បាកយ់ ងតិចបាំ  ្ត 
៣០ ដ លាៃ រ។ 

 CASHBACK (រមួ្មានប្បតិបតតិការនិងដកប្បាក)់ ជា
អតិបរមិា ១៥ ដ លាៃ រ។ 

 មាា េ់ប័ណ្ណ មាន ក់ៗ អាចទទួលបាន CASHBACK 
រហូតដល់ ៣០ ដ លាៃ រ។ 

ទទលួបាន CASHBACK ២០%  
ម្កវញិសពលភ្ជា បគ់សប្មាងបងរ់ ាំលេ់   អប្តា 
ការប្បាក ់០% 

 ចាំនួន CASHBACK នឹងប្តូវគណ្នាសៅបខដាំបូង 
របេ់គសប្មាងបងរ់ ាំលេ់។ 

 អន វតតចាំស េះគសប្មាងបងរ់ ាំលេ់ទាាំងពីរ រយៈសពល 
០៦បខ និង ១២បខ។ 

 
4. អតងិជិន 

4.1. េប្មាបអ់តងិជិនងម ី



 

ការ្តល់ជូនសនេះ គឺេប្មាបអ់តិងិជនចាំនួន ១០០នាកដ់ាំបូង បដលប្គបល់កខខណ្ឌ តប្ម្ូវដូចខាងសប្កាម្៖ 
 

- អតិងិជនម្និធ្លៃ បម់ានប័ណ្ណ ឥណ្ទានវសីា ធនាគារ សាខម្បប៊ែង សខម្បូឌា ពីម្ នម្ក សហើយសធវើការសេនើេ ាំបណ័្ណ
ឥណ្ទានវសីា ទទួលបានការអន ម្ត័ និងសចញបណ័្ណ សអាយសប្បើប្បាេ់កន ងអាំ  ងសពលថ្នកម្មវធិ ីប្បមូ្ េិូន។ 

- ម្និអន វតតចាំស េះបណ័្ណ ឥណ្ទានវសីាបដលមានប្ទពយធ្លនា (Secure Credit Card)។ 
- អតិងិជនប្តូវចាំណាយេរ បយ ងតិច ១០០ ដ លាៃ រកន ងរយៈសពល៣០ថ្ងៃ គិតចាបព់ីថ្ងៃបដលបណ័្ណ បានដាកដ់ាំសណ្ើ រ 

ការសអាយសប្បើប្បាេ់( រមួ្បញ្ាូ ល ប្បតិបតតិការលក ់និងប្បតិបតតិការដកសាចប់្បាក់ )។ 
- ប គគលិកធនាគារ សាខម្បប៊ែង សខម្បូឌា ម្និមានេិទធិចូលរមួ្កន ងការ្តល់ជូនេប្មាបអ់តិងិជនងមីសនេះសទ។ 

4.2. េប្មាបប់្គបម់ាា េ់បណ័្ណ ឥណ្ទានទាាំងអេ់ 

a. ទទលួបាន CASHBACK ១០%ម្កវញិេប្មាបប់្បតបិតិតការទញិទាំនញិតាម្បណាត ្ារទាំសនើប (MC5411)៖ 
- មាា េ់ប័ណ្ណ នឹងរកីរាយជាម្យួ CASHBACK ១០% េប្មាប់ការសធវើប្បតិបតិតការទិញទាំនិញយ ងតិច៣០ 

ដ លាៃ រ សៅតាម្បណាត ្ារទាំសនើបទាាំងអេ់ចាបព់ី ថ្ងៃចនទដល់ថ្ងៃេ ប្ក ជាសរៀងរាល់េបាត ហ៍កន ងរយៈសពល ប្បូម្ ូេិន។ 
ប្បតិបតិតការបដលប្គបល់កខខណ្ឌ ប្តូវបានកតប់្តាចូលសៅកន ងប្បពន័ធធនាគារ បដលមានMCC5411បដលប្អកសលើ 
បទបបញ្ាតតិរបេ់ Visa Organization (ម្និអន វតតសៅសលើហាងស្េងៗបដលមានទីតាាំងកន ង្ារទាំសនើបសនាេះសទ)។ 

- ប្គបម់ាា េ់បណ័្ណ អាចទទួលបាន CASHBACK សប្ចើនដងប្ត បម់្កវញិ និងការទទួលបាន CASHBACK 
ជាអតិបរមិា ១៥ ដ លាៃ រេប្មាប់មាា េ់ប័ណ្ណ ម្យួ។ 

- ការ្តល់ជូនសនេះ មានចាំនួនកាំណ្ត ់  អតិងិជនសធវើប្បតិបតតិការម្ ន នឹងទទួលបាន CASHBACK 
ម្ នរហូតដល់ប្គបច់ាំនួនកាំណ្ត។់ 

b. ទទលួបាន CASHBACK ១០%  ម្កវញិ សពលសធវើប្បតបិតិតការទញិទាំនញិតាម្តាម្អនឡាញ (Online) យ ងតចិ បា្ំ  ត 
៣០ ដ លាៃ រ។ 

- មាា េ់ប័ណ្ណ នឹងរកីរាយជាម្យួ CASHBACK ១០% េប្មាបប់្បតិបតិតការទិញទាំនិញតាម្អនឡាញ (Online) 
យ ងតិចបាំ  ្ត ៣០ ដ លាៃ រ។ 

- ប្គបម់ាា េ់បណ័្ណ  អាចទទួលបាន CASHBACK ជាសប្ចើនដង ទឹកប្បាកជ់ាអតិបរមិា ១៥ 
ដ លាៃ រេប្មាបម់ាា េ់ប័ណ្ណ មាន ក។់ 

- ប្បតិបតិតការ បដលម្និសជាគជយ័ ឬល បសចាល  នឹងម្និប្តូវបានទទួល CASHBACK សនាេះស ើយ។ 
- ការ្តល់ជូនសនេះមានចាំនួនកាំណ្ត់  អតិងិជនសធវើប្បតិបតតិការម្ ន នឹងទទួលបាន CASHBACK 

ម្ នរហូតដល់ប្គបច់ាំនួនកាំណ្ត។់ 
c. ទទលួបាន CASHBACK ២០%ម្កវញិេប្មាបប់្បតបិតិតការបខដាំបងូបដលភ្ជា បគ់សប្មាងបងរ់ ាំលេ់អប្តាការប្បាក ់០% 
- មាា េ់ប័ណ្ណ នឹងរកីរាយជាម្យួ CASHBACK ២០%ម្កវញិេប្មាបប់្បតិបតិតការដាំបូងបដលបានភ្ជា បគ់សប្មាង 

បងរ់ ាំលេ់អប្តាការប្បាក ់០%។ 
- ប្គបម់ាា េ់បណ័្ណ អាចទទួលបាន CASHBACK បតម្យួ (០១)ដងប  សណាណ េះទឹកប្បាកជ់ាអតិបរមិា 20 ដ លាៃ រេប្មាប់ 

មាា េ់ប័ណ្ណ មាន ក។់ 
- ប្បេិនសបើមាា េ់បណ័្ណ ល បសចាលប្បតិបតិតការបងរ់ ាំលេ់ ចាំនួនទឹកប្បាកប់ដលទទួលបាននឹងប្តូវបានកាតស់ចញពីបណ័្ណ  

ឥណ្ទានវសីា របេ់អតិងិជនវញិ។  



 

- ការ្តល់ជូនសនេះ គឺេប្មាប់មាា េ់បណ័្ណ  បដលបដលប្គបល់កខខណ្ឌ  ៣០ នាកដ់ាំបូងបតប  សណាណ េះ ។ 
4.3. លកខខណ្ឌ ស្េងសទៀត 

- ប្បតិបតិតការទិញទាំនិញ បដលប្គបល់កខខណ្ឌ អាចសធវើស ើងសដាយមាា េ់ប័ណ្ណ ចម្បង និងមាា េ់ប័ណ្ណ រង។ 
- ប្បតិបតិតការបដលសជាគជយ័ (មាា េ់ប័ណ្ណ នឹងទទួលបានសារជូនដាំណឹ្ងពីធនាគារ) ប  បនតសបើកន ងរយៈសពល ៣០ថ្ងៃ 

ប្បតិបតិតការទាាំងសនាេះម្និបានកតប់្តាចូលសៅកន ងរបាយការណ៍្នឹងប្តូវចាតទ់ កជាប្បតិបតិតការម្និប្គបល់កខខណ្ឌ ។ 
- វវិាទ ការល បសចាល និង/ឬ ប្បតិបតិតការបរាជយ័កន ងរយៈសពលប្បូម្ ូេិន នឹងប្តូវកាតស់ចញនូវតថ្ម្ៃេរ បថ្នប្បតិបតិតការ

ទិញទាំនិញបដលប្គបល់កខខណ្ឌ ។ 
- រាល់ប្បតិបតតិការបដលមានការេងេយ័ ឬម្និមានលកខខណ្ឌ  ប្គបប់្គានស់ដាយប្អកសលើសពលសវលា ទីតាាំង របេ់ 

ប្បតិបតតិការ ឬកតាត ស្េងសទៀត នឹងប្តូវកាតស់ចញពីប្បតិបតតិការបដលមានេិទធិម្ ន។ ធនាគារ មានេិទធិកន ងការសេនើ 
េ ាំអតិងិជនកន ងការ្តល់វកិកយបប័្តហិរញ្ា វតថ  សដើម្បបីញ្ញា កព់ីភ្ជពប្តឹម្ប្តូវរបេ់ប្បតិបតតិការ។ កន ងករណី្បដល 
អតិងិជនខកខាន ម្និបានបង្ហា ញពីភ្ជពប្តឹម្ប្តូវ របេ់ប្បតិបតតិការសនាេះសទសនាេះ ធនាគារនឹងសធើវការ 
កាតស់ចញនូវតថ្ម្ៃេរ បថ្នប្បតិបតិតការទិញទាំនិញ បដលប្គបល់កខខណ្ឌ សនាេះ។ 

- ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បឌូា) ភអីិលេ ី មានេិទធិបដិសេធនូវរាល់ កយសេនើេ ាំបដលម្និប្គបល់កខខណ្ឌ  ម្និ
ចាេ់លាេ់ ម្និប្គបប់្គាន ់និង/ឬ ឯកសារសយងម្និេម្ប្េប។ 

5.  វធិសីដើម្បទីទលួបានការ្តល់ជូន 
ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី នឹងបញ្ាូ លនូវការ្តល់ជូនសៅកន ងបណ័្ណ ឥណ្ទានវសីាកន ងរយៈសពល ១៥ថ្ងៃចាបព់ថី្ងៃ
បដលមាា េ់ប័ណ្ណ បានសធវើប្បតិបតតកិារបដលប្គបល់កខខណ្ឌ ។ 

6. ពត័ម៌ានបបនថម្ 
េប្មាបព់ត័ម៌ានបបនថម្ អតិងិជនអាចអសញ្ា ើញម្កកានស់ាខាណាម្យួរបេ់ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី ឬ 
ទាំនាកទ់ាំនង ម្កកាន់ភ្ជន កង់្ហរបសប្ម្ើអតិងិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ និង ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣។ 
ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី ទទួលខ េប្តូវកន ងការជូនដាំណឹ្ងសៅសលើ សគាលការណ៍្ 
និងលកខខណ្ឌ ថ្នកម្មវធិីសនេះ និង ពត័ម៌ានរបេ់អតិងិជន បដលប្គបល់កខខណ្ឌ  ( រមួ្មាន ស ម្ េះ 
សលខអតតអតតេញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ /លិខិតឆ្ៃងបដន និងសលខបនួខទង ់ ច ងសប្កាយរបេ់បណ័្ណ ឥណ្ទានវសីា) តាម្រយៈ
សគហទាំពរ័របេ់ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី៖ sacombank.com.kh សដាយម្និចាាំបាចស់ធវើការជូនដាំណឹ្ងជាម្ ន។ 

7. លកខខណ្ឌ ទូសៅ 
- ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី ម្និទួលខ េប្តូវ ចាំស េះការម្និបានជូនដាំណឹ្ង  សដាយសារប ា ប្បពន័ធ 

Email  អាេយដាា ន ឬសលខទូរេ័ពទបដល្តល់សដាយមាា េ់ប័ណ្ណ  ឬលិខិតជូនដាំណឹ្ងប្តូវបាត ់លួច ឬខូច។ 
- សដាយមានការយល់ប្ពម្ពីអតិងិជន ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី េូម្រការេិទធិជាសាធ្លរណ្ៈ 

កន ងការបង្ហា ញស ម្ េះ និងរបូភ្ជពរបេ់អតិងិជន សៅកន ងការប្បកាេនិង្ាយ ណិ្ជាកម្មតាម្ការបេត 
ប្បពន័ធ្េពវ្ាយស្េងៗសទៀត សដាយម្និព ាំចាាំបាច់្ តល់កថ្ប្ម្សេវា ណាម្យួសៅកានអ់តិងិជនស ើយ។ 

- ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី  េូម្រកាេិទធិកន ងការរផ្លៃ េ់បតូរលកខខណ្ឌ ទាាំងសនេះ សៅសពលណាម្យួ 
សដាយម្និចាាំបាចស់ធវើការជូនដាំណឹ្ងជាម្ ន។ 



 

- កន ងករណី្មានវវិាទណាម្យួសកើតស ើង ទាកទ់ងនឹងកម្មវធិីប្បូម្ ូេិនសនេះ ធនាគារ សាខម្បប៊ែង (សខម្បូឌា) ភអីិលេ ី 
 នងឹសដាេះប្សាយវវិាទសនេះ យ ងេម្ប្េបបាំ  ្តសៅកានអ់តិងិជន។ ប្បេិនសបើបរាជយ័កន ងការសដាេះប្សាយវវិាទ 
សនាេះវវិាទនឹងប្តូវបានសដាេះប្សាយ សៅតាម្្ៃូវចាបប់ដលបានកាំណ្ត។់ 

- តាម្រយ:ការចូលរមួ្កន ងកម្មវធិីសនេះ ប្គបម់ាា េ់បណ័្ណ ទាាំងអេ់ ប្តូវចាតទ់ កថាទទួលនិងយល់ប្ពម្ នូវសគាលការណ៍្ និង 
លកខខណ្ឌ របេ់កម្មវធិី។ 


