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ខចែងនងិលក្ខខណ្ឌននការប្រើ្ាស់បសវាក្ម្ម eBANKING ររស់ធនាគារសាខម្ចរ៊ែង បខម្រឌូា 
ខ្លឹមសារខ្ចែង  នងិលក្ខខ្ណ្ឌ ខាងក្រោមអមជាមយួទរមងែ់ ុះក្ ម្ ុះក្ររើរាស់ក្សវាក្មម eBANKING ររស់ធនាគារ 
សាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌារក្ងកើតានជាក្ិែចរពមក្រពៀងក្សវាក្មម eBANKING រវាងធនាគារនិងអតិថជិន (តក្ៅក្នុះក្ៅ 
ថាក្ិែចសនា)។ តាមរយៈោររញ្ជា ក្ោ់រែ ុះក្ ម្ ុះសរារក់្សវាក្មម eBANKING ក្ៅធនាគារសាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌា 
អតិថិជនទទួលសាា ល់ថារាល់ពត័ា៌នចែលផ្តល់មក្ឲ្យធនាគារគឺពិតជាានភាពរតមឹរតូវែាស់លាស់ទងំពីម នរហូត 
មក្ែល់ក្ពលរែច របនន។អតថិជិនានអានែាស់នងិយល់រពមទទួលយក្តាមខ្ចែងក្ោយក្គារពតាមសិទធិនិងោតពវ
ក្ិែចររស់ក្សវាក្មមក្ន ងក្ែិចរពមក្រពៀងក្នុះ។ 
្រការ១. និយម្ន័យ 
1. ធនាគារ៖គឺជាធនាគារ សាយហានក្ធឿងទីន ក្ខ្មរូឌា ភអីលិស ី។ 
2. អតថិជិន៖គឺជាាច ស់គណ្នីរាក្រ់ក្ ញ្ ើទូទតគ់ាម នោលក្ណំ្ត ់(រមួានឯក្តតរ គាលនងិនីតិរ គាល)។ 
3. ោរយិាល័យររតរិតតោិរ៖គជឺាសាខាក្រោមែំន ុះធនាគារ សាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌា ភអីិលស ី សថិតក្ៅក្ន ងរពុះ 

រាជាណាែរក្ក្មព ជា។ 
4. សាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌា ភអីិលស ី eBANKING (ក្ៅោតថ់ាeBANKING) គឺជាររពន័ធររតិរតតិោរក្អឡិែរតូ 

និែចែលផ្តល់ក្ោយធនាគារែល់អតិថជិនតាមរយៈឧរក្រណ៍្ចែលភាា រអ់ នីក្ធើចណ្ត រមួានររពន័ធររតរិតតិ 
ោរពីរគឺ iBanking និង mBanking។ 

5. សាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌា ភអីលិស ី  iBANKING (ក្ៅោតថ់ា iBanking) គឺជាររពន័ធររតិរតតិោរក្អឡិែរតូ 
និែចែលក្ធវើររតិរតតិោរតាមរយៈក្គហទំពរ័ https://www.e-sacombankcambodia.com/ ។  

6. សាខ្មចរ៊ែង ក្ខ្មរូឌា ភអីលិស ី  mBANKING (ក្ៅោតថ់ា mBanking) គឺជាររពន័ធររតរិតតិោរក្អឡិែ 
រតូនិែចែលក្ធវើររតិរតតិោរតាមរយៈក្មមវធិ ីmBanking ក្ររើក្លើទូរសពទដែែល័ត។ 

7. អនក្ក្ររើរាស់ (User) គឺជារ គាលចែលរតូវានអតថិិជនផ្តល់សិទធិក្ន ងោរែ ុះក្ ម្ ុះជាមយួធនាគារក្ែើមបអីាែ 
ក្ររើរាស់ក្សវា eBANKING ក្ោយផ្ទទ ល់ក្យាងក្ៅតាមសិទធិចែលានផ្តល់ឱ្យ។ 

8. ពត័ា៌នសរារែូ់លក្ៅ eBANKING រមួាន៖ 
 សំរាររ់រពន័ធ iBanking: (១) ក្ ម្ ុះអនក្ែូលក្ររើ (User) (២) ពាក្យសាា តែូ់ល (ក្លខ្សាា ត)់ និង (៣) 

ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់(ក្លខ្សាា ល់) ។ 
 សំរាររ់រពន័ធ mBanking: (១) ក្ ម្ ុះអនក្ែូលក្ររើ (User) (ក្លខ្សាា ល់អនក្ក្ររើ) (២) ពាក្យសាា តែូ់ល 

(ក្លខ្សាា ត)់ / ចសានរាមដែ / ចសានសាា ល់ម ខ្។ 
9. ក្លខ្សាា តែូ់ល (Password)៖  រាររ់ ច្ូ លទងំឃ្លល ក្លខ្សាា ត ់ ក្លខ្និមតិតសញ្ជញ  រទឺរមងអ់តតសញ្ជញ ណ្ 

ក្ផ្េងៗក្ទៀតចែលជាោរសាា តន់ិងផ្តល់ជូនអតិថិជនរកឺ្ណំ្តក់្ោយអតថិិជនក្ៅធនាគារក្ហើយធ្លល រែូ់លក្ររើ 
eBANKING រមួទងំក្លខ្សាា តែូ់លរក្ណាត ុះអាសនន។ 

10. ក្លខ្សាា តែូ់លរក្ណាត ុះអាសននគឺជាក្លខ្សាា តច់ែលផ្តល់ក្ោយររពន័ធែល់អនក្ក្ររើរាស់ eBANKING 
នីមយួៗក្ៅក្ពលអតថិិជនែ ុះក្ ម្ ុះក្ររើរាស់រតូវានក្ររើសរារអ់នក្ក្ររើ(User)ក្ែើមបែូីល eBANKING 
ជាក្លើក្ែំរូងក្ហើយរក្ងកើតពាក្យសាា តស់រារែូ់ល iBANKING ឬ mBanking ររស់ធនាគារ។ 

11. ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ តា់ននយ័ថាក្លខ្កូ្ែសំងាតច់ែលផ្តល់តាមរយៈឧរក្រណ៍្ក្ផ្ទៀងផ្ទទ តភ់ាពរតឹមរតូវឬទរមង់
ក្ផ្ញើក្ផ្េងក្ទៀតក្យាងតាមក្សែក្តីជូនែំណឹ្ងររស់ធនាគារពីក្ពលមយួក្ៅក្ពលមយួសរារអ់នក្ក្ររើរាស់ទ ក្
សរារោ់រអន មត័ក្ែើមបអីន វតតររតិរតតិោររញ្ជា ទិញតាមរយៈ eBanking ទមទរោរក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត។់ 
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12.  OTP (ក្លខ្សាា តក់្ររើមយួែង) គឺជាក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ តក់្ររើមយួែងក្ហើយានស ពលភាពក្ន ងរយៈក្ពល 
ជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ។ 

13. ឧរក្រណ៍្ក្ផ្ទៀងផ្ទទ តគ់ឺជាឧរក្រណ៍្មយួចែលរតូវានក្ររើក្ែើមបរីរមុងទ ក្ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ តO់TP ចែលអតិថ ិ
ជនែ ុះក្ ម្ ុះក្ែើមបកី្រជើសក្រ ើសសរារអ់នក្ក្ររើរាស់ាន ក្់ៗ ក្ៅក្ពលែ ុះក្ ម្ ុះក្ររើរាស់ eBANKING 
ចែលានម ខ្ងារផ្តល់ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ តស់រារអ់តថិិជនក្ររើរាស់រាល់ក្ពលក្ធវើររតិរតតិោរ។ 

14. វធិីសាស្រសតក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ គឺជាវធិសីាស្រសតដនោរក្ផ្ទៀងផ្ទទ តរ់រតរិតតិោរចែលអតិថជិនក្រជើសក្រ ើសសរារក់្ររើរាស់ 
ក្ៅក្ពលែ ុះក្ ម្ ុះក្ររើរាស់ eBANKING ឬវធិីសាស្រសតក្ផ្ទៀងផ្ទទ តក់្ផ្េងៗក្ទៀត សមរសរតាមរទរប ញ្តត ិ
ក្ំណ្តរ់រស់ធនាគារ សរារផ់្លិតផ្លនិង ក្សវាក្មម ឬររតិរតតិោរនមីយួៗចែលអតិថិជនអន វតតក្ែើមប ី
ក្ផ្ទៀងផ្ទទ តភ់ាពរតឹមរតូវម នក្ពលក្ធវើររតិរតតិោរជូនអតិថជិនរមួានរ  ចនតមនិានក្រមតិែំក្ពាុះវធិីសាស្រសតក្ផ្ទៀង 
ផ្ទទ ត៖់ 
- OTP SMS: OTP ក្ផ្ញើតាមសារទូរស័ពទ។ 

- OTP Token: OTP តាមឧរក្រណ៍្ Token ។ 
15. ពត័ា៌នសាា តគ់ឺជាពត័ា៌នែូលក្ន ងររពន័ធ, ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ OTP, ឧរក្រណ៍្ក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត,់  ក្លខ្ទូរស័ពទ, 

អាសយោា នអ ីចម ល, ររស់អតិថិជន ឬក្តាត ពត័ា៌នក្ផ្េងក្ទៀត ចែលអតិថជិនានែ ុះក្ ម្ ុះក្ៅធនាគារ 
ឬរតូវានផ្តល់ក្ោយធនាគារ រមួរ ច្ូ លរ  ចនតមនិរតូវក្រមតិែំក្ពាុះពត័ា៌ន ក្ៅក្លើទរមងច់រររទែ ុះក្ ម្ ុះ 
ពត័ា៌នររស់អតិថិជន ររវតតិដនររតិរតតិោរររស់អតថិិជន។ អារស័យក្លើក្សវាក្មម ផ្លិតផ្ល ររតិរតតិោរ 
ចែលអតិថិជនក្ររើរាស់ក្ៅក្លើ eBANKING ក្តាត មយួឬមយួែំននួខាងក្លើនឹងរតូវានធនាគារក្ររើរាស់ 
ក្ែើមបកី្ផ្ទៀងផ្ទទ តអ់តិថជិនក្ោយចផ្ែក្ក្លើភាពរតឹមរតូវដនវធិីសាស្រសតក្ផ្ទៀងផ្ទទ តច់ែលានក្ណំ្តក់្ោយធនាគារ។ 
សរារផ់្លិតផ្ល នងិក្សវាក្មមររតិរតតិោរក្នាុះ។ 

16. រាយោរណ៍្គឺជារ ា្ ីលមែតិដនររតិរតតិោរ និងោរគិតដថលក្សវាក្ផ្េងៗ ទក្ទ់ងនឹងោរក្ររើរាស់គណ្នី 
ក្ន ងរយៈក្ពលជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ។ 

17. ចែនក្ំណ្តរ់រតិរតតិោរររចដំថាគឺជាែំនួនអតិររាិចែលអតិថិជនរតូវានអន ញ្ជញ តឱ្យក្ធវើររតិរតតិោរក្ន ងមយួ 
ដថាក្ោយចផ្ែក្ក្លើទឹក្រាក្ស់រ រដនររតិរតតិោរចែលានក្ធវើក្លើ eBANKING រតូវានែ ុះក្ ម្ ុះក្ោយ 
អតិថិជនក្ន ងក្រមតិចែលានក្ំណ្តរ់រស់ធនាគារ ក្ោយមនិរាររ់ ច្ូ លររតិរតតិោរដថលក្ដរមក្សវា 
រាក្រ់ក្ ញ្ ើតាមអ ីនក្ធើចណ្ត ឬររតិរតតិោរក្ផ្េងក្ទៀតក្ោយចផ្ែក្ក្លើក្សែក្តីជូនែណឹំ្ងររស់ធនាគារតាម 
រគានីមយួៗ។ ចែនក្ណំ្តក់្នុះរតូវានគណ្នាសរារអ់តិថជិនាន ក្ក់្ោយមនិគិតពីែំនួន(User)អនក្ក្ររើ 
រាស់ចែលជាក្មមសិទធិររស់អតិថិជនក្នាុះ។ ចែនក្ំណ្តរ់រតិរតតិោរររចដំថាក្លើ iBanking និង mBanking 
គឺឯក្រាជយពីគាន ទងំរសុង។ 

18. ចែនក្ំណ្តស់រារម់យួររតរិតតិោរគឺជាែំននួទឹក្រាក្ស់រ រអតិររាចែលអនក្ក្ររើរាស់រតូវានអន ញ្ជញ ត
ឱ្យក្ធវើររតិរតតិោរែូែចែលានែ ុះក្ ម្ ុះក្ោយអតិថជិនក្ន ងក្រមតិចែលានក្ំណ្តរ់រស់ធនាគារក្លើក្ចលង
ចតររតិរតតិោរដថលក្សវា និងររតិរតតិោរោក្រ់ាក្រ់ក្ ញ្ ើតាមអនឡាញ។ ចែនក្ណំ្តក់្នុះរតូវចតតិែជាងឬក្សមើ 
នឹង ចែនក្ណំ្តរ់រចដំថាររស់អតិថិជន។ ចែនក្ំណ្តម់យួររតិរតតិោរក្ៅក្លើ iBanking និង mBanking 
គឺឯក្រាជយទងំរសុង។ 
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19. ដថាក្ធវើោររតូវានគិតពីដថាែន័ទែល់ដថាស រក្ (ពីក្ា ង ៨ រពឹក្ែល់ ៤រក្សៀល) ឬក្ា ងក្ធវើោរជាក្ច់សតងររស់ 
ធនាគារពីរគានីមយួៗ។     ក្លើក្ចលងចតដថាឈរស់រាក្រ ណ្យជាតកិ្ំណ្តក់្ោយែារឬ់ដថាឈរស់រាក្   
ក្ំណ្តក់្ោយធនាគារ។ 

20. ក្ពលក្វលាធនាគារក្ោុះរសាយររតិរតតិោរ គឺជាក្ពលក្វលាចែលសំក្ណ្ើ ររស់អតិថិជនរតូវានក្តរ់តាយា ង 
រតឹមរតូវក្ៅក្ន ងររពន័ធធនាគាររនាទ រព់ីអតថិិជនានរ ច្រជ់ំហានដនោររគររ់គងនិងអន មត័ក្លើររតិរតតិោរ 
ចែលានែ ុះក្ ម្ ុះជាមយួធនាគារ (ររសិនក្រើាន) ។ 

21. ោលររកិ្ែេទទូទត ់ គឺជាោលររកិ្ែេទររតិរតតិោររតូវានក្តរ់តា ទូទតជ់ាក្ច់សែងក្ៅក្ន ងគណ្នីររស់ 
អតិថិជន។ 

22. ោលររកិ្ែេទររតិរតតិោរ គឺជាោលររកិ្ែេទចែលររតិរតតោិរក្ក្ើតានក្ឡើង។ 
23. ោលររកិ្ែេទានស ពលភាពគឺជាោលររកិ្ែេទនាក្ពលអនាគតចែលអតថិិជនក្សនើស ំឱ្យធនាគារក្ធវើររតិរតត ិ

ោរ ។ 
24. អនក្ផ្តល់ក្សវាក្មម/អងាភាពទទួលសាា ល់ោរទូទតគ់ឺជាអងាភាព/រ គាលចែលផ្តល់ទនំិញនិងក្សវាក្មមនិងទទួល 

យក្ោរទូទតស់រារោ់រទញិនិងលក្ទ់នំិញ/ក្សវាក្មមតាមរយៈក្សវាក្មមទូទតរ់រស់ធនាគារនិង/ឬ ក្សវា 
ក្មមទូទតអ់នតរោរដីនដែគូផ្តល់ក្សវាទូទតអ់នតរោរ។ី 

25. ដែគូក្សវាក្មមអនតរោរទូីទត ់ ាននយ័ថាអងាោរចែលផ្តល់ក្សវាក្មមអនតរោរទូីទតរ់សរតាមែារស់តីពីអនតរ 
ោរទូីទតច់ែលានែ ុះក្ិែចសនានិងសហោរជាមយួធនាគារ ក្ែើមបសីរមរសរមួលក្ន ងោរផ្តល់ក្សវាទូទត ់
រាក្ជូ់នអតថិិជន។ 

្រការ ២. សិទ្ធនិិងការទ្ទ្លួខសុ្រូវររសអ់រិថិជន 
1. សិទធអិតថិជិន 

 អាែែូលក្ររើក្គហទំពរ័និងក្មមវធិី eBANKING  និងក្ររើរាស់ផ្លិតផ្លនិងក្សវាក្មមក្ផ្េងៗ ចែលាន 
ផ្តល់ជូនតាមរយៈររពន័ធទងំក្នុះក្ៅតាមក្ ច្រក់្សវាក្មមចែលានែ ុះក្ ម្ ុះ។ 

 ានសិទធិតាមោន/ពាក្យរណ្ែឹ ងអពំីក្ំហ សោររកំ្លាភរពំាន (ររសិនក្រើាន) ចែលក្ក្ើតក្ឡើងក្ន ងក្ពលក្ររើ 
រាស់ផ្លិតផ្លនិងក្សវាក្មមែូែានចែងក្ន ងែារ។់ ពាក្យរណ្តឹ ងរតូវក្ធវើជាលាយលក្ខណ៍្អក្េរក្ហើយ 
ក្ផ្ញើក្ៅធនាគារ។ អតិថិជនានសិទធិោក្ព់ាក្យរណ្តឹ ងក្ន ងរយៈក្ពលជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួចែលក្ំណ្តក់្ោយ 
ធនាគារចរព់ីោលររកិ្ែេទដនររតិរតតិោរក្សនើស ំោនឬរណ្តឹ ង។ ក្លើសពីរយៈក្ពលក្នុះធនាគារនឹងមនិ 
ទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះោរក្ក្ើតក្ឡើងឬទំនួលខ្ សរតូវចែលពាក្ព់ន័ធក្ឡើយ។ 
ក្ន ងក្រណី្រណ្តឹ ងររស់អតថិជិនមនិទក្ទ់ងនឹងក្ំហ សររស់ធនាគារ អតិថជិននងឹរតូវគិតដថលក្សវាចែល 
ក្ក្ើតក្ឡើងពីោរក្ោុះរសាយរណ្តឹ ងក្ោយក្យាងក្ៅតាមរទរប ញ្តតិររស់ធនាគារ។ 

 ក្សនើស ំធនាគារក្ធវើរែច របននភាពពត័ា៌នែ ុះក្ ម្ ុះ(User)អនក្ក្ររើរាស់ ក្សនើស ំក្លខ្កូ្ែសាា តែូ់លក្ឡើង 
វញិក្ោយក្យាងតាមនីតិវធិីែ ុះក្ ម្ ុះថមីចែលានក្ណំ្តក់្ោយធនាគារ។ ធនាគារនឹងផ្ទល ស់រតូរពត័ា៌ន 
ចែលរតូវគាន  រនាទ រព់ីរតួតពនិតិយរញ្ជា ក្ន់ិងទទួលយក្សំក្ណ្ើ ក្ែើមបផី្ទល ស់រតូរពត័ា៌នររស់អតិថិជន។ 

 សិទធិក្ផ្េងៗែូែានចែងក្ន ងក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ និងរទរប ញ្ តតិក្ផ្េងក្ទៀតចែលទក្ទ់ងនឹងែារ។់ 
2. ោរទទលួខ្ សរតវូររស់អតថិជិន៖ 
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 ានអានយល់ និងអន វតតតាមវធិ្លននិងក្សែក្តីចណ្នាទំក្ទ់ងនងឹក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះម នក្ពលក្ររើរាស់។ 
ោរទទួលខ្ សរតូវចែលានចែងក្ន ងខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំក្នុះរតូវែងភាា ររ់ាល់សហាច ស់គណ្នកី្ន ងក្រ
ណី្គណ្នីចែលែ ុះក្ ម្ ុះក្ររើររពន័ធ eBANKING  ជាគណ្នីរមួ។ 

 អតិថិជនចែលែ ុះក្ ម្ ុះក្ររើរាស់ក្សវាក្មម eBANKING  ររស់ធនាគាររតូវានអាយ យា ងតែិ ១៨ ឆ្ន  ំ
ក្ឡើងក្ៅ។  ក្ៅក្ពលក្ររើរាស់ eBANKING  អតិថិជនក្រ៏តូវយល់អំពីខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្រើក្និង 
ក្ររើរាស់គណ្នីធនាគារផ្ងចែរ។ 

 ផ្តល់ឯក្សារនិងពត័ា៌នចាំែក់្ពញក្លញនិងរតឹមរតូវតាមោរតរមូវររស់ធនាគារ ក្ៅក្ពលែ ុះក្ ម្ ុះ 
ក្ែើមបកី្ររើរាស់ eBANKING  និងក្ន ងអំឡ ងក្ពលក្ររើរាស់ eBANKING  អន វតតោរទទួលខ្ សរតូវ 
ទងំអស់សរារភ់ាពរតឹមរតវូនិងក្ពញក្លញដនពត័ា៌នក្នុះ។ 

 រញ្ជា ររតរិតតិោរររស់អតថិជិននឹងមនិរតូវានែំក្ណ្ើ រោរររសិនក្រើ៖ (i) រាល់ពត័ា៌នចាំែន់ងិ/ឬ 
ឯក្សារក្យាងពាក្ព់ន័ធក្ផ្េងៗមនិរតូវានផ្តល់ជូនតាមសំក្ណ្ើ ររស់ធនាគារ។ ឬ (ii) មនិានសមត លយ 
រគររ់គានក់្ៅក្ន ងគណ្ន/ីោតចែលានក្ណំ្តស់រាររ់រតិរតតិោរក្នាុះក្ទ។ ឬ (iii) ែារោ់ក្ក់្រមតិឬ 
ហាមឃ្លតោ់រទូទតរ់រតិរតតោិរក្នាុះ។ 

 យល់រពមឱ្យធនាគាររងកក្គណ្ន ី ែក្រាក្ព់ីគណ្នណីាមយួ ក្ែើមបទូីទតត់ដមលររតិរតតិោរក្ផ្េងៗ 
ទូទតរ់ាល់ក្ដរមក្សវាររតរិតតិោរ ដថលក្សវាទក្ទ់ងនឹងពាក្យរណ្តឹ ងនិងជក្ាល ុះតាមរទរប ញ្ តតិររស់ 
ធនាគារនិងែារ។់ 

 ទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះររតរិតតោិរចែលក្ធវើក្ឡើងក្ោយពត័ា៌នែូលររស់អតថិិជនក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់
(រមួទងំក្ពលអតិថិជនផ្ទែ ក្ឬរ ច្រោ់រក្ររើរាស់ eBANKING) ក្ោយមនិអាែល រក្ចល ទតក់្ចល 
រែិក្សធក្ចល ផ្ទល ស់រែូរ រក្ក្រោយ ក្ោយក្ហត ផ្លណាមយួក្ឡើយ  ក្លើក្ចលងចតរំក្ពញលក្ខខ្ណ្ឌ  
ែូែានចែងក្ន ងររោរ ៧ ខាងក្រោមនិងអារស័យក្លើោររតួតពិនតិយនិងអន មត័ពីធនាគារ។ 

 សងរាក្ក់្ៅធនាគារវញិ រាល់ោរទូទតក់្លើស ោរទូទតក់្លើសសមត លយអន ញ្ជញ តក្លើគណ្ន/ីោត 
និងោររាក្ច់ែលក្ក្ើតក្ឡើងរសរតាមរទរប ញ្តតិររស់ធនាគារ។ អនក្ផ្តល់ក្សវាក្ផ្ទររាក្រ់ក្ក្ ើញថាាន 
ក្ំហ សក្ន ងោររញ្ជា ក្ផ្ទររាក្រ់រស់អតិថិជន អតិថជិនរតូវចត សរមរសរមួលយា ងសក្មមជាមយួធនាគារ 
ក្ែើមប ីក្ោុះរសាយ/រងវិលសងែំនួនរាក្ទ់ងំក្នាុះក្ឡើងវញិ។ 

 រាល់ក្ពលែូលក្ររើរាស់ eBANKING អតិថិជនមនិរតូវទ ក្ក្ ំពយូទរ័ ឬទូរស័ពទ ឬទ ក្ឲ្យអនក្ក្ផ្េង 
ក្ទៀតក្ររើក្ ំពយូទរ័ ឬទូរស័ពទររស់អតិថជិនក្ឡើយ រហូតែល់អតិថជិនចក្ក្ែញពីក្មមវធិីចែលក្ំព ងក្ររើ។ 
អតិថិជនទទួលខ្ សរតូវក្ន ងោរចក្ក្ែញពីក្មមវធិីរនាទ រព់ីោរែូលក្ររើ eBANKING រាល់ក្ពលនីមយួៗ។ 

 ទទួលខ្ សរតូវក្ន ងោរអន វតតវធិ្លនោរសមក្ហត ផ្លក្ែើមបធី្លនាស វតថិភាព គណ្ក្នយយភាព និងសរារ ់
ទូរស័ពទ ឧរក្រណ៍្ក្ផ្េងៗក្ែើមបភីាា ររ់រពន័ធក្មមវធិីក្ផ្េងៗ... ចែលអតិថិជនក្ររើក្ែើមបភីាា រែូ់លក្ររើរាស់ 

eBANKING ររស់ធនាគារ។  ែំក្ឡើងនិងក្ធវើរែច របននភាពក្មមវធិីររឆ្ងំក្មក្រាគជាររចកំ្ៅក្លើឧរក្រណ៍្ 
ផ្ទទ ល់ខ្លួន ក្ែើមបធី្លនាាននូវោរតំក្ឡើងនិងក្ធវើរែច របននភាពនូវក្ំចណ្ែ ងក្រោយរំផ្ តដនក្មមវធិ ី ក្ែើមបរីតួត 
ពិនិតយោរោរពារនិងែូលោរក្ររើរាស់ក្ោយខ្ សែារឬ់គាម នោរអន ញ្ជញ ត។ 

 ក្ន ងអំឡ ងក្ពលដនោរក្ររើរាស់ អតិថិជនមនិរតូវានអន ញ្ជញ តឲ្យក្ធវើអនតរាគមនក៍្ែើមបផី្ទល ស់រតូរ/ចក្ចររទិនន 
នយ័ចផ្នក្ទន ់ (software) ក្លើក្អរក្ងរ់ងាា ញ(display)... ររស់ eBANKING ក្ោយក្ហត ផ្លណាមយួ 
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ក្ឡើយ។ ធនាគារនឹងរ្ឈរោ់រក្ររើរាស់ក្សវាក្មមររស់អតិថិជនជារនាទ ន ់ និងក្ោយគាម នោរជូនែណឹំ្ង 
ជាម នររសិនក្រើអតិថិជនរកំ្លាភក្លើខ្ក្នុះ។ 

 អតិថិជនរតូវធ្លនាថារាល់ពត័ា៌នររតិរតតិោររតូវានរ ច្ូលក្ៅក្ន ង eBANKING ក្ោយានភាពរតឹម 
រតូវខ្ពស់ក្ៅក្ពលររតិរតតិោរ។ ក្ន ងក្រណី្ចែលអតិថជិនក្ររើមក្ធាាយររស់ជនទី៣ ក្ែើមបែូីលក្ៅក្ន ង 
គណ្ន ី eBANKING ចែលានក្រើក្ក្ៅធនាគារ ក្នាុះអតិថជិននងឹទទួលនូវរាល់ហានិភយ័ចែលក្ក្ើត 
ក្ឡើងក្ោយខ្លួនឯង។ រាល់ោរខូ្ែខាតចែលក្ក្ើតក្ឡើង (រាររ់ ច្ូ លទងំក្ោយផ្ទទ ល់និងក្ោយររក្យាល) 
ែំក្ពាុះធនាគារ ក្ោយសារោរក្ធវសររចហស ោរក្ធវើសក្មមភាពរនលំក្ោយក្ែតនាររស់អតថិិជន 
អតិថិជននឹងរតូវទូទតស់ងធនាគារ និងរ គាល/អងាភាពពាក្ព់ន័ធក្ផ្េងៗទក្ទ់ងនងឹោរក្ធវើររតិរតតិោរ 
ររស់អតិថិជន។ 

 ក្ៅក្ពលរក្ក្ ើញឬសងេយ័ដនោរែូលក្ររើ eBANKING ក្ោយគាម នោរអន ញ្ជញ តឬសងេយ័ថាពត័ា៌ន 
ែូលររស់អតិថជិន ចលងានភាពសាា ត ់ឬអតិថិជនានាតរ់ងឧ់រក្រណ៍្ក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ឬរក្ក្ ើញក្ំហ ស 
ក្ំឡ ងក្ពលររតិរតតិោរ អតិថិជនរតូវជូនែណឹំ្ងតាមវធិកី្លឿនរំផ្ ត ក្ៅោនម់ជឈមណ្ឌ លពត័ា៌នររស់ 
ធនាគារតាមរយៈក្លខ្ទូរស័ពទ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ / ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣ ឬក្លខ្ទូរស័ពទចែល 
ធនាគារ ានជូនែណឹំ្ងតាមរគានីមយួៗ។  

 រងក់្ដរមក្សវាក្មមទក្ទ់ងនងឹក្សវាក្មមក្ោយក្យាងក្ៅតាមតារាងក្ដរមក្សវាចែលក្ណំ្តក់្ោយធនាគារ
តាមរគានីមយួៗ។ 

 ជូនែណឹំ្ងជារនាទ នែ់ល់ធនាគារអំពីោរផ្ទល ស់រតូរណាមយួទក្ទ់ងនងឹអតថិិជន រមួទងំអស់រ  ចនតមនិាន 
ក្រមតិ ែំក្ពាុះអាសយោា នអែិដស្រនតយ ៍ អាសយោា នទំនាក្ទ់ំនង ក្លខ្ទូរស័ពទ ឬពត័ា៌នក្ផ្េងក្ទៀតចែល 
ធនាគារតរមូវ។ ។ សរារអ់តិថិជនជាសាថ រន័ អតិថជិនរតូវជូនែំណឹ្ងែល់ធនាគារជារនាទ ន ់ នូវរាល់ោរ 
ផ្ទល ស់រតូរពត័ា៌នទក្ទ់ងនងឹអនក្តំណាងរសរែាររ់រស់សាថ រន័ ាច ស់គណ្ន ី  ក្ ម្ ុះរាល់អនក្ក្ររើរាស់ 
គណ្ន ី គំររូតាសាថ រន័ ររធ្លនគណ្ក្នយយ/អនក្ទទួលរនទ ក្គណ្ក្នយយ (ក្ន ងក្រណី្ផ្ែល់សិទធិឲ្យររធ្លន 
គណ្ក្នយយ/អនក្ទទួលរនទ ក្គណ្ក្នយយក្ធវើររតិរតតិោរក្ៅធនាគារ) ។ ក្ន ងក្រណី្ចែលអតិថជិនមនិាន 
ជូនែណឹំ្ង ឬក្ំព ង ឬានជូនែណឹំ្ង រ  ចនតធនាគារមនិានក្ធវើោរចក្តរមូវភាល មៗក្លើររពន័ធក្នាុះក្ទ 
អតិថិជនរតូវទទួលខ្ សរតូវទងំរសុងែំក្ពាុះោរខូ្ែខាតទងំអស់ ទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះភាគីទីរ ី (ររសិន 
ក្រើាន) ក្ោយសារ ោរក្ររើរាស់គណ្ន ី eBANKING មនិទក្ទ់ងនឹងធនាគារ និងមនិរ ុះពាល់ 
ែល់ស ពលភាពដនររតរិតតោិរចែលានក្ធវើក្នាុះក្ទ។ 

 ទទួលខ្ សរតូវទងំរសុងែំក្ពាុះហានភិយ័ចែលក្ក្ើតក្ឡើងពីររតិរតតិោរររស់អតិថិជនសាថ រន័ចែលមនិាន
ែ ុះក្ ម្ ុះហតថក្លខាររស់ររធ្លនគណ្ក្នយយក្រនងិ/ឬែ ុះក្ ម្ ុះក្ធវើជាអនក្ក្ធវើររតិរតតិោរផ្ងជាអនក្អន មត័ 
ររតិរតតិោរផ្ង។ 

 អតិថិជនទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះស វតថិភាពដនពត័ា៌នែូលររស់ខ្លួន។ ក្ែើមបកី្ហត ផ្លស វតថិភាព អតិថជិន 
គួរចត៖ 
ក្. ផ្ទល ស់រតូរពត័ា៌នែូលររស់ក្លាក្អនក្ជាក្ទៀងទត។់ 
ខ្. ក្ ំសរក្សរឬរក្ាទ ក្ពត័ា៌នែូលររស់អនក្តាមរក្រៀរចែលអនក្ក្ផ្េងងាយយល់ានឧទហរណ៍្៖ 
 ដថាក្ំក្ណ្ើ ត ក្លខ្ទូរស័ពទ និងក្ ម្ ុះ។ 
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គ. ក្ ំរក្ាទ ក្/ក្តរ់តាទ ក្ ឬរក្ាទ ក្ក្ ម្ ុះ(User) អនក្ក្ររើក្លខ្កូ្ែសាា តែូ់លនិង ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ 
ែូែគាន ។ 
 . ក្ ំរងាា ញពត័ា៌នែូលររស់អនក្ក្ៅអនក្ក្ផ្េងរមួទងំរ គាលិក្ធនាគារ។ 
ង. ររយត័នជាមយួក្មមវធិ/ីក្មមវធិីចែលរក្ាទ ក្ពត័ា៌នែូលររស់អនក្ក្ោយសវ័យររវតតិ។ 
ែ. ក្ ំអន វតតោរែូលតាមរណាត ញអ ីនក្ធើចណ្តណាចែលមនិធ្លនាាននូវក្តាត ស វតថភិាពក្ទ។ 
 រតូវររុងររយត័ន ោក្ក់្រមតិឬក្ជៀងវាងោរក្ររើរាស់ក្ ពំយូទរ័សាធ្លរណ្ៈ រណាត ញអ ីនក្ធើចណ្តឥតចខ្េ 
សាធ្លរណ្ៈក្ែើមបែូីលក្ររើរាស់ eBANKING។ 

ឆ. ក្ ំក្ឆលើយតរនងឹអ ីចម លចែលក្សនើស ំពត័ា៌នសំងាត ់ ក្ទុះរីពួក្ក្គរតូវានក្ផ្ញើពីធនាគារ ជាពិក្សសមនិ 
គួររងាា ញពត័ា៌នែូលក្ៅក្ន ងអ ីចមល ចែលក្ផ្ញើក្ៅរ គាលឬអងាភាពណាមយួក្ឡើយរមួទងំធនាគារ។ 

 ររោសនិងក្រតជាញ អន វតតតាមរទរប ញ្ តតិរែច របននសតីពីោររគររ់គងរតូររាក្រ់រក្ទស ររឆ្ងំោរលាងល យ 
ក្ខ្វក្ ់និងរទរប ញ្ តតិររស់ធនាគារ និងែារក់្ៅក្មព ជានងិ អន វតតែារអ់នតរជាតិ។ 

 សហោរនិងផ្តល់ឯក្សារនិងពត័ា៌នចាំែត់ាមោរតរមូវររស់ធនាគារ ក្ោយចផ្ែក្ក្លើក្ិែចរពមក្រពៀង 
ជាមយួធនាគារនិងែារត់រមវូ រមួរ ច្ូ លរ  ចនតមនិានក្រមតិក្ន ងក្រណី្តរមូវឲ្យានោររតួតពិនិតយផ្លូវែារ ់
និងោរអន ក្លាមតាម ែំក្ពាុះររតិរតតិោរចែលានក្ធវើក្ឡើង ក្ោយធនាគារនិង/ឬអាជាញ ធរានសមតថក្ែិច។ 

 ក្ររើរាស់ក្សវាក្មមនិងរគររ់គងគណ្នីក្ោយអន ក្លាមតាមរទរប ញ្តតិររស់ធនាគារនិងធនាគារជាត។ិ 
 អតិថិជនចែលក្ររើរាស់ោតក្ែើមបកី្ធវើររតិរតតិោររតូវចតក្គារពតាមខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោតក្ររើរាស់

តាមររក្ភទនីមយួៗែូែានក្ំណ្តក់្ោយធនាគារតាមរគានីមយួ។ 
 អតិថិជនក្រតជាញ ែិតតមនិក្ធវើររតរិតតិោរផ្ទ យនឹងែារក់្ំណ្ត។់  
 អតិថិជនរតូវជូនែណឹំ្ងែល់ធនាគារជារនាទ នក់្ន ងក្រណី្ានោរផ្ទល ស់រតូរក្លខ្ទូរស័ពទចែលក្ររើទក្ទ់ងនឹង

eBANKING។ 
 ោរទទួលខ្ សរតូវក្ផ្េងក្ទៀតក្រោមក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះក្យាងក្ៅតាមរទរប ញ្តតិររស់ធនាគារនិងែារ ់

ពាក្ព់ន័ធក្ផ្េងៗជាធរាន។ 
្រការ ៣. សិទ្ធនិិងការទ្ទ្ួលខុស្រូវររស់ធនាគារ 
1. សិទធរិរស់ធនាគារ 
 ានសិទធិមនិក្ធវើររតិរតតិោរតាមោរក្សនើស ំររស់អតិថិជនក្ន ងក្រណី្ចែលររពន័ធែំក្ណ្ើ រោរ ររពន័ធក្ផ្ទរ 

ពត័ា៌នានក្ំហ ស ឬក្ោយសារក្ហត ផ្លណាមយួ។ 
 ធនាគារានសិទធិល រក្ចលរាល់ររតិរតតិោរទងំអស់ចែលរក្ងកើតក្ោយអនក្ក្ររើរាស់ ចតរនាទ រព់ីក្ពល 

ក្វលាអន មត័ផ្ តក្ណំ្តច់តអតិថិជនមនិានរ ច្រជ់ហំានយល់រពម។ 
 ផ្តល់និងក្ររើរាស់ពត័ា៌នអពំីគណ្នីររស់អតថិិជន។ 
 ផ្តល់ឱ្យអាជាញ ធរានសមតថក្ែិចនិងអងាភាពនងិរ គាលចែលានែារអ់ន ញ្ជញ តក្ផ្េងក្ទៀតនិងពត័ា៌នអពំ ី

អតិថិជននិងពត័ា៌នររតិរតតោិររសរតាមែារ។់  
 ែក្រាក្ព់ីគណ្នីដនរគរត់ដមលររតិរតតិោរទងំអស់ ក្ដរមក្សវាទក្ទ់ងនឹងររតរិតតោិរ ក្យាងតាមតារាង 

ក្ដរមក្សវាចែលធនាគារានក្ំណ្តត់ាមរគានីមយួៗ រាល់ររតិរតតិោរក្លើសទឹក្រាក្ ់ ឬ ែក្រាក្ក់្លើស 
សមត លយគណ្នជីាក្ែើម។ 
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 រងកក្រក្ណាណ ុះអាសនន/រងកក្នងិែក្រាក្ម់យួែំនួនពីគណ្នីររស់អតិថជិន ក្ែើមបរីរមូលក្ដរមក្សវាចែល 
ទក្ទ់ងនងឹររតិរតតិោរររស់អតិថិជនចែលក្ធវើក្ឡើងតាមរយៈ eBANKING ររស់ធនាគារ រូក្រមួរ  ចនត 
មនិក្រមតិ ែំក្ពាុះដថលក្សវាចែលភាគីទីរីពាក្ព់ន័ធនងឹររតិរតតិោរនងិ/ឬរែិក្សធក្ោយអនក្ទទួលផ្ល 
(ចែលដថលក្សវារតូវានផ្តល់ក្ោយអនក្ទទួលផ្ល) ។ 

 ធនាគារមនិតរមូវឱ្យពិនតិយក្មើលភាពរតឹមរតូវដនពត័ា៌នចែលផ្តល់ក្ោយអតិថិជនក្ន ង eBANKING 

ក្នាុះក្ឡើយ។ រាល់ក្ំហ សណាមយួក្ន ងោររ ច្ូ លពត័ា៌នលំអិតទងំក្នុះ អាែរណាត លឱ្យរាក្រ់តូវាន 
ក្ផ្ទរក្ៅខ្ សគណ្ន ី ឬខ្ សែំនួនទកឹ្រាក្ន់ិងខ្ សររូិយរណ័្ណ  ឬរញ្ជា ក្ផ្ទររាក្ម់និរតូវានែំក្ណ្ើ រោរ។ 
អតិថិជនទទួលខ្ សរតូវក្ោយែំក្ពាុះខ្លួនឯងនូវរាល់ភាពមនិរតឹមរតូវណាមយួក្ៅក្ន ងរញ្ជា ក្ផ្ទររាក្ច់ែល 
ក្ធវើក្ឡើងក្ោយអតិថិជន ឬអនក្ក្ររើរាស់ និងោរាតរ់ងណ់ាមយួចែលរណាត លមក្ពភីាពមនិរតឹមរតូវដន 
រញ្ជា ក្ផ្ទររាក្ ់ឬររតិរតតិោរចែលរក្ងកើតក្ឡើងក្ោយអតិថជិន។ 

 ែក្ទ ក្ែំនួនទឹក្រាក្វ់វិាទ និងរាល់ក្ដរមក្សវាក្ផ្េងៗក្ពលានវវិាទ  រតូវានរ ា្ូ នក្ៅអាជាញ ធរ អាជាញ  
ក្ណាត ល (រមួានត លាោរ-អាជាញ ក្ណាត ល) និងសាថ រន័ទងំក្នុះចតោ់រក្លើអតិថជិនចញ់ក្ែី ។ 

 ក្ៅក្ពលចែលធនាគារក្ធវើររតិរតតិោររញ្ជា ររស់អតថិិជនក្ន ងរយៈក្ពលចែលានរញ្ជា ក្ក់្ៅក្ន ងារតា ៦ 
ដនខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំក្នុះ ក្នាុះមនិអារស័យនឹង ជក្ាល ុះររស់អតថិិជនជាមយួអនក្ទទួលផ្លក្ទ 
អតិថិជនរតូវទទួលខ្ សរតូវទងំរសុង ទក្ទ់ងក្ៅនឹងភាពរតឹមរតូវ និងភាពរសរែារដ់នោររញ្ជា ក្ធវើ 
ររតិរតតិោរររស់ខ្លួនចែលានក្ផ្ញើក្ៅធនាគារនិងជក្ាល ុះណាមយួចែលក្ក្ើតក្ឡើងរវាងអតិថិជននិងអនក្ 
ទទួលផ្ល/ភាគីទីរ ី (ររសិនក្រើាន) ទក្ទ់ងនឹងរាល់ររតិរតតិោរររស់អតថិិជន ក្ធវើក្ឡើងតាមរយៈ 
eBANKING ក្ោយមនិចមនជាក្ំហ សររស់ធនាគារ។ 

 សរារក់្សវាក្មមចែលធនាគារក្ែើរតួនាទីជាអនក្ទូទត ់ ានរមួរ ច្ូ លចតមនិានក្រមតិ ែំក្ពាុះក្សវា 
ក្មមទូទតច់ែលធនាគារានសហោរជាមយួអនក្ផ្តល់ក្សវាក្មម ឬដែគូក្សវាក្មមអនតរោរទូីទតរ់ាក្ ់ ក្ែើមប ី
ោក្ព់រងាយផ្តល់ជូនក្សវាក្មមតាមរណាត ញចែក្ចយផ្លិតផ្លររស់ធនាគារ ធនាគារទទួលខ្ សរតូវចត 
ែំក្ពាុះោរខាតរង ់ និងោរខូ្ែខាតររស់អតិថិជន ក្ន ងអំឡ ងក្ពលក្ររើរាស់ក្សវាក្មម ចែលរតូវាន 
ក្ំណ្តថ់ាជាក្ំហ សឆាងររស់ធនាគារ។  

 អតិថិជនយល់រសរថាធនាគារានសិទធិសំក្រែក្លើវសិាលភាពររតិរតតិោរក្ន ងចែនក្ណំ្តច់ែលានែ ុះ
ក្ ម្ ុះក្ោយអតិថិជន។ ក្ន ងក្ពលជាមយួគាន ក្នុះ ធនាគារានសិទធិក្ំណ្តត់ដមលដនចែនក្ណំ្ត ់ សរារ ់
ររតិរតតិោរមយួែនំួន ចែលានអន វតតក្ៅក្លើ eBANKING ។ 

 ធនាគារានសិទធិពនារក្ពល រែិក្សធ ផ្ទែ ក្រក្ណាណ ុះអាសនន ឬរារាងំរាល់ោររញ្ជា ររតិរតតិោរ ចែលាន 
និងក្ំព ងែំក្ណ្ើ រោរ ក្ោយគាម នោរជូនែណឹំ្ងជាម ន ក្ៅក្ពលធនាគារយល់ថាចាំែ ់ រមួានក្រណី្មយួ 
ែំនួនែូែខាងក្រោម៖ 
i. ធនាគារសងេយ័និង/ឬទទួលានោរជូនែណឹំ្ងពីភាគីទីរអីំពី៖ 
 ររតិរតតិោរានសញ្ជញ រំពានែារ ់ ឬរទរញ្ជា ដផ្ទក្ន ងររស់ធនាគារ រមួទងំរ  ចនតមនិានក្រមតិ 

ែំក្ពាុះែារទ់ក្ទ់ងនឹងោររគររ់គងោររតូរររូិយរណ័្ណ  ោរោរពារោរលាងល យក្ខ្វក្ ់ ក្ិែចរពម 
ក្រពៀងនានា និងសនធិសញ្ជញ ចែលក្មព ជាានែ ុះហតថក្លខា និងែារអ់នតរជាតិក្ផ្េងៗពាក្ព់ន័ធ។ 

 ររតិរតតិោរទក្ទ់ងនឹងភាគណីាមយួ (រ គាល អងាភាពនានា ឬសាថ រន័រោា ភាិល) ចែលរតូវាន 
ោក្ទ់ណ្ឌ ក្មមែំក្ពាុះោររកំ្លាភែារ ់និង/ឬ ទក្ទ់ងក្ោយផ្ទទ ល់ឬក្ោយររក្យាល ជាមយួនឹងម ខ្ 
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សញ្ជញ  ចែលរតូវានោក្ទ់ណ្ឌ ក្មមែំក្ពាុះោររកំ្លាភែារក់្ោយសាគមអងាោរអនតរជាតិ ឬែារ ់
ររស់រណាែ ររក្ទសពាក្ព់ន័ធ។ 

 ររតិរតតិោរនានាអាែទក្ទ់ងក្ោយផ្ទទ ល់ឬក្ោយររក្យាលក្លើរាក្ែ់ំណូ្លឬរតូវានក្ររើសរារ់
ក្គាលរំណ្ងឬោររររពឹតតខ្ សែារ។់ ឬ  

ii. ធនាគារតរមូវឱ្យអតិថិជនឬរ គាលចែលរតូវានអតិថជិនក្ផ្ទរសិទធិ ផ្តល់ពត័ា៌នរចនថម និង/ឬ ឯក្សារ 
ក្យាងៗក្ផ្េងៗម នក្ពលអន វតតរញ្ជា ររតិរតតិោរ ឬអតិថជិនរែិក្សធមនិផ្តល់ពត័ា៌នរចនថម និង/ឬ 
ឯក្សារពាក្ព់ន័ធតាមសំក្ណ្ើ ររស់ធនាគារ។  ឬ  

iii. ក្យាងក្ៅតាមក្សែក្តីសក្រមែ ឬោរតរមូវររស់ែារ ់ឬភាន ក្ង់ារានសមតថភាព។ ឬ 
iv. ក្រណី្ពាក្ព់ន័ធនឹងោរចក្លងរនលំនិងហានិភយ័ ឬ 
v. ក្ៅក្ពលចែលផ្លររក្យាជនរ៍រស់អតិថជិន/ធនាគារ/ភាគីទីរ ី អាែនឹងានោខាតរង ់ ឬររតិរតតិ 

ោរានសញ្ជញ ោរចក្លងរនល ំឬ 
vi. ធនាគារផ្ទែ ក្ក្សវាក្មមក្ោយោរក្ធវើោរចថទរំរពន័ធ ឬ 
vii. ក្ៅក្ពលរក្ក្ ើញោររកំ្លាភក្លើក្ិែចរពមក្រពៀងណាមយួររស់អតិថជិន ឬក្ិែចរពមក្រពៀង ឬក្ិែចសនា 

ចែលានក្ធវើឬែ ុះហតថក្លខាជាមយួធនាគារ មនិថាក្ិែចរពមក្រពៀង ឬក្ិែចសនាានពាក្ព់ន័ធ 
ឬមនិទក្ទ់ងនងឹោរក្ររើរាស់ eBANKING ឬ  

viii. ក្ៅក្ពលររតិរតតិោរក្លើសពីចែនក្ំណ្តរ់រតិរតតិោរចែលានអន ញ្ជញ ត ឬ 
ix. អតិថិជនមនិរំក្ពញលក្ខខ្ណ្ឌ ក្ន ងោរក្ររើរាស់ eBANKING ឬ 
x. ានក្រណី្ររធ្លនស័ក្ែក្លើសពចីែនរគររ់គងររស់ធនាគារ។ 

 ធនាគារមនិទទួលយក្ោរល រក្ចល រញ្ជា ររតិរតតិោរ/ោរទូទតច់ែលអតិថជិនានក្ធវើក្ោយក្ជាគជយ័រែួ 
ក្ហើយ។ ោរសងរាក្វ់ញិក្លើររតិរតតិោរចែលានក្តរ់តាទ ក្អាែរតូវានក្ធវើក្ឡើងក្ោយអនក្ផ្តល់ក្សវា/ដែ 
គូអនតរោរទូីទត/់អនក្ទទួលោរទូទតន់ិងរតូវទទួលោរយល់រពមពីធនាគារ។ ក្ោយចផ្ែក្ក្លើក្គាលោរណ៍្ 
ក្រមតិដនោរក្ឆលើយតរពីក្ពលមយួក្ៅក្ពលមយួ ធនាគារអាែពិចរណាល រក្ចលសំក្ណ្ើ ររតិរតតិោរ 
ចែលានរ ច្រក់្ហើយក្ផ្ញើក្ៅធនាគារក្ោយក្ជាគជយ័។ ក្ន ងក្រណី្ក្នុះ ធនាគារខ្ិតខ្ំក្ររើអស់ពីសមតថភាព 
ក្ែើមបជីួយ ែល់អតថិិជនក្ន ងោរល រក្ចល ឬចក្ចររសំក្ណ្ើ ទូទត ់ រ  ចនតមនិទទួលខ្ សរតូវ ររសិនក្រើោរល រ 
ក្ចលនិង/ឬោរចក្ចររក្នុះមនិអាែក្ធវើក្ៅានក្ោយសារក្ហត ផ្លណាមយួក្ឡើយ។ 

 ក្ន ងក្រណី្ររតិរតតិោរទូទតរ់តូវានរតូរពីររូិយរណ័្ណ ររក្ទសក្ៅជារាក្ក់្រៀលអរតារតូររាក្ស់រារោ់ររតូរ 
រាក្គ់ឺជាអរតាក្ៅរគាធនាគាររ ច្រែ់ំក្ណ្ើ រោរររតិរតតោិរ អតិថិជនទទួលយក្ថាអរតាក្នុះអាែខ្ សក្ៅនឹង 
អរតារតូររាក្ក់្ៅក្ពលចែលអតិថិជនក្សនើស ំររតិរតតិោរ។ 

 ធនាគារានសិទធិផ្ទែ ក្ ល រក្ចល ឬពិចរណាផ្ទែ ក្ ឬល រក្ចល ោរក្ររើរាស់ eBANKING ររស់អតិថិជន 
ក្ន ងក្រណី្ែូែខាងក្រោមៈ 
ក្. អតិថិជនរកំ្លាភខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ក្នុះ។ 
ខ្. អតិថិជនមនិទូទតរ់ាល់ោតពវក្ិែចរតូវទូទតែ់ល់ោលក្ំណ្ត។់ 
គ. រររពឹតតអំក្ពើក្លមើសនឹងែារ។់ 
 . សថិតក្ន ងរ ា្ ីអតិថិជនានហានភិយ័ខ្ពស់។ 
ង. ផ្តនាទ ក្ទសពីរទឧរក្ែិាតាមែារ។់ 
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ែ. ាញ់។  
ឆ. ានែីោរងាា រឱ់្យនិរក្ទសឬរតូវានរក្ណ្ត ញក្ែញពរីពុះរាជាណាែរក្ក្មព ជា។ 
ជ. ក្ំព ងក្ធវើចរររទររោសក្េយ័ធន។ 

 សិទធិក្ផ្េងៗរសរតាមក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះនិងរទរប ញ្ តតិពាក្ព់ន័ធដនែារ។់ 
2. ោរទទលួខ្ សរតវូររស់ធនាគារ 
 ររតិរតតិតាមែារព់ាណិ្ជាក្មមក្អឡិែរតូនិែក្ៅក្មព ជា។  
 ធនាគារមនិររោសឬធ្លនាថាោរែូលក្ររើរាស់ eBANKING ររស់អតិថិជននឹងមនិានោររខំានក្ឡើយ។ 

ក្ពលក្វលាផ្ទែ ក្ែំក្ណ្ើ រោរររស់ររពន័ធក្ន ងមយួឆ្ន  ំ ក្ពលក្វលាដនោរផ្តល់ក្សវាក្ពលដថា ោរសាត រររពន័ធក្ឡើង 
វញិរនាទ រព់ីោរអាក្ខ់ានរសរតាមារតា ៤ ដនខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ eBANKING ក្ហើយ 
អតិថិជនយល់រពមថា ក្ៅក្ពលានោរផ្ទល ស់រតូរណាមយួ ធនាគារនឹងជូនែណឹំ្ងែល់អតិថជិនតាមរយៈ 
ក្គហទំពរ័ សាខាររតិរតតិោរររស់ធនាគារ ក្ៅក្ន ងរគានីមយួៗ ឬក្ន ងទរមងស់មរសរក្ផ្េងក្ទៀត តាមោរ 
សក្រមែររស់ធនាគារ។ 

 ធ្លនាសិទធិ អតថររក្យាជនរ៍រស់អតិថិជនក្រោមក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ។  
 ធ្លនារក្ាពត័ា៌នទក្ទ់ងនងឹអតិថជិន គណ្ន ី រាក្រ់ក្ ញ្ ើ រទពយសមបតតិចែលានោក្ក់្ផ្ញើរនិងររតិរតតិោរ 

ររស់អតិថិជនរសរតាមែារក់្ំណ្ត។់ 
 រិទសិទធិក្ររើរាស់ររស់អនក្ក្ររើរាស់ភាល ម  រនាទ រព់ីទទួលានោរជូនែណឹំ្ងក្ោយផ្ទទ ល់តាមរយៈក្លខ្ 

ទូរស័ពទរក្រមើក្សវាអតិថជិន Hotline ររស់ធនាគារ (រនាទ រព់ីានរ ច្រជ់ហំានដនោរក្ផ្ទៀងផ្ទទ តព់ត័ា៌ន 
អតិថិជន) ឬជាលាយលក្ខណ៍្អក្េរររស់អតិថជិនសែីពីោរាតរ់ងឧ់រក្រណ៍្ក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ ឬោរចរក្ធ្លល យ 
ពត័ា៌នែូលររស់អតិថជិន។  

 ក្ោុះរសាយរាល់សំក្ណ្ើ អតិថជិននិងរណ្តឹ ងចែលទក្ទ់ងនឹងោរក្ររើរាស់ក្សវាក្មម។ 
 ធនាគារនឹងពាយាមធ្លនាថាពត័ា៌នចែលផ្តល់ជូនអតិថិជនតាមរយៈក្សវាក្មមគឺរតមឹរតវូតាមររពន័ធក្ ំពយូទរ័ 

ចែលានក្តរ់តាទ ក្។  ក្ទុះយា ងក្នាុះក្ែ ី ក្ោយសារចតលក្ខណ្ៈពិក្សសដនផ្លិតផ្ល និងរ ពវក្ហត ហួសព ី
ចែនរគររ់គងររស់ធនាគារធនាគារ ធនាគារមនិធ្លនាថា រាល់ពត័ា៌នទងំអស់ ានភាពរតឹមរតូវនិង 
មនិានក្ំហ សក្នាុះក្ឡើយ។ 

 ធនាគារមនិទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះោរខូ្ែខាតក្ោយផ្ទទ ល់ឬក្ោយររក្យាលចែលក្ក្ើតក្ឡើងក្ឡើយ ចែលអតិថ ិ
ជនរតូវចតទទួលខ្ សរតូវក្ោយខ្លួនឯង  (រមួទងំក្រណី្ពត័ា៌នទូទតរ់រស់អតិថជិន មនិរតូវានក្តរ់តា 
ក្ន ងក្ពលចតមយួជាមយួររតរិតតិោរ ររតិរតតិោរមនិរតូវានក្ក្តរ់តា ឬក្តរ់តាយឺតយា វក្ក្ើតក្ឡើង) 
ក្ោយមក្ពីឬក្ោយសារក្ហត ផ្លខាងក្រោម៖ 
 ោរក្ររើរាស់ឬែូលក្ររើពត័ា៌នទក្ទ់ងនឹង eBANKING ររស់រ គាលចែលរតូវានអតិថជិនានក្ផ្ទរ 

សិទធិក្អាយ។ ឬ  
 អតិថិជនក្លមើសនឹងរទរប ញ្តតិស វតថិភាពពត័ា៌ន ចែលនាឱំ្យអនក្ែដទក្ររើពត័ា៌នក្នុះក្ែើមបកី្ររើរាស់ ឬ 

ឆមក្យ់ក្ពត័ា៌នក្ៅក្លើ eBANKING ។ ឬ 
 អតិថិជននិង/ឬរ គាលចែលរតូវានអតិថជិនក្ផ្ទរសិទធ ិានែូលខ្ សក្ៅក្លើ eBANKING ក្លើសែំនួនែង 

ចែលានក្ំណ្ត ់ ចែលរណាត លឱ្យគណ្នីរតូវានរងកក្ទ ក្រក្ណាត ុះអាសនន។ អតិថិជនរតូវក្ៅោន ់
ោរយិាល័យររតិរតតិោរររស់ធនាគារចែលក្ៅជិតរំផ្ តក្ែើមបកី្សនើស ំែំក្ណ្ើ រោរគណ្នីក្ឡើងវញិ។ 
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 ោរោតផ់្ទែ ែ ់ ោរពនារក្ពល ោរយឺតយា វ ោរមនិានឆនទៈ ឬឧរបតតិក្ហត ណាមយួចែលក្ក្ើតក្ឡើងក្ន ង 
ក្ពលផ្តល់ក្សវាក្មម ក្ោយសារក្ហត ផ្លហួសពីោររគររ់គងចែលសមក្ហត ផ្លររស់ធនាគាររមួទងំ 
ភាពរអាក្រ់អលួចែលរណាត លមក្ពីក្សវាក្មមរតូវោរតំក្ឡើងជំនានន់ងិជួសជ ល។ ក្ំហ សចខ្េរ ា្ូ នររស់ 
អនក្ផ្តល់ក្សវាអ នីក្ធើចណ្តានភាពរអាក្រ់អលួរងកក្ឡើងក្ោយអនក្ផ្តល់ក្សវាក្មមនិង/ឬដែគូចែលផ្តល់ក្សវា 
ក្មមទូទតអ់នតរោរ ីទូទតត់ាមវកិ្យ័ររ័ត ឬតាមររពន័ធក្អឡិែរតូនិែ។ ឬ 

 រាល់ក្រណី្ររធ្លនស័ក្ែហួសពីចែនរគររ់គងររស់ធនាគារ  (រពឹតតិោរណ៍្ចែលមនិអាែទយទ ក្ជាម នាន 
និងមនិអាែរគររ់គងានែូែជាក្រគាុះមហនតរាយធមមជាត ិោរវាយររហារក្ភរវក្មម សស្រងាា ម) ... ក្ទុះរីជា 
ានអន វតតរាល់នីតិវធិីចាំែន់ិងអស់ពីសមតថភាពចែលអាែក្ធវើក្ៅាន) ក្ោយក្យាងក្ៅតាមែារ ់ ឬ 
តាមោរតរមូវររស់ភាន ក្ង់ារានសមតថក្ែិច ឬ រ ា្ ររធ្លនស័ក្ែ (ជារញ្ជា ចែលក្ក្ើតានក្ឡើងក្ោយសារ 
មជឈោា នខាងក្រៅជុះឥទធិពលែល់ធនាគារមនិអាែែឹងានជាម នអំពីោរោរពារសិទធិផ្លររក្យាជនរ៍សរ 
ែាររ់រស់ខ្លួនរតូវានល ក្ល យ ឬមនិអាែអន វតតសិទធ ិនិងោតពវក្ិែចស ីវលិររស់ខ្លួនាន។  

 ទំនួលខ្ សរតូវក្ផ្េងក្ទៀត រសរតាមក្ិែចរពមក្រពៀងនិងរទរប ញ្ តតិដនែារ។់ 
្រការ ៤. បេលបវលារញ្ឈរ់្រេ័នធក្នងុឆ្នាំ  បេលបវលាផ្តល់បសវាក្នុងនថៃ និងបេលបវលា 
សាារ្រេន័ធប ើងវិញរនាារ់េឧីរ្បរតិបេរ ុ

 ក្ពលក្វលាដនោរផ្តល់ក្សវាក្ន ងដថា៖ ក្សវាក្មម eBanking ផ្តល់ក្ោយធនាគារែល់អតថិិជនយា ងតែិរំផ្ ត 
ក្រៀងរាល់ក្ា ងក្ធវើោរក្ន ងមយួដថា ក្រៀងរាល់ដថាក្ធវើោរក្ន ងមយួសាត ហ៍ រសរតាមរទរ ញ្តតិក្លើក្ា ងក្ធវើោរ  
ដថាក្ធវើោរររស់ធនាគារក្ៅរគរោ់រយិាល័យររតិរតតិោរ។ 

 ក្ពលក្វលារ្ឈររ់រពន័ធក្ន ងមយួឆ្ន ៖ំ ែូែចែលានជូនែណឹំ្ងក្ោយធនាគារ។ 
 ក្ពលក្វលាដនោរសាត រររពន័ធក្ឡើងវញិរនាទ រព់ីឧរបតតិក្ហត ៖ ក្យាងក្ៅតាមក្សែក្តីជូនែណឹំ្ងររស់ 

ធនាគារ។ 
្រការ ៥. ការែលូប្រើ និងអនុវរត្រររិរតកិារ 

 ធនាគារមនិធ្លនានិរនតភាពដនោរផ្តល់ក្សវាក្មមតាមរយៈeBankingក្នាុះក្ទ។ែូក្ែនុះអតថិិជនអាែក្ររើរាស់ 
ក្ៅក្ពលណាមយួចែលធនាគារក្រតជាញ ថាផ្តល់ក្សវាក្មមានក្ន ងដថា។ អតិថជិនរតូវទទលួសាា ល់ថាក្ៅក្ពល 
ក្វលាណាមយួក្នាុះអាែនងឹមនិអាែែូលក្ររើាន មនិអាែក្ធវើររតិរតតិោរមយួែំនួនឬទងំអស់ានក្ោយ 
ក្សវាក្មម eBanking ក្ោយសារោរក្ធវើតំចហទរំរពន័ធ ឬក្ោយសារមលូក្ហត ណាក្ផ្េងក្ទៀត។ 

 ររតិរតតិោររតូវានទទួលសាា ល់ែំក្ពាុះចតររតរិតតិោរក្ធវើតាមរយៈeBanking ក្ោយក្ររើពត័ា៌នែូលរតឹម 
រតូវ ក្លខ្កូ្ែក្ផ្ទៀងផ្ទទ តន់ិងសំក្ណ្ើ ររតិរតតិោររតូវានក្ផ្ទរក្ៅររពន័ធែំក្ណ្ើ រោរររស់ធនាគារ។ ធនាគារ 
មនិធ្លនាថាោរផ្តល់ក្សវាក្អឡិែរតូនិក្នងឹមនិានោររខំានឬគាម នក្ំហ សក្នាុះក្ឡើយ។ ពត័ា៌នរ ា្ូ ន 
មនិរតូវានាតរ់ង ់ មនិានក្មក្រាគក្លែក្ឡើង(វរី ស) រងកោរខូ្ែខាតែល់ររពន័ធក្ ពំយួទរ័ររស់អតិថិជន 
ក្ៅក្ពលអតិថិជនែូលតាមក្គហទំពរ័ ឬក្មមវធិីររស់ធនាគារក្ែើមបកី្ធវើររតិរតតិោរ ។ 

 អតិថិជនរតូវធ្លនាថា ែំក្ណ្ើ រោរដនររតិរតតិោរគឺរតឹមរតូវនិងក្ពញក្លញ។   
 តដមលដនរាល់ររតិរតតិោរនិងរាល់ដថលក្សវាចែលានរញ្ជា ក្ក់្ន ងតារាងដថលក្សវាក្មមររស់ធនាគារ និងរាក្ ់

ពិនយ័ (ក្រើាន) នឹងរតូវោត/់រ ច្ូ លរាក្ក់្ោយផ្ទទ ល់ពីគណ្នអីតិថជិន។ ដថលក្សវាសរាររ់រតិរតតិោរ 
អនាគតនងឹរតូវានអន វតតក្យាងក្ៅតាមតារាងដថលក្សវាចែលានររសិទធភាពក្ៅក្ពលក្ធវើររតិរតតិោរ។ 
ធនាគារានសិទធិរែិក្សធក្ធវើររតិរតតិោរ ររសិនក្រើសមត លយគណ្នីមនិរគររ់គានក់្ែើមប ី ទូទតត់ដមល 
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ររតិរតតិោរ រាក្ព់ិនយ័ និងដថលក្សវាក្មម ឬក្ន ងក្រណី្ហួសចែនក្ំណ្តរ់រតិរតតិោរក្ន ងដថាររស់អតិថជិន ឬ 
ហួសចែនក្ំណ្តទូ់ទតស់រារម់យួររតិរតតិោរ។ អតិថិជនទទួលខ្ សរតូវជាឯក្ក្តាភាគី ក្លើោរតំក្ឡើង 
ចថរក្ា និងែំក្នើរោរក្ ំពយូទរ័ និងទូរស័ពទផ្ទទ ល់ខ្លួនក្ោយខ្លួនឯង រពមទងំក្មមវធិ ី  រមួានក្មមវធិីក្រើក្អ ីនក្ធើ 
ចណ្ត និងទូរស័ពទដែចែលក្ររើក្ែើមបែូីល eBanking និងក្សវាក្ផ្េងក្ទៀតតាមរយៈររពន័ធ រតូវក្ធវើ 
រែច របននភាពក្មមវធិីក្ាច តក់្មក្រាគជាររច ំ  ក្ធវើរែច របននភាពក្ំចណ្ក្មមវធិីក្ៅក្លើទូរស័ពទ រក្ាគណ្នីមយួ 
ជាមយួអនក្ផ្តល់ក្សវាអ ីនក្ធើចណ្តក្ែើមបឱី្យអតិថិជនអាែែូលក្ររើ eBanking ាន។ អតិថិជនទទួលខ្ ស 
រតូវទងំរសុងែំក្ពាុះោរាតរ់ងទ់ិនននយ័ក្មមវធិកី្ ំពយូទរ័ ខូ្ែរងក់្ ំពយួទរ័  ទូរស័ពទ ក្មមវធិីែំក្ឡើងររស់ 
អតិថិជន ក្ន ងអំឡ ងក្ពលក្ររើរាស់ក្សវាក្មម eBanking ។ 

 អតិថិជនានទនំួលខ្ សរតូវក្ន ងោរធ្លនាថាររពន័ធក្ ពំយួទរ័ ទូរស័ពទផ្ទទ ល់ខ្លួន និងក្មមវធិីចែលអតិថជិនែូល 
ក្ររើរាស់ក្សវាក្មមទងំអស់ រំក្ពញតាមលក្ខខ្ណ្ឌ អរបររាក្ែើមបអីាែែូលក្ររើ eBanking ាន។ 

្រការ ៦. រយៈបេលចារ់ការ្រររិរតកិារ សុេលភាេ្រររិរតកិារ 
1. ែកំ្ពាុះររតរិតតោិរក្ន ងដថា 
 ោរក្សនើស ំររតិរតតិោរចែលានក្ផ្ញើក្ោយអតិថិជន មនិាននយ័ថាររតិរតតិោររតូវានក្តរ់តានិងែំក្ណ្ើ រ 

ោរក្ោយធនាគារក្ទ។ ធនាគារក្ធវើឥណ្ពនធ/ឥណ្ទន ក្ោយអន ក្លាមក្ៅតាមរទរប ញ្តតិគណ្ន ី និង 
អន ក្លាមតាមខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ក្នុះ រនាទ រព់ធីនាគារានរតួតពិនតិយ ក្ហើយររពន័ធានរញ្ជា ក្ព់ីោរ 
ទទួលសំក្ណ្ើ រតឹមរតូវពអីតិថជិន។ រាល់រញ្ជា ទូទតរ់រស់អតិថិជនចែលរតូវានក្ធវើឥណ្ពនធ មនិាននយ័ 
ថាអនក្ទទួលផ្លរតូវាន(ក្ធវើឥណ្ទន)ទទួលរាក្ក់្នាុះក្ទ។ ោរក្ធវើឥណ្ទនក្ៅក្ន ងគណ្នីររស់អនក្ 
ទទួលនឹងរតូវានក្ធវើក្ឡើងរនាទ រព់ីធនាគារានពនិិតយពត័ា៌នលមែតិនងិទទួលយក្រញ្ជា ក្ផ្ទររាក្។់ 

 ក្ពលក្វលាអន វតតសរាររ់ញ្ជា ររតិរតតិោរ eBanking ក្ៅធនាគារ៖ 
- ក្ន ងក្រណី្រញ្ជា ររតិរតតិោររតូវានរ ច្រក់្ោយធនាគារ (ោរទូទតក់្ន ងររពន័ធររស់ធនាគារ)៖ 

រាល់រញ្ជា ររតិរតតិោររតូវានក្ធវើក្ឡើងក្ោយធនាគារក្ន ងអំឡ ងក្ពលដថាក្ធវើោរ។ 
- ក្ន ងក្រណី្ចែលោររញ្ជា ររតរិតតិោរចាំែរ់តូវរំក្ពញក្ោយភាគីទីរ ី (ោរទូទតក់្រៅររពន័ធធនាគារ)៖ 

ោររញ្ជា ររតិរតតិោររតូវានររតិរតតិក្ោយធនាគារក្ន ងអឡំ ងក្ពលដថាក្ធវើោរររស់ខ្លួននិងភាគីទរីី 
ចែលពាក្ព់ន័ធ។ 

- សរារោ់រលក្រ់រូិយរណ័្ណ ររក្ទសក្ៅក្ន ងររពន័ធ: ោលររកិ្ែេទទូទតគ់ឺជាោលររកិ្ែេទររតិរតតិោរ។ 
- ក្រណី្ក្លើក្ចលង៖ ចផ្ែក្ក្លើសាថ នភាពជាក្ច់សតងក្ៅក្ពលទទួលានរញ្ជា ររតរិតតោរររស់អតិថិជន 

ធនាគារនឹងពាយាមអន វតតភាល មៗ។ ក្ពលក្វលាដនចតោ់រររតិរតតិោរចររក្នុះ អាែមនិក្គារពតាមរទ 
រប ញ្ តតិខាងក្លើ។ 

- ក្ពលក្វលាក្ំណ្តស់រារក់្ោុះរសាយរណ្តឹ ងតវា ៖ គឺជាក្ពលក្វលាចែលធនាគារក្ោុះរសាយ និង/ឬ 
ក្ឆលើយតរក្ៅអតិថជិនរនាទ រព់ីទទួលានរណ្តឹ ង។ ក្ពលក្វលាក្ំណ្តស់រារោ់រក្ោុះរសាយរណ្តឹ ង 
អន ក្លាមតាមរទរប ញ្តតិរែច របននររស់ធនាគារចែលរតូវគាន នឹងររក្ភទផ្លិតផ្លឬក្សវាក្មមនមីយួៗ 
ែូែចែលានរពមក្រពៀងជាមយួអងាភាពផ្តល់ក្សវាទូទត/់អងាភាពទទួលយក្ោរទូទត ់ អនក្ផ្តល់ក្សវា 
ក្មមទូទតអ់នតរោរកី្ន ងរយៈក្ពលនីមយួៗ។ 

្រការ ៧. ្ររិររតការម្ិនអាែបាោះរង ់
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- អតិថិជនមនិអាែក្ាុះរង ់ រចនក្ចល រែិក្សធរាល់ររតិរតតិោរចែលានក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្លើ eBanking 
ក្ោយក្ ម្ ុះក្ររើរាស់ររស់អតិថិជនានក្នាុះក្ទ។ ក្ន ងក្រណី្ចែលអតិថិជនានរណំ្ងក្សនើស ំល រ 
ក្ចលររតិរតតិោរររស់ខ្លួនធនាគារនឹងពិចរណាក្ោយផ្តល់ថា(i)សំក្ណ្ើ ល រក្ចលរតូវានក្ផ្ញើក្ៅធនា 
គារភាល មៗរនាទ រព់អីតិថជិនានក្ធវើររតិរតតិោររែួ(ii) ធនាគារមនិានក្តរ់តានងិ/ឬែំក្ណ្ើ រោរររតិរតតិ 
ោរក្លើររពន័ធររស់ខ្លួនតាមសំក្ណ្ើ ររស់អតិថជិនចែលានរំណ្ងែងល់ រក្ចលសំក្ណ្ើ ក្នុះនិង (iii) 
ោរល រក្ចលចររក្នុះមនិរ ុះពាល់ែល់ផ្លររក្យាជនរ៍រស់ធនាគារ   ឬផ្លររក្យាជនភ៍ាគីទីរីក្ផ្េង 
ក្ទៀតណាមយួក្ឡើយ។ 

- រាល់ររតិរតតិោរតាម eBanking នឹងរតូវានធនាគារចតទ់ ក្ថាានស ពលភាពនងិមនិអាែក្ាុះរង ់
ានក្ឡើយ។ ររតិរតតិោរចែលរតូវានក្ធវើនឹងរតូវានពចិរណានិងក្ៅទីក្នុះានោរក្រតជាញ ែិតតទទួល 
សាា ល់ក្ោយអតិថជិនជាររតរិតតិោរចែលអន វតតក្ោយអតថិិជនជាភាគីចតមយួគត។់ អតិថិជនទទួល 
ខ្ សរតូវែំក្ពាុះភាពរតឹមរតូវនងិភាពរសរែារដ់នររតិរតតោិរររស់ពួក្ក្គតាមរយៈeBanking។ 
ធនាគារានសិទធ ិរ  ចនតមនិានោតពវក្ែិចចតវ់ធិ្លនោរក្ផ្េងក្ទៀតក្ែើមបរីងាា ញថារាល់ ររតិរតតិោរចររ 
ក្នុះរតូវានរក្ងកើតក្ោយអតថិិជន រចនថមក្លើោរពិនិតយក្ ម្ ុះអនក្ែូលក្ររើ(User) ក្លខ្សំងាត ់ និង 
វធិីសាស្រសត ក្ផ្ទៀងផ្ទទ តច់ែលានក្រជើសក្រ ើសក្ោយអតិថិជន។ 

- អតិថិជនយល់និងយល់រពមថា ក្ៅក្ពលអតិថិជនក្ររើរាស់ eBanking រាល់ពត័ា៌នសាា តរ់រស់ 
អតិថិជន រនាទ រព់ីរតូវធនាគារានរញ្ជា ក្ថ់ារតមឹរតូវ គឺានស ពលភាព និងរសរតាមពត័ា៌នចែល 
អតិថិជនានែ ុះក្ ម្ ុះជាមយួធនាគារក្រ៏តូវានចតទ់ ក្ថាានរងាា ញពីោរយល់រពមររស់អតិថជិន 
និងោរទទួលសាា ល់ររតិរតតោិរចែលានអន វតតក្ោយអតិថិជនក្ៅក្លើ eBanking ។ 

- ក្ ម្ ុះអនក្ែូលក្ររើរាស់(User)ររស់អតិថិជនចតាន ក្រ់តូវានចតទ់ ក្ថាជាអតិថជិនចតមយួ។ 
អតិថិជនទទួលខ្ សរតូវែំក្ពាុះររតិរតតិោរចែលក្ធវើក្ឡើងក្ោយក្ ម្ ុះែូល(User)ររស់ខ្លួនទងំអស់។ 

្រការ ៨. ឯក្សារ  
- រាល់ឯក្សារចែលទក្ទ់ងនងឹោរក្ររើរាស់ eBanking និងក្សវាក្មមពាក្ព់ន័ធរវាងធនាគារនិងអតិថជិន 

ក្ែូ៏ែជាតួក្លខ្ចែលានក្តរ់តាក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ និងរក្ាទ ក្ក្ោយធនាគារនឹងជាភសត តាងដនររតិរតតិោរ 
ររស់អតិថិជននិងធនាគារ។ រាល់ភសត តាងទងំក្នុះគឺានភាពរសរែារក់្ពញក្លញដនក្ិែចរពមក្រពៀង 
ចែលានយល់រពមក្ោយធនាគារនិងអតិថជិន។ 

- សរារអ់តិថិជនឯក្តតរ គាល៖ វកិ្យ័ររ័តសំរារដ់ថលក្សវាររតិរតតិោរ ចែលក្ក្ើតក្ឡើងរវាងធនាគារនិង 
អតិថិជនយា ងយូររំផ្ តក្ៅែ ងចខ្ចែលររតិរតិតោរក្ក្ើតក្ឡើង អតិថិជនមក្ោរយិាល័យររតិរតតិោរ 
ររស់ធនាគារររសិនក្រើអនក្រតូវោរទទួលវកិ្យ័ររ័តរនាទ រព់ីក្ពលក្នុះ ធនាគារនឹងមនិក្ែញវកិ្យ័ររ័ត 
ែល់អតិថជិនក្ទៀតក្ទ ានចតររមូលផ្ត ំទ ក្រមួគាន តាមវកិ្កយររតទូទងំររពន័ធធនាគារទងំមូល។ 

- សំរារអ់តថិិជនតាមសាថ រន័៖ វកិ្យ័ររ័តសំរារដ់ថលក្សវាក្មមររតិរតតិោរ ចែលក្ក្ើតក្ឡើងរវាងធនាគារនិង 
អតិថិជនគិតចរព់ីដថារនាទ រព់ីដថាររតិរតតិោរដថលក្សវា អតិថិជននឹងមក្ែល់ោរយិាល័យររតិរតតិោរ 
ធនាគារក្ៅក្ពលតរមូវោរចាំែទ់ទួលានវកិ្យ័ររ័ត។ 

្រការ ៩. តារាងក្ន្ម្បសវា និងចែនក្ាំណ្រ់្ររិររតិការ 
- តារាងក្ដរមក្សវា (រាររ់ ច្ូ លទងំដថលក្សវា វធិីសាស្រសតររមូលរាក្)់ ក្ោយក្ររើរាស់ eBanking និង/ 

ឬ ក្សវាក្មមចែលពាក្ព់ន័ធ នឹងរតូវររោសក្ោយធនាគារពីក្ពលមយួក្ៅក្ពលមយួ។ ក្ៅក្ពលាន 
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ោរផ្ទល ស់រតូរពីររក្ភទដថលក្សវាក្រមតិដថលគិតដថលក្សវាធនាគារនឹងជូនែំណឹ្ងែល់អតិថិជន តាមរយៈក្គហ 
ទំពរ័ររស់ធនាគារ ឬទរមងស់មរសរក្ផ្េងៗក្ទៀត។ ក្ដរមក្សវានឹងរតូវានែងភាា ររ់វាង ភាគីទងំពីរ 
ររសិនក្រើអតិថជិនក្ៅចតរនតក្ររើរាស់ eBanking រនាទ រព់ីោរផ្ទល ស់រតូរតារាងក្ដរមក្សវាក្មមាន 
ស ពលភាព។ 

- អតិថិជនយល់រពមរងដ់ថលក្សវាក្មមក្ៅក្ពលក្ររើក្សវាក្មម eBanking ររស់ធនាគារនិងយល់រពម 
ឱ្យធនាគារែក្ដថលក្សវាពីគណ្នីខ្លួន។  

- ធនាគារអាែផ្ទល ស់រតូរឬក្ណំ្តច់ែនក្ណំ្តស់រាររ់រតរិតតិោរពីមយួក្ពលក្ៅមយួក្ពលក្ហើយរតូវាន
ក្ែញផ្ាយជាទរមងែូ់ែានចែងក្ន ងារតា ១០ ។ 

- គណ្នីគាម នោលក្ណំ្តរ់រស់សហក្មមសិទធ ិ (ទងំឯក្តតរ គាល និងនីតរិ គាល) មនិរតូវានអន ញ្ជញ ត 
ក្អាយក្ធវើររតិរតតិោរក្លើ eBanking ក្ឡើយ។  

្រការ ១០. ការបធវើវិបសាធនក្ម្ម រាំបេញរចនែម្ខលឹម្សារខចែង 
- ធនាគាររក្ាសិទធិក្ន ងោរក្ធវើវកិ្សាធនក្មម រំក្ពញរចនថមនិង/ឬក្ែញនូវខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ថម ី និង/ឬ 

ខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ   ដនផ្លិតផ្លនិងក្សវាក្មម ចែលានផ្តល់ជូនក្ៅក្លើ eBanking ក្ៅក្ពល 
ណាមយួ រ  ចនតរតូវជូនែណឹំ្ងជាម ន ម នក្ពលានស ពលភាពែល់អតថិិជនតាមមក្ធាាយក្ផ្េងៗគាន  
(រាររ់ ច្ូ លចតមនិានក្រមតិ)៖ ែូែជាោរក្ផ្ញើសារក្ៅក្លខ្ទូរស័ពទចែលានែ ុះក្ ម្ ុះក្ោយអតិថិជន 
ឬក្ផ្ញើលិខ្ិត (ឬអ ីចមល) ក្ោយផ្ទទ ល់ក្ៅអាសយោា នចែលផ្តល់ជូនធនាគារក្ោយអតិថិជន ឬក្ែញ 
ផ្ាយក្ៅក្លើក្គហទំពរ័ធនាគារ ឬជូនែណឹំ្ងក្ៅក្លើររពន័ធផ្េពវផ្ាយ ឬផ្ាយក្ៅតាមោរយិាល័យ 
ររតិរតតិោរររស់ធនាគារ ឬវធិីសាស្រសតណាមយួចែលសក្រមែក្ោយធនាគារ។ ោរក្ធវើវកិ្សាធនក្មមោរ 
រំក្ពញរចនថម និង/ឬ ខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ថម ី នឹងរតូវានែងក្ៅនឹងអតិថជិន ររសិនក្រើអតថិិជន 
ក្ៅចតរនតក្ររើរាស់ក្សវាក្មមក្នុះភាល មៗចរព់ីក្ពលក្ធវើវកិ្សាធនក្មម រំក្ពញរចនថម និង/ឬ ខ្ចែងនិង 
លក្ខខ្ណ្ឌ ក្ផ្េងៗក្ទៀតែូលានស ពលភាព។ 
ររសិនក្រើអតិថជិនមនិយល់រសរនឹងោរក្ធវើវកិ្សាធនក្មម រំក្ពញរចនថមក្នុះក្ទ អតថិិជនរតូវចតជូនែំ 
ណឹ្ងែល់ធនាគារអំពីោរឈរក់្ររើរាស់ក្សវាក្មមក្នុះ។ 

- ធនាគារនឹងរ្ឈរោ់រក្ររើរាស់ក្សវាក្មមររស់អតថិិជនរនាទ រព់ ី០៧ (រាពំីរ) ដថាគតិចរព់ីដថាទទួល 
ានក្សែក្តីជូនែំណឹ្ងជាលាយលក្ខណ៍្អក្េរររស់អតិថជិនអំពីោររ ច្រក់្សវាក្មម។ ក្ន ងអំឡ ងក្ពល 
ក្នាុះររសិនក្រើអតិថជិនក្ៅចតរនតក្ររើរាស់ក្សវាក្មមក្នុះ រតូវចតក្គារពតាមខ្លឹមសារដនក្ិែចរពមក្រពៀង 
និងក្សែក្តីជូនែណឹំ្ងក្ៅក្លើក្គហទំពរ័ររស់ធនាគារ។ 

- ោររនតក្ររើរាស់ក្សវាក្មមររស់អតិថិជនរនាទ រព់ីោលររកិ្ែេទចែលានស ពលភាពដនោរក្ធវើវកិ្សាធន 
ក្មមក្ិែចរពមក្រពៀងាននយ័ថាអតិថិជនទទួលយក្ទងំរសុងនូវោរក្ធវើវកិ្សាធនក្មមថមីក្នុះ។ 

្រការ ១១. ការជូនែាំណ្ឹង  
- រាល់ោរជូនែណឹំ្ង ឯក្សារររតិរតតិោរចែលធនាគារ និង/ឬ សាថ រន័ររស់រែា ក្ៅក្ន ងែំក្ណ្ើ រោរអន វតត 

ោរក្ោុះរសាយវវិាទ ដនក្ែិចរពមក្រពៀងក្នុះរតូវានក្ផ្ញើក្ោយគូភាគីក្ោយក្យាងតាមពត័ា៌នទំនាក្ទ់ ំ
នងចែលានចែងក្ៅក្ន ងក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ (ឬក្យាងក្ៅតាម ពត័ា៌នទំនាក្ទ់ំនងក្ផ្េងក្ទៀតរតូវាន 
ជូនែណឹំ្ងជាលាយលក្ខណ៍្អក្េរក្ោយគូភាគ)ី ។ 
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- អតិថិជនសនាថាក្ចនលងរស់ក្ៅក្លខ្ទូរស័ពទ ចែលានចែងក្ៅក្ន ងក្ែិចរពមក្រពៀងក្នុះគឺជាទីលំក្ៅ 
រសរែារក់្លខ្ទូរស័ពទចែលរគររ់គងក្ោយអតិថជិន។ ក្នុះគឺជាអាសយោា ននិងក្លខ្ទូរស័ពទ ចែល 
ធនាគារក្ផ្ញើរាល់ឯក្សារនានានិងឯក្សារររតិរតតិោរក្ន ងក្ពលអន វតតក្ែិចរពមក្រពៀង និងសាថ រន័ាន 
សមតថក្ិែចររស់រែាក្ផ្ញើលិខ្ិតអក្ ា្ ើញលិខ្ិតជូនែណឹំ្ង លិខ្ិតររោសក្ផ្េងៗក្ែើមបកី្សនើស ំអតិថិជនឱ្យ 
អន វតតោតពវក្ិែចក្រោមក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ។អតិថិជនរតូវជូនែំណឹ្ងែល់ធនាគារសាថ រន័ានសមតថក្ែិច 
ក្ន ងតំរនអ់ំពីោរផ្ទល ស់រតូរអាសយោា នលំក្ៅោា នអែិដស្រនតយ ៍ អាសយោា នលំក្ៅោា ន រក្ណាត ុះអាសនន 
ឬក្លខ្ទូរស័ពទថមីជាក្ែើម។ 

- ក្ន ងក្រណី្អតិថជិនរកំ្លាភោតពវក្ិែចជូនែណឹំ្ងអំពីោរផ្ទល ស់រតូរអាសយោា នអែិដស្រនតយ ៍ អាសយោា ន 
សាន ក្ក់្ៅរក្ណាត ុះអាសននក្លខ្ទូរស័ពទថមីែូែានខ្ចែងក្ន ងក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ និង/ឬល រក្ ម្ ុះររស់ 
ខ្លួនក្ែញពីក្សៀវក្ៅរគួសារ និង/ឬ ក្ែញក្រៅររក្ទសក្ោយគាម នោរជូនែំណឹ្ងអំពីអាសយោា នថមី 
ទីក្ចនលងរស់ក្ៅ ោរផ្ទល ស់រតូរក្លខ្ទូរស័ពទ អតិថិជនរតូវានក្គចតទ់ ក្ថាលាក្ព់ត័ា៌នទក្ទ់ងក្ោយ 
ក្ែតនាក្ែើមបកី្គែក្វសពីរោររំក្ពញោតពវក្ែិចក្រោមក្ិែចរពមក្រពៀងក្នុះ។ ក្ន ងក្រណី្ក្នុះ ទីក្ចនលងរស់ 
ក្ៅចែលានចែងក្ន ងក្ែិចរពមក្រពៀងក្នុះ (ឬ អាសយោា នចែលានចែងក្ៅក្ន ងក្សែក្តីជូនែណឹំ្ង 
ដនោរទទួលែ ងក្រោយក្ោយធនាគារ) គឺជាក្ចនលងសាន ក្ក់្ៅែ ងក្រោយររស់អតិថិជន។  

- ោររ ា្ូ នអតថរទ និងឯក្សារដនររតិរតតិោរ រតូវានក្ធវើក្ឡើងតាមរយៈសារជាអក្េរ ក្លខ្ទូរស័ពទ 
ទូរក្លខ្  ររោសជូនែំណឹ្ង ដររសណី្យ ៍ ឬ ក្ោយផ្ទទ ល់។ រាល់លិខ្ិតជូនែណឹំ្ង និងឯក្សារ 
ររតិរតតិោររតូវានចតទ់ ក្ថាទទួលានភាល មៗ ក្ៅក្ពលចែលអតិថិជនរតូវានក្ផ្ញើតាមទូរក្លខ្ ក្ផ្ញើ 
រតឹមរតូវតាមអាសយោា នអ ីចមល ក្ផ្ញើសាររតឹមរតូវតាមក្លខ្ទូរសពទ ក្ផ្ញើសារដររសណី្យរ៍តូវានោរ 
រញ្ជា ក្ព់ីោរយិាល័យដររសណី្យ។៍ ររសិនក្រើក្ផ្ញើក្ោយផ្ទទ ល់ នឹងរតូវានចតទ់ ក្ថារតូវានទទួល 
ភាល មៗានោររញ្ជា ក្រ់រស់រ គាលិក្ដនភាគីទងំអស់, សាែញ់ាត ិ (ទីលំក្ៅែូែគាន ) ឬនិក្យាជិក្ ររស់ 
អតិថិជន។ 

្រការ ១២. ែ្ារ់ចក្ច្រ ប ោះ្សាយវិវាទ្  
- ខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ទងំក្នុះរតូវានរគររ់គងក្ោយែារដ់នរពុះរាជាណាែរក្ក្មព ជា

ររសិនក្រើានវវិាទណាមយួទក្ទ់ងនងឹោររក្រសាយក្លើខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ទងំ
ក្នុះ ក្នាុះោររក្រសាយក្យាងក្ៅតាមឆនទៈររស់ធនាគារនឹងានអាទិភាពអន វតត ។  

- ររសិនក្រើានវវិាទណាមយួក្ក្ើតក្ឡើងពីោរអន វតតខ្ចែងនងិលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ទងំក្នុះ រវាង 
អតិថិជននិងធនាគារក្នាុះរាល់វវិាទនឹងរតូវានអាទីភាពក្ោុះរសាយតាមរយៈោរែរចរោឺរផ្េុះផ្ា។ 
ក្ន ងក្រណី្ចែលោរែរចរនិងោរផ្េុះផ្ាមនិានក្ជាគជយ័ ភាគីទងំអស់ានសិទធ ិនាយំក្វវិាទក្នុះក្ៅ 
ត លាោរានសមតថក្ិែចក្ៅក្មព ជាក្ែើមបកី្ោុះរសាយ។ ធនាគារានសិទធិក្ន ងោរក្រជើសក្រ ើសត លាោរ 
ចែលទីសាន ក្ោ់រក្ណាត លររស់ធនាគារសថិតក្ៅ ឬ ក្ចនលងចែលានសាខាររស់ធនាគារសថិតក្ៅ ក្ែើមប ី
ចរក់្ផ្តើមរណ្តឹ ងតវា ។ 

- ខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ eBanking រតូវានក្ែញជាភាសាចខ្មរ ក្វៀតណាម និងអងក់្គលស។ 
ក្ន ងក្រណី្ានខ្លឹមសារមនិស ីគាន រវាងភាសានានា ក្នាុះភាសាជាចខ្មរានអាទិភាពអន វតត។  

្រការ ១៣. បេលបវលាសុេលភាេ និងខចែង្ររិររត ិ 
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- ខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ទងំក្នុះានររសិទធភាពចរព់ីដថាចែលអតិថិជនែ ុះហតថក្លខាក្លើ
សំក្ណ្ើ សរារក់្សវាក្មម eBanking រហូតែល់ានចរររទផ្លូវែាររ់ ច្ រោ់រែ ុះក្ររើរាស់ក្នុះ។  

- ភាគីនានារពមក្រពៀងគាន ថាខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំក្នុះានតដមលគតិយ ត ឯក្រាជយពីគាន ក្រៀងៗខ្លួន ក្លើក្ 
ចលងចតានឯក្សារក្យាងរញ្ជា ក្ន់ងិរតឹមរតូវ។ ររោរខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំក្នុះរតូវានក្ធវើក្ា ៈ 
ភាពនឹងមនិរ ុះពាល់ែល់ោរអន វតតលក្ខខ្ណ្ឌ ក្ផ្េងក្ទៀតក្ឡើយ។ ក្ៅក្ពលចែលរទរប ញ្តតិណាមយួ 
មនិានស ពលភាពភាគីទងំពីរអន វតតោរខ្ិតខ្ំររងឹចររងទងំអស់គាន  ក្ែើមបចីក្សំរលួក្អាយរសរតាម 
រទរប ញ្ តតិដនែារក់្ែើមបអីន វតត។ 

- អតិថិជនទទួលសាា ល់ានអានយល់និងយល់រពម នឹងខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ដនោរក្ររើរាស់ eBanking  
ក្រតជាញ អន វតតយា ងតឹងរងឹជាមយួខ្ចែងនិងលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំក្នុះក្ែូ៏ែជាក្ិែចរពមក្រពៀងពាក្ព់ន័ធក្ផ្េងក្ទៀត 
ជាមយួធនាគារ (ក្ិែចរពមក្រពៀង) អំពីគណ្ន,ី អំពីោតទូទត ់... ) ។ 

 
  
 
 


