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គោលការណ៍ និង លក្ខខណឌ របស់ក្ម្មវធីិ 

“ក្ម្មវធីិប្បូមូ្សិនចុងបញ្ចបន់នឆ្ន ាំជាម្យួបណ័ណ ឥណទានវសីា 
 

I.  ក្ម្មវធីិប្បូមូ្សិនអនុវត្តចាបពី់៖ នងៃទី០៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្ដល់នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
II. ផលិត្ផល៖ បណ័ណ ឥណទានវសីា ខដលគចញគោយធនាោរសាខម្ខប៊ែងគខម្បូឌា។ 
III. ពត្ម៌ានលម្អតិ្អាំពីក្ម្មវធីិប្បូមូ្សិន៖ 

 
អត្ងិជិន ពត្ម៌ានលម្អតិ្អាំពកីារផតល់ជូន 

សប្មាបអ់ត្ងិជិនងម ី ម្និគតិ្ក្នប្ម្គសវាប្បចាាំឆ្ន ាំសប្មាបឆ់្ន ាំដាំបងូ 

សប្មាបម់ាច ស់បណ័ណ  
ឥណទានវសីាទាាំងអស់ 

 
១. ទទលួបានប្បាក្ស់ងប្ត្ឡប១់០% (អត្ិបរមា ១0ដុល្លា ) ម្ក្វញិសប្មាបប់្បតិ្បត្ិតការ
ទិញទាំនិញតាម្រយៈប្បពន័ធអនឡាញគៅគរៀងរាល់នងៃសុប្ក្។ 
២. ការផតល់ជូនពិគសសចាំគ ោះនងៃ Black Friday (នងៃទី២៧ ខខវចិឆកិា) សប្មាបម់ាច ស់
បណ័ណ ២០នាក្ត់្ាំបូងនឹងទទួលបានប្បាក្ស់ងប្ត្ឡប២់០%(អត្ិបរមា៣0ដុល្លា ) សប្មាប់
ប្បតិ្បត្ិតការទិញទាំនញិតាម្រយៈប្បពន័ធអនឡាញ 

IV. អត្ងិជិន 
1. សប្មាបអ់ត្ងិជិនងម ី
ការផតល់ជូនគនោះគឺសប្មាបម់ាច ស់បណ័ណ ខដលជាអត្ងិជិនងមីខដលប្គបល់ក្ខខណឌ ត្ប្មូ្វដូចខាងគប្កាម្៖ 
- អត្ិងិជនងមី៖គីជាអតិ្ងិជនម្និធ្លា បម់ានបណ័ណ ឥណទានវសីាធនាោរសាខម្ខប៊ែងពីម្ុនម្ក្ ឫអតិ្ងិជនខដលធ្លា បម់ាន 
បណ័ណ ឥណទានវសីារចួម្ក្គហើយខត្បានបញ្ឈបក់ារគប្បើប្បាស់មុ្នអាំឡុងគពលននក្ម្មវធីិ ប្បមូ្សិូន។ ឯក្សារខដលប្គប់
លក្ខណឌ គឺបានោក្ប់ានោក្ ់ក្យចាបពី់នងៃទី០៣ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្ដល់នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ គហើយបាន
គចញ និងបានត្ាំគណើ រការឱ្យគប្បើប្បាស់ម្និឱ្យយឹត្ជាងនងៃទី១៥ ខខម្ក្រា ឆ្ន ាំ២០២១។ 

- ចាំគ ោះបណ័ណ ឥណទានវសីាខដលមានប្ទពយធ្លនា (Secure Credit Card) នឹងទទលួបានការម្និគិត្ក្នប្ម្គសវាគធវើ
ឯក្សារ។ 

- អត្ិងិជនប្តូ្វគធវើការចាំណាយរាល់ប្បត្តិបត្តិការក្នុងអាំឡុងគពល៣០នងៃគិត្ចាបពី់នងៃខដលបណ័ណ បានត្ាំគណើ រការឱ្យគប្បើប្បាស់។ 
2. សប្មាបប់្គបម់ាច ស់បណ័ណ ឥណទានទាាំងអស់ (អនុវត្តចាបព់នីងៃទ០ី៩ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្ដល់នងៃទ២ី៧ ខខវចិឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០២០) 
2.1. ទទលួបានប្បាក្ស់ងប្ត្ឡប១់០%គៅគរៀងរាល់នងៃសុប្ក្ 

- ការទិញទាំនិញខដលប្គបល់ក្ខខណឌ  “គឺជាការការទិញខដលគធវើគឡើងតាម្រយៈអនឡាញ៍គៅគលើគវ ៉េបសាយក្នុង ឫគប្ៅប្សុក្
តាម្បណ័ណ ចម្បង ឫ បណ័ណ រង។ ប្បត្តិបត្តិការខដលទាក្ទ់ងបងប់្បាក្ក់ារផសពវផាយតាម្រយៈ Facebook, Google, 
Apple…ម្និប្តូ្វបានគិត្ថាជាការទញិទាំនញិខដលប្គបល់ក្ខខណឌ គនាោះគឡើយ។ 

- ប្បតិ្បត្ិតការខដលប្គបល់ក្ខខណឌ គឺចាបពី់ ៣០ដុល្លា  និងគលើសពីហនឹង។ 
- ក្នុងមាច ស់បណ័ណ មាន ក្ទ់ទូលបានអត្ិបរមិាននប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិគឺ១0ដុល្លា ក្នុងម្យួនងៃ។ 
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- ក្នុងមាច ស់បណ័ណ មាន ក្អ់ាចទទូលបានអត្ិបរមិាននប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិគឺ១0ដុល្លា ក្នុងនងៃសុប្ក្ម្យួនងៃនិងទទូលបានអត្ិបរមិា
បីដងននប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិក្នុងអាំឡុងគពលននក្ម្មវធីិ ប្បមូ្សិូន។ 

- ការផតល់ជូនមានចាំនួនមានក្ាំណត្,់ម្ក្មុ្នបានមុ្នរហូត្ដល់អស់ពីសតុក្។ 
2.2. ការផតល់ជូនពិគសសចាំគ ោះនងៃ Black Friday (នងៃទ២ី៧ ខខវចិឆកិា) 

- ប្បតិ្បត្ិតការខដលប្គបល់ក្ខខណឌ គឺចាបពី់ ១០០ដុល្លា  និងគលើសពីហនឹង។ 
- ក្នុងមាច ស់បណ័ណ មាន ក្ទ់ទូលបានអត្ិបរមិាននប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិគឺ ៣0ដុល្លា , អនុវត្តសប្មាបម់ាច ស់២០បណ័ណ ត្ាំបូងខដល
ប្គបល់ក្ខខណឌ ននប្បមូ្សិូន។ 

- បនាា បពី់មាច ស់បណ័ណ ខដលប្គបល់ក្ខណឌ បានទទួលបានការផតល់ជូនពិគសសរចួ, មាច ស់បណ័ណ គផសងៗគទៀត្និងទទួលបាន
ប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិគៅការផតល់ជូន 2.1។ 

3. គត្ើការជូនដាំណឹង ប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិតាម្រគបៀបណា? 
- ប្គបម់ាច ស់បណ័ណ ខដលប្គបល់ក្ខខណឌ និងទទួលបានការជូនសារដាំណឹងននចាំនួនប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិបនាា បពី់ធនាោរសា
ខម្ខប៊ែងបានបញ្ចូ លក្នុងគណនីបណ័ណ ឥណទាន។ 

- ធនាោរសាខម្ខប៊ែងនឹងសងប្បាក្ប់្ត្ឡបម់្ក្វញិក្នុងអាំឡុងគពល៣នងៃគិត្ពីនងៃខដលប្គបល់ក្ខខណឌ ។ 
 

V. លក្ខខណឌ គផសងគទៀត្ 

 

- ប្បតិ្បត្ិតការទិញទាំនិញខដលប្គបល់ក្ខខណឌ អាចគធវើគឡើងគោយមាច ស់បណ័ណ ចម្បង និងមាច ស់បណ័ណ រង។ 
- ប្បតិ្បត្ិតការខដលគជាគជយ័ ( មាច ស់បណ័ណ នឹងទទួលបានសារជូនដាំណឹងពីធនាោរ ) ប៉េុខនតគបើក្នុងរយៈគពល៣០នងៃ 
ប្បតិ្បត្ិតការទាាំងគនាោះម្និបានក្ត្ប់្តាចូលគៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងប្តូ្វចាត្ទុ់ក្ជាប្បតិ្បត្ិតការម្និប្គបល់ក្ខខណឌ ។ 

- វវិាទ ការលុបគចាល និង/ឬ ប្បតិ្បត្ិតការបរាជយ័ក្នុងអាំឡុងគពលប្បូម្៉េូសិន នឹងប្តូ្វកាត្គ់ចញត្នម្ាសរបុននប្បតិ្បត្ិតការ
ទិញទាំនិញខដលប្គបល់ក្ខខណឌ ។ 

- រាល់ប្បតិ្បត្តិការខដលមានការសងសយ័ ឬម្និមានលក្ខខណឌ ប្គបប់្ោនគ់ោយខផអក្គលើគពលគវល្លទីតាាំងរបស់ ប្បតិ្បត្តកិារ 
ឬក្តាត គផសងគទៀត្ នឹងប្តូ្វកាត្គ់ចញពីប្បត្ិបត្តិការខដលមានសិទធិមុ្ន។ ធនាោរមានសិទធិក្នុងការគសនើសុាំអត្ិងិជន ក្នុងការ
ផតល់វកិ្យ័បប្ត្ហិរញ្ញ វត្ថុគដើម្បបីញ្ជា ក្ពី់ភាពប្តូ្វប្តឹ្ម្ប្ត្ូវរបស់ប្បត្ិបត្តកិារ។ ក្នុងក្រណីខដលអត្ិងិជនខក្ខានម្និបាន
បង្ហា ញពីភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វរបស់ប្បត្ិបត្តិការគនាោះគទគនាោះធនាោរ នឹងគធើវការកាត្គ់ចញត្នម្ាសរបុននប្បតិ្បត្ិតការទញិទាំនិញខដល
ប្គបល់ក្ខខណឌ គនាោះ។ 

- ធនាោរសាខម្ខប៊ែង មានសិទធិបដិគសធនូវរាល់ ក្យគសនើសុាំខដលម្និប្គបល់ក្ខខណឌ ម្និចាស់ល្លស់ ម្និប្គបប់្ោន ់ និង/ឬ 
ឯក្សារគោងម្និសម្ប្សប។ 
 

VI.  ពត្ម៌ានបខនថម្ 

សប្មាបព់ត្ម៌ានបខនថម្អតិ្ងិជនអាចអគញ្ា ើញម្ក្កានស់ាខាណាម្យួរបស់ធនាោរសាខម្ខប៊ែងគខម្បឌូា ឬទាំនាក្ទ់ាំនង
ម្ក្កានភ់ាន ក្ង់្ហរបគប្ម្ើអត្ិងិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ និង ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣។ ធនាោរសាខម្ខប៊ែងគខម្បូឌាទទួល
ខុសប្តូ្វ ក្នុងការជូនដាំណឹងគៅគលើគោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ ននក្ម្មវធិីគនោះ  និងពត្ម៌ានរបស់អត្ិងិជនខដលប្គប់
លក្ខខណឌ ( រមួ្មាន គ ម្ ោះ គលខអត្តអត្តសញ្ជញ ណបណ័ណ /លិខិត្ឆ្ាងខដននិងគលខបនួខាងចុ់ងគប្កាយរបស់បណ័ណ ឥណទាន 
វសីា)តាម្រយៈគគហទាំពរ័របស់ធនាោរសាខម្ខប៊ែងគខម្បូឌា៖  sacombank.com.kh គោយម្និជូនដាំណឹងជាមុ្ន។ 
 

VII. លក្ខខណឌ ទូគៅ 



 

Sacombank Cambodia (Cambodia) Plc 

No.60, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh 

Hotline Call Center: (855) 23 223 423 |  Email: Ask-sc@Sacombank Cambodia.com 

- ធនាោរសាខម្ខប៊ែងគខម្បូឌា  ម្ទិទួលខុសប្តូ្វ ចាំគ ោះការម្និបានជូនដាំណឹង  គោយសារប ា ប្បពន័ធ Email  អាសយ
ោា ន ឬគលខទូស័ពាខដលផតល់គោយមាច ស់បណ័ណ  ឬលិខិត្ជូនដាំណឹងប្តូ្វបាត្ ់លួច ឬខូច។ 

- គោយមានការយល់ប្ពម្ពីអតិ្ងិជន ធនាោរសាខម្ខប៊ែងសូម្រក្ារសិទធិជាសាធ្លរណៈក្នុងការបង្ហា ញគ ម្ ោះ និងរបូភាព
របស់អត្ិងិជន គៅក្នុងការប្បកាសនិងផាយ ណិជាក្ម្មតាម្ការខសត្ប្បពន័ធផសពវផាយគផសងៗគទៀត្គោយម្និពុាំចាាំបាច់
ផតល់ក្នប្ម្គសវា ណាម្យួគៅកានអ់តិ្ងិជនគឡើយ។ 

- ធនាោរសាខម្ខប៊ែង សូម្រក្ាសិទធកិ្នុងការរផ្លា ស់បតូរលក្ខខណឌ ទាាំងគនោះគៅគពលណាមូ្យគោយម្និចាាំបាចគ់ធវើការជូនដាំ
ណឹងជាមុ្ន។ 

- ក្នុងក្រណីមានវវិាទណាម្យួគក្ើត្គឡើងទាក្ទ់ងនឹងក្ម្មវធីិប្បូម្៉េូសិនគនោះធនាោរសាខម្ខប៊ែង  និងគោោះប្សាយវវិាទគនោះោ៉េ ង 
សម្ប្សបបាំផុត្គៅកានអ់តិ្ងិជន ប្បសិនគបើបរាជយ័ក្នុងការគោោះប្សាយវវិាទគនាោះវវិាទនឹងប្តូ្វបានគោោះប្សាយគៅតាម្ផាូវ
ចាបខ់ដលបានក្ាំណត្។់ 

- តាម្រយ:ការចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិគនោះ ប្គបម់ាច ស់បណ័ណ ទាាំងអស់ ប្តូ្វចាត្ទុ់ក្ថាទទលួនិងយល់ប្ពម្នូវគោលការណ៍ នងិ 
លក្ខខណឌ របស់ក្ម្មវធីិ។ 
 


