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គោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ  

របស់ក្ម្មវធីិប្បមូ្ ៉ូសិនជាម្យួបណ័ណ ឥណទានវសីា 
 

I. ផលិតផល៖ បណ័ណ ឥណទានវសីា របស់ធនាោរ សាខម្បប៊ែង គខម្ប៉ូឌា 
II. ពត័ម៌ានលម្អតិអំពីក្ម្មវធីិប្បូម្៉ូសិន៖ 

សប្មាបអ់តិថិជនថម ី
រយៈគពលននការអនុវតត៖ ការផតល់ជ៉ូន 

ចាបពី់នថៃទី០១ បខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
រហ៉ូតដល់នថៃទី៣១ បខក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០២១ 

ទទួលបានប្បាក្ស់ងប្តឡប២់០% (អតិបរមិា ១0ដុល្លា ) សប្មាបក់ារបញ្ជា ទិញដំប៉ូង 
តាម្រយៈបណ័ណ ឥណទានវសីា 

សប្មាបម់ាា ស់បណ័ណ ឥណទានវសីាទាងំអស់ 

រយៈគពលននការអនុវតត៖ ការផតល់ជ៉ូន 

ចាបពី់នថៃទី០១ បខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
រហ៉ូតដល់នថៃទី៣០ បខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ 

1. បណ័ណ ទឹក្ប្បាក្ស់ប្មាបទិ់ញទំនិញគៅផារទំគនើប ចំនួន ២៤ បដលមានតនម្ាUSD 50 
សប្មាបកំ់្ព៉ូលអតិថិជន គធវើប្បតិបតតិការ ជាម្យួប័ណណ ឥណទានវសីាក្នុងអំឡុងគពលចាបពី់
នថៃទី០១ បខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ រហ៉ូតដល់នថៃទី៣០ បខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២១, រមួ្មាន៖ 
   ( I )  កំ្ព៉ូលអតិថិជនទាងំ១២ គប្បើបណ័ណ បដលចំណាយគប្ចើនជាងគេ 
   ( ii )  កំ្ព៉ូលអតិថិជនទាងំ១២បដលបានគធវើប្បតិបតតកិារមាន ចនំនួ គប្ចើនជាងគេ                              
(រាបគ់ៅគលើប្បប្បតិបតតកិារបដលចំណាយយ ងតិច USD 5) 

 

2. បញាុ ុះ ៥០% សប្មាបន់ថាគសវាបត៉ូរគៅេគប្មាងបងរ់លំស់អប្តាការប្បាក្ ់០% 
សប្មាបប់្បតិបតតិការបដលនឹងបានគធវើរចួរាល់ និងបានផ្លា ស់បត៉ូរក្នុងអំឡុងគពលក្ម្មវធីី
ប្បូម្ សិន។ 
ការផតល់ជ៉ូនគនុះអនុវតតសប្មាបរ់យៈគពលននេគប្មាងបងរ់លំស់រយៈគពល ០៦បខ និង 
១២បខ។ 

III. អតថិជិន 
1. សប្មាបអ់តថិជិនថម ី
 ការផតល់ជ៉ូនគនុះេឺសប្មាបម់ាា ស់ប័ណណ បដលជាអតថិជិនថមីមានប្េបល់ក្ខខណឌ តប្ម្ូវដ៉ូចខាងគប្កាម្៖ 
- អតិថិជនម្និធ្លា បម់ានប័ណណ ឥណទានវសីាធនាោរសាខម្បប៊ែងពីម្ុនម្ក្គហើយគធវើការគសនើរសំុបណ័ណ ឥណទានវសីាទទួលបាន

ការអនុម្ត័និងគចញបណ័ណ ឱ្យគប្បើប្បាស់ក្នុងអំឡុងគពលននក្ម្មវធិី ប្បមូ្៉ូសិន។ 
- ចំគ ុះប័ណណ ឥណទានវសីាបដលមានប្ទពយធ្លនា(Secure Credit Card)នឹងទទួលបានការម្និេិតក្នប្ម្គសវាគធវើឯក្សារ។ 
- ប្បតិបតតិការប្េបល់ក្ខខណឌ េឺជាប្បតតិបតតិការបដលគធវើគឡើងគដាយការបញ្ជា ទិញទំនិញ និងគសវាក្ម្មតាម្រយៈបណ័ណ ឥណទាន

វសីា(ម្និរមួ្បញា៉ូ លប្បតតិបតតិការដក្សាចប់្បាក្)់។ 
- ប្បតតិបតតិការបណ័ណ រងឥណទាននឹងប្តូវក្តប់្តាទុក្សប្មាប់បណ័ណ ចំបង។ 
- មាា ស់ប័ណណ មាន ក្់ៗ អាចទទួលបានទឹក្ប្បាក្ប់្តឡបម់្ក្វញិសប្មាប ់ប្បតតិបតតិការបដលប្េបល់ក្ខខណឌ ដំប៉ូង។ 
- ប្បតតិបតតិការបដលម្និបានប្បកាស ឬលុបគចាល ឬសងម្ក្វញិ នឹងប្តូវកាតគ់ចញតនម្ាសរបុននប្បតិបតិតការទិញទំនិញបដល

ប្េបល់ក្ខខណឌ ។ 
- ការផតល់ជ៉ូនគនុះមានចំនួនក្ំណត់អតិថិជនគធវើប្បតិបតតិការម្ុននិងទទួលម្ុនរហ៉ូតដល់ប្េបច់ំនួនក្ំណត។់ 



 

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 

 
2. សប្មាបប់្េបម់ាា ស់បណ័ណ ឥណទានទាងំអស់ 

2.1. ទទលួបានបណ័ណ ទឹក្ប្បាក្ស់ប្មាបទិ់ញទំនិញគៅផារទំគនើបបដលមានតនម្ាUSD50សប្មាបក់្ពំ៉ូលអតិថិជនទាងំ១២ 
- ការបញ្ជា រទិញបដលប្េបល់ក្ខខណឌ ”េឺជាការបញ្ជា រទិញក្នុងប្សុក្/ឫគប្ៅប្សុក្តាម្រយៈ Online ឬមា សីុនឆ៉ូតកាតPOS 

គដាយគប្បើប្បាស់មាា ស់ប័ណណ ចម្បង និងបណ័ណ រង។ ប្បតិបតតិការខាងគប្កាម្ម្និប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាជាការទិញទំនិញបដលប្េប់
លក្ខខណឌ គនាុះគទដ៉ូចគចនុះនឹងម្និទទួលបានពិនទុគនាុះគទ៖ 

 ការដក្សាចប់្បាក្ ់
 ក្នប្ម្ នងិគសវា (ឧទាហរណ៍ម្និក្ណំតគ់ៅគលើក្នប្ម្គសវាហិរញញ វតថុ ក្នប្ម្ នងិគសវាការបងប់្បាក្យឹ់ត គសវា

ប្បចាឆំ្ន …ំ) 
- ប្បតតិបតតិការបណ័ណ រងឥណទាននឹងបានក្តប់្តាទុក្សប្មាប់បណ័ណ ចំបង។ 
- បណ័ណ ទឹក្ប្បាក្អ់ាចគប្បើប្បាស់ម្និឱ្យយឺតជាង នថៃទី៣០ បខក្ញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២១ និងម្និអាចផ្លា ស់បត៉ូរគៅជាសាច់ប្បាក្ប់ានគទ។ 
- បណ័ណ ទឹក្ប្បាក្ប់ានគប្បើសប្មាបប់្ោនប់ត ០១ ប្បតិបតតិការទិញបដលបញ្ជា ក្អ់ំពីអនក្បដលបានឈ្នុះ។ 
- ក្នុងក្រណីបដលមាា ស់ប័ណណ គធវើការទិញជាម្យួនឹងចំនួនទឹក្ប្បាក្ប់្បតិបតតិការទាបជាងតនម្ាបណ័ណ គនាុះ Sacombank ប្ោនប់ត

បញា៉ូ លទឹក្ប្បាក្ក់្នុងប្បតិបតតិការគនាុះគៅក្នុងេណនីប័ណណ ឥណទាន។ 
- មាា ស់ប័ណណ មាន ក្់ៗ អាចទទួលបាន០១ ក្នុងចំគណាម្០២រង្វវ ន។់ ក្នុងក្រណីមាា ស់ប័ណណ បានច៉ូលក្នុងចំគណាម្ក្ំព៉ូលអតិថិជន

ទាងំ១២ នន ០២រង្វវ ន់ នឹងបានទទួលរង្វវ នប់ដលមានទីតាងំខពស់។ 
- ក្នុងក្រណីមានមាា ស់ប័ណណ ០២នាក្ប់ដលមានការខទងច់ំណាយប្បហាក្ប់្បបហលោន  ឬចំនួនប្បតិបតតិការ រង្វវ នន់ឹងប្តូវបាន

អាទិភាពគៅគលើមាា ស់ប័ណណ បដលមានលក្ខខណឌ ខពស់ជាង។ 
 គសចក្តជី៉ូនដណឹំងពកីារប្បកាសរង្វវ ន ់

- អនក្ឈ្នុះរង្វវ ន់ចុងគប្កាយនឹងប្តូវប្បកាសគៅនថៃទី០៥ បខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ ២០២១គៅគលើទំពរ័គហវសប៊ែុក្ របស់របស់ធនាោរ 
សាខម្បប៊ែង គខម្ប៉ូឌា។ 

 វធីីសាស្រសតបបបណាគដើម្បទីទលួបានការផតល់ជ៉ូន និងគប្បើប្បាស់រង្វវ ន?់ 
- ជហំានទ១ី៖   ធនាោរនឹងទំនាក្ទ់ំនងគៅអនក្បដលឈ្នុះតាម្រយៈគលខទ៉ូរសពទបដលបានចុុះគ ម្ ុះ។ 
- ជហំានទ២ី៖   គប្បើប្បាស់បណ័ណ ទឹក្ប្បាក្គ់ដាយគធវើការទិញទំនិញគៅប្េបផ់ារទំគនើបទាងំអស់ជាម្យួបណ័ណ ឥណទានវសីា។ 
- ជហំានទ៣ី៖ គៅម្ក្កានភ់ាន ក្់ង្វរបគប្ម្ើអតិថិជន ០២៣ ២២៣ ៤២៣  និងបញ្ជា ក្់ការគប្បើប្បាស់បណ័ណ ទឹក្ប្បាក្។់ 

ធនាោរសាខម្បប៊ែង នឹងគផទរទឹក្ប្បាក្ប់្តលបគ់ៅវញិគៅតាម្តនម្ាបណ័ណ ទឹក្ប្បាក្់ច៉ូលក្នុងេណនីបណ័ណ ឥណទានគៅនថៃគធវើការ
បនាទ ប។់ 
2.2. បញាុ ុះតនម្ា៥០%គលើក្នប្ម្គសវាភាា បេ់គប្មាងបងរ់លំស់ អប្តាការប្បាក្ ់០%  

- អនុវតតសប្មាបរ់យៈគពលននេគប្មាងបងរ់លំស់ រយៈគពល ០៦បខ និង ១២បខ។ 
- ប្បតតិបតតិការបដលប្េបល់ក្ខណឌ ប្តូវបតបំគពញន៉ូវគៅតាម្គោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ របស់់“េគប្មាងបងរ់លំស់អប្តាការប្បាក្ ់

០%“។ 
IV. លក្ខខណឌ គផេងគទៀត 

 

- ប្បតិបតិតការទិញទំនិញបដលប្េបល់ក្ខខណឌ អាចគធវើគឡើងគដាយមាា ស់បណ័ណ ចម្បង និងមាា ស់ប័ណណ រង។ 
- ប្បតិបតិតការបដលគជាេជយ័ ( មាា ស់បណ័ណ នឹងទទួលបានសារជ៉ូនដំណឹងពីធនាោរ ) ប ុបនតគបើក្នុងរយៈគពល៣០នថៃ ប្បតិបតិតការ

ទាងំគនាុះម្និបានក្តប់្តាច៉ូលគៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងប្តូវចាតទុ់ក្ជាប្បតិបតិតការម្និប្េបល់ក្ខខណឌ ។ 
- វវិាទ ការលុបគចាល និង/ឬ ប្បតិបតិតការបរាជយ័ក្នុងអំឡុងគពលប្បូម្ ៉ូសិន នឹងប្តូវកាតគ់ចញតនម្ាសរបុននប្បតិបតិតការទិញ

ទំនិញបដលប្េបល់ក្ខខណឌ ។ 
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- រាល់ប្បតិបតតិការបដលមានការសងេយ័ ឬម្និមានលក្ខខណឌ ប្េបប់្ោនគ់ដាយបផអក្គលើគពលគវល្លទីតាងំរបស់ ប្បតិបតតិការ ឬ
ក្តាត គផេងគទៀត នឹងប្តូវកាតគ់ចញពីប្បតិបតតិការបដលមានសិទធិម្ុន។ ធនាោរមានសិទធិក្នុងការគសនើសំុអតិថិជន ក្នុងការផតល់
វកិ្យបប្តហិរញញ វតថុគដើម្បបីញ្ជា ក្ព់ីភាពប្តូវប្តឹម្ប្តវូរបស់ប្បតិបតតកិារ។ ក្នុងក្រណីបដលអតិថិជនខក្ខានម្និបានបង្វា ញពី
ភាពប្តឹម្ប្តូវរបស់ប្បតិបតតិការគនាុះគទ ធនាោរនឹងគធើវការកាតគ់ចញតនម្ាសរបុននប្បតិបតិតការទិញទំនិញបដលប្េបល់ក្ខខណឌ
គនាុះ។ 

- ធនាោរសាខម្បប៊ែង មានសិទធិបដិគសធន៉ូវរាល់ ក្យគសនើសំុបដលម្និប្េបល់ក្ខខណឌ ម្និចាស់ល្លស់ ម្និប្េបប់្ោន ់ និង/ឬ 
ឯក្សារគយងម្និសម្ប្សប។ 

V. ពត័ម៌ានបបនថម្ 

- សប្មាបព់តម៌ានបបនថម្អតិថិជនអាចអគញា ើញម្ក្កាន់សាខាណាម្យួរបស់ធនាោរសាខម្បប៊ែងគខម្ប៉ូឌា ឬទំនាក្់ទំនងម្ក្
កានភ់ាន ក្ង់្វរបគប្ម្ើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ និង ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣។  

- ធនាោរសាខម្បប៊ែងគខម្ប៉ូឌាទទួលខុសប្តូវ ក្នុងការជ៉ូនដំណឹងគៅគលើគោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ ននក្ម្មវធិីគនុះ  និង
ពត័ម៌ានរបស់អតិថិជនបដលប្េបល់ក្ខខណឌ ( រមួ្មាន គ ម្ ុះ គលខអតតអតតសញ្ជញ ណប័ណណ /លិខិតឆាងបដននិងគលខបនួខទង់
ចុងគប្កាយរបស់បណ័ណ ឥណទានវសីា)តាម្រយៈគេហទំពរ័របស់ធនាោរសាខម្បប៊ែងគខម្ប៉ូឌា៖  sacombank.com.kh គដាយ
ម្និជ៉ូនដំណឹងជាម្ុន។ 
 

VI. លក្ខខណឌ ទ៉ូគៅ 

- ធនាោរសាខម្បប៊ែងគខម្ប៉ូឌា  ម្ទិទួលខុសប្តូវ ចំគ ុះការម្និបានជ៉ូនដំណឹង  គដាយសារប ា ប្បពន័ធ Email  អាសយដាា ន 
ឬគលខទ៉ូស័ពទបដលផតល់គដាយមាា ស់បណ័ណ  ឬលិខិតជ៉ូនដំណឹងប្តូវបាត ់លួច ឬខ៉ូច។ 

- គដាយមានការយល់ប្ពម្ពីអតិថិជន ធនាោរសាខម្បប៊ែងស៉ូម្រក្ារសិទធិជាសាធ្លរណៈក្នុងការបង្វា ញគ ម្ ុះ និងរ៉ូបភាព
របស់អតិថិជន គៅក្នុងការប្បកាសនិងផាយ ណិជាក្ម្មតាម្ការបសតប្បពន័ធផេពវផាយគផេងៗគទៀតគដាយម្និពុំចាបំាចផ់តល់
ក្នប្ម្គសវា ណាម្យួគៅកានអ់តិថិជនគឡើយ។ 

- ធនាោរសាខម្បប៊ែង ស៉ូម្រក្ាសិទធិក្នុងការរផ្លា ស់បត៉ូរលក្ខខណឌ ទាងំគនុះគៅគពលណាម្យួគដាយម្និចាបំាចគ់ធវើការជ៉ូនដំណឹង
ជាម្ុន។ 

- ក្នុងក្រណីមានវវិាទណាម្យួគក្ើតគឡើងទាក្ទ់ងនឹងក្ម្មវធិីប្បូម្ ៉ូសិនគនុះធនាោរសាខម្បប៊ែង  និងគដាុះប្សាយវវិាទគនុះយ ង
សម្ប្សបបំផុតគៅកានអ់តិថិជន ប្បសិនគបើបរាជយ័ក្នុងការគដាុះប្សាយវវិាទ គនាុះវវិាទនឹងប្តូវបានគដាុះប្សាយគៅតាម្ផា៉ូវ
ចាបប់ដលបានក្ំណត់។ 

- តាម្រយ:ការច៉ូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធិីគនុះ ប្េបម់ាា ស់បណ័ណ ទាងំអស់ ប្តូវចាតទុ់ក្ថាទទួលនិងយល់ប្ពម្ន៉ូវគោលការណ៍ និង 
លក្ខខណឌ របស់ក្ម្មវធិ។ី 
 


