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គោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ  

របស់ក្ម្មវធីិប្បមូ្ ៉ូសិនជាម្យួបណ័ណ ឥណទានវសីា 

I. ផលិតផល៖ បណ័ណ ឥណទានវសីារបស់ធនាោរសាខម្គខម្ប៉ូឌា។ 
II. រយៈគេលននការអនុវតត៖ ចាបពី់នងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២  រហ៉ូតដល់ នងៃទី២៥ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
III. េត័ម៌ានលម្អតិអាំេីក្ម្មវធីិប្បមូ្ ៉ូសិន៖ 

កម្មវត្ថុ ការផតល់ជ៉ូន 

អតិងិជនងម ី
ម្និគិតក្នប្ម្គសវាប្បចាំឆ្ន ាំសប្មាបឆ់្ន ាំដាំប៉ូងសប្មាបអ់តិងិជនងម ី
បញ្ចូលទឹកប្រាក ់ ៥ដុល្លា រ ទៅទលខទ៉ូរស័េទចល័តទៅទពលដដលទធ្វើប្បតិបតិតការទលើកទីម្យួជាម្យួ 
បណ័្ណ ឥណ្ទានវសីា 

ប្ររបម់្ចច ស់បណ័្ណ  
ក្ម្មវធីិចបរ់ង្វា នជ់ាម្យួ នឹងបណ័្ណ អំទោយ(Gift Voucher)ជាគប្ចើនដដលតនម្ៃរហ៉ូតដល់ ១០០ ដុល្លា រ 

បញុ្ុះ ៥០% សប្មាបន់ងៃគសវាបត៉ូរគៅគគប្មាងបងរ់ ាំលស់អប្ាការប្ាក្ ់០% 

IV. ទោលការណ៍្ និងលកខខណ្ឌ ៖ 

1- សប្រម្ចបអ់តិងិជនងមី៖ 

- អតិ្ថិជនងមី៖ គីជាអតិងិជនម្និធ្លា បម់្ចនបណ័្ណ ឥណ្ទានវសីាធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា ពីមុ្នម្ក ឫអតិងិជនខដលធ្លៃ បម់ានបណ័្ណ
ឥណ្ទានវសីារចួម្ក្គហើយខតានបញឈបក់ារគប្បើប្ាស់មុ្នអំឡុងទពលននកម្មវធីិ្ ប្របូម្ ូសិន។ 

- អតិ្ថិជនងមីដដលទសនើសំុបណ័ណ  ឥណទានវសីាខដលមានប្ទេយធ្លនា (Secure Credit Card) នឹងទទលួានការម្និគិតក្នប្ម្គសវាគធាើ
ឯក្សារ។ 

- ម្ាស់បណ័ណ ១០០នាកដ់ាំបូងដដលានចំោយយ ងតិ្ច ១០ដុល្លា រ ទៅទលើទិញទាំនិញម្យួប្បតិបតិតការ/ម្យួវកិកយបប្រត្ជាម្យួបណ័្ណ
ឥណ្ទានវសីា(ម្និរាបប់ញ្ចូ លប្បតិបតិតការដកសាចប់្រាក)់កនុងអំឡុងទពលននកម្មវធីិ្ប្របូម្ ូសិន នឹងទទលួានការបញ្ចូ លលុយ ៥ដុល្លា រ 
ទៅទលខទ៉ូរស័េទចល័តដដលានចុុះទ ម្ ុះទប្របើប្រាស់ជាម្យួ “កិ្ច្ប្េម្គប្េៀងការគសនើសុាំបណ័្ណ ឥណទានវសីា” កនុងអំឡុងទពលប្រាពីំរនថៃ
ដដលជានថៃ ទធ្វើការរបស់ធនាោរ។ 

- ប្របត្តិបត្តិការដដលានទធ្វើទឡើងទោយបណ័្ណ រង នឹងប្រតូ្វកត្ប់្រាទុកសប្រម្ចបប់ណ័្ណ ចំបង។ 
- ការផតល់ជ៉ូនមានចាំននួមានក្ាំណត ់ម្ក្មុ្នានមុ្នរហ៉ូតដល់អស់េីសតុក្។ 

2- ក្ម្មវធីិចបរ់ង្វា នស់ប្រម្ចបប់្ររបម់្ចច ស់បណ័្ណ  
2.1. លកខខណ្ឌ ទដើម្បទីទលួានទលខកូដសំោង៖ 

- រាល់ “ការទិញទំនិញខដលប្ររបល់កខខណ្ឌ ” ចំោយាម្រយៈបណ័្ណ ឥណ្ទានវសីាយ ងតិច ១០ដុល្លា រ នឹងទទលួានគលខក្៉ូដ
សាំណាងចាំននួ ១ គដើម្បចី៉ូលរមួ្ “ក្ម្មវធីិចបរ់ង្វា ន”់ និងមានឱកាសទទលួានកាដ៉ូជាគប្ចើន េត័ម៌ានលម្អតិ៖ 

បញជ ីគ ម្ ុះរង្វា ន ់ ត្នម្ា ចាំននួរង្វា ន ់/ ជុាំ ចាំននួសរបុននរង្វា ន ់/ 3 ជុាំ 
បណ័ណ សប្មាបទិ់ញទាំនិញគៅផារទាំគនើប ១០ដុល្លា រ ៥០ ១៥០ 
បណ័ណ សប្មាបេិ់សារអាហារ ២០ដុល្លា រ ២០ ៦០ 
បណ័ណ សប្មាបដ់ាំគណើ រក្ម្ានត ១០០ដុល្លា រ ៣ ៩ 

- រាល់ “ការទិញទំនិញខដលប្ររបល់កខខណ្ឌ ” ម្ចននយ័ថាការបញ្ញា រទិញទំនិញរាយខដលគធាើគ ើងគៅក្នុងប្សុក្ និង/ឬគៅគប្ៅប្បគទសាម្
រយៈមា សីុន Online ឬ POS គោយទាាំងបណ័្ណ ចំបង និងបណ័្ណ រង ខដលម្និរាបប់ញ្៉ូ លប្បតិបតតិការដក្សាចប់្ាក្។់ 

- ប្របត្តិបត្តិការដដលានទធ្វើទឡើងទោយបណ័្ណ រង នឹងប្រតូ្វកត្ប់្រាទុកសប្រម្ចបប់ណ័្ណ ចំបង។ 
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- បណ័្ណ ចំបងអាចទលួានបណ័ណ អាំគណាយ(Gift Voucher)ទប្រចើនដងរាល់ជំុនិម្យួៗ។ 
- បណ័ណ អាំគណាយ(Gift Voucher) និងអស់សុពលភាពកនុងអំឡុងទពល ៩០នថៃ ចាបពី់នថៃដដលធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌាានប្របកាសអំពី

អនកឈ្នុះ។ 
- ក្ម្មវធីិទាាំងម្៉ូលនឹងមានការចបគ់ឆ្ន តផសងសាំណាងចាំននួ ៣ ជុាំខដលម្ចនកាលវភិាគខដលកំណ្ត្ទុ់ក្គដើម្បអីបអរសាទរក្ម្មវធីិចប់

រង្វា នដ់៉ូចខាងគប្កាម្៖ 

ជុាំ សប្មាបគ់លខក្៉ូដសាំណាងប្តវូានគចញ កាលបរគិចេទចបរ់ង្វា ន ់

ជុាំទី ១ ចាបពី់នថៃទី ២០/០៩/២០២២ to ១៩/១០/២០២២ ២៥/១០/២០២២ 
ជុាំទី ២ ចាបពី់នថៃទី ២០/១០/២០២២ to ១៩/១១/២០២២ ២៥/១១/២០២២ 
ជុាំទី ៣ ចាបពី់នថៃទី ២០/១១/២០២២ to ២៥/១២/២០២២ ៣០/១២/២០២២ 

2.2. ប្បកាសប្ាបអ់នក្ឈ្នុះរង្វា ន ់និងរគបៀបគប្បើប្ាស់បណ័ណ អាំគណាយ(Gift Voucher)៖ 

- ជាំហានទី១៖ ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា នឹងទំនាកទំ់នងទៅកានអ់នកឈ្នុះទដើម្បបី្របកាសរង្វវ ន ់ និងប្រាបអំ់ពីរទបៀបទដើម្បរីគបៀបគប្បើប្ាស់
បណ័ណ អាំគណាយ(Gift Voucher)។ 

- ជាំហានទី២៖  អនកឈ្នុះប្រតូ្វទធ្វើប្បតិបតិតការជាម្យួបណ័ណ ឥណទានវសីា។ 
- ជាំហានទី៣៖  គៅម្ក្កានភ់ាន ក្ង់្វរបគប្ម្ើអតិងិជន ០២៣ ២២៣ ៤២៣  និងបញ្ជជ ក្ក់ារគប្បើប្ាស់បណ័ណ ទឹក្ប្ាក្។់ ធនាោរ 

សាខម្គខម្ប៉ូឌា នឹងបញជ៉ូ នទឹក្ប្ាក្ប់្តលបគ់ៅវញិគៅាម្តនម្ៃបណ័ណ ទឹក្ប្ាក្ច់៉ូលក្នុងគណនីបណ័ណ ឥណទានគៅនងៃគធាើការបនាទ ប។់ 

3- បញុ្ុះ ៥០% សប្មាបន់ងៃគសវាបត៉ូរគៅគគប្មាងបងរ់ ាំលស់អប្ាការប្ាក្ ់០%  

- អនុវតតរយៈគេលននគគប្មាងបងរ់ ាំលស់រយៈគេល ០៦ខខ និង ១២ខខ។ 

- ប្បតតិបតតិការខដលប្គបល់ក្ខណឌ ប្តូវខតបាំគេញន៉ូវគៅាម្គោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ របស់់“គគប្មាងបងរ់ ាំលស់អប្ាការប្ាក្ ់០%។ 

V. លកខខណ្ឌ ទសេងទទៀត្ 

- ប្របតិ្បតិ្តការដដលទជារជយ័ ( ម្ចច ស់បណ័្ណ នឹងទទលួានសារជូនដំណឹ្ងពីធ្នាោរ ) ប ុដនតទបើកនុងរយៈទពល៣០នថៃ ប្របតិ្បតិ្តការទាងំទនាុះ
ម្និានកត្ប់្រាចូលទៅកនុងរាយការណ៍្នឹងប្រតូ្វចាត្ទុ់កជាប្របតិ្បតិ្តការម្និប្ររបល់កខខណ្ឌ ។ 

- វវិាទ ការលុបទចាល និង/ឬ ប្របតិ្បតិ្តការបរាជយ័កនុងអំឡុងទពលប្របូម្ ូសិន នឹងប្រតូ្វកាត្ទ់ចញត្នម្ាសរបុននប្របតិ្បតិ្តការទិញទំនិញដដល
ប្ររបល់កខខណ្ឌ ។ 

- រាល់ប្របតិ្បត្តិការដដលម្ចនការសងេយ័ ឬម្និម្ចនលកខខណ្ឌ ប្ររបប់្រោនទ់ោយដសែកទលើទពលទវល្លទីាងំរបស់ ប្របតិ្បត្តិការ ឬកាត ទសេង
ទទៀត្ នឹងប្រតូ្វកាត្ទ់ចញពីប្របតិ្បត្តិការដដលម្ចនសិទធិមុ្ន។ ធ្នាោរម្ចនសិទធិកនុងការទសនើសំុអតិ្ថិជន កនុងការសតល់វកិយ័បប្រត្ហិរញ្ា វត្ថុ
ទដើម្បបីញ្ញា កពី់ភាពប្រតូ្វប្រតឹ្ម្ប្រតូ្វរបស់ប្របតិ្បត្តិការ។ កនុងករណី្ដដលអតិ្ថិជនខកខានម្និានបង្វា ញពីភាពប្រតឹ្ម្ប្រតូ្វរបស់ប្របតិ្បត្តិការ
ទនាុះទទទនាុះធ្នាោរ នឹងទធ្ើវការកាត្ទ់ចញត្នម្ាសរបុននប្របតិ្បតិ្តការទិញទំនិញដដលប្ររបល់កខខណ្ឌ ទនាុះ។ 

- ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា ម្ចនសិទធិបដិទសធ្នូវរាល់ពាកយទសនើសំុដដលម្និប្ររបល់កខខណ្ឌ ម្និចាស់ល្លស់ម្និប្ររបប់្រោន ់និង/ឬ ឯកសារ
ទយងម្និសម្ប្រសប។ 

VI. េតម៌ានបខនែម្ 

- សប្មាបេ់តម៌ានបខនែម្អតិងិជនអាចអគញជ ើញម្ក្កានស់ាខាណាម្យួរបស់ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា ឬទាំនាក្ទ់ាំនងម្ក្កានភ់ាន ក្ង់្វរ
បគប្ម្ើអតិងិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ និង ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣។  

- ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា ទទលួខុសប្តូវ ក្នុងការជ៉ូនដាំណឹងគៅគលើគោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ ននក្ម្មវធីិគនុះ  និងេតម៌ានរបស់
អតិងិជនខដលប្គបល់ក្ខខណឌ ( រមួ្មាន  គ ម្ ុះ គលខអតតអតតសញ្ជា ណបណ័ណ /លិខិតឆ្ៃងខដននិងគលខបនួខទងចុ់ងគប្កាយរបស់បណ័ណ

ឥណទាន វសីា) ាម្រយៈគគហទាំេរ័របស់ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា៖  sacombank.com.kh គោយម្និជ៉ូនដាំណឹងជាម្ុន។ 

VII. លក្ខខណឌ ទ៉ូគៅ 



 

Sacombank  (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.com 

- ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា  ម្ទិទួលខុសប្តូវ ចាំគ ុះការម្និានជ៉ូនដាំណឹង  គោយសារប ា ប្បេន័ធ Email  អាសយោា ន ឬគលខ
ទ៉ូស័េទខដលផតល់គោយម្ាស់បណ័ណ  ឬលិខិតជ៉ូនដាំណឹងប្តូវាត ់លួច ឬខ៉ូច។ 

- ធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា  ស៉ូម្រក្ាសិទធិក្នុងការរផ្លៃ ស់បត៉ូ រលក្ខខណឌ ទាាំងគនុះគៅគេលណាម្៉ូយគោយម្និចាំាចគ់ធាើការជ៉ូនដាំណឹងជា
មុ្ន។ 

- ក្នុងក្រណីមានវវិាទណាម្យួគក្ើតគ ើងទាក្ទ់ងនឹងក្ម្មវធីិប្បូម្ ៉ូសិនគនុះធនាោរ សាខម្គខម្ប៉ូឌា  និងគោុះប្សាយវវិាទគនុះយ ងសម្
ប្សបបាំផុត។
គៅកានអ់តិងិជនប្បសិនគបើបរាជយ័ក្នុងការគោុះប្សាយវវិាទគនាុះវវិាទនឹងប្តូវានគោុះប្សាយគៅាម្ផៃ៉ូវចាបខ់ដលានក្ាំណត។់ 

- ាម្រយ:ការច៉ូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិគនុះ ប្គបម្់ាស់បណ័ណ ទាាំងអស់ ប្តូវចតទុ់ក្ថាទទលួនិងយល់ប្េម្ន៉ូវគោលការណ៍ និងលក្ខខណឌ របស់
ក្ម្មវធីិ។ 


