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លក្ខខណ្ឌ ទូទៅក្នងុការដាក់្ប្រាក់្បទ្ញើមានកាលកំ្ណ្ត់ជាមួយធនាគារ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេលិស ៊ី 

១ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកណំត ់ គឺជាកិច្ចសនយារវាងញោក-ញោកប្រសី និងធនាគារ ញេស ីលីដា ភេីិលស ី សតីពីការដាកប់្រាកប់ញ្ញើកនុងេឡំុង
ញពលកណំតម់ួយជាក់ោក់ ញៅតាមការយិាល័យធនាគារ ញេស ីលីដា ភេីិលស  ី ឬញសវាធនាគារញេឡចិ្ប្រតូនកិ និងឌជីីថល ញ ើមយបីទទួល
ានការប្រាកខ់្ពស់ និងមានស វតថភិាព។ 

២ ញោក-ញោកប្រសី អាច្ញប្រជើសញរើសលកខខ្ណឌដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់កំញណើនខ្ពស់  ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ច្ណំូលខ្ពស់ និង
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកណំត់រយៈញពលវវង និងបនតកិច្ចសនយាញដាយសវយ័ប្របវតតាិន។ ញោក-ញោកប្រសីនឹងទទួលានវិញ្ញាបនបប្រតប្រាក់
បញ្ញើ ឬវិញ្ញាបនបប្រតញេឡិច្ប្រតនូិក ជាភសតុតាង បនាាបព់ីានប្រពមញប្រពៀងញលើពាកយយស ំវិញ្ញាបនបប្រតប្រាក់បញ្ញើ និងដាក់ប្រាក់ច្ូលកនុង
គណនរីួច្រាល់។ 

៣ ញោក-ញោកប្រសី អាច្ កប្រាក់បញ្ញើញៅតាមប្ជរញបឡា ឬតាមរយៈមា៉ាស ីនសវយ័ប្របវតត ិ របស់ធនាគារ ញេស ីលីដា ភេីិលស  ីាន ចាប់ពី
កាលបរិញច្េទប្ចប់ញៅកនងុវិញ្ញាបនបប្រតប្រាក់បញ្ញើ ឬ កប្រាកញ់ ើមម នកាលកំណត់  ូច្ខាងញប្រកាម ៖ 

៣.១ ការដក្ប្រាក្់បទ្ញើតាមកាលបរិទឆេទប ច្ប ់

- ប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំត់កំញណើនខ្ពស់ : ប្រាក់ញ ើម និងការប្រាក ់ កានញៅញពលច្ប់កិច្ចសនយា។ 
- ប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំត់ច្ណំលូខ្ពស់ : ការប្រាក ់កានញរៀងរាល់វខ្ ប្រាក់ញ ើម កានញៅញពលច្ប់កចិ្ចសនយា។ 
- ប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំត់រយៈញពលវវង : ការប្រាក ់កានញរៀងរាល់បីវខ្មតង ប្រាក់ញ ើម កានញៅញពលច្បក់ិច្ចសនយា។ 

៣.២ ការដក្ប្រាក្់ទដើមម នកាលក្ណំ្ត ់
ញោក-ញោកប្រសី អាច្ប្ចប់កិច្ចសនយាប្រាកប់ញ្ញើម នកាលកណំត ់ ប្រគបប់្របញភទ ញ ើមយប ីកប្រាក់ញ ើមម នកាលកណំតា់ន នងិប្រតូវេន វតត
តាមលកខខ្ណឌ ូច្ខាងញប្រកាម ៖ 

៣.២.១ ច្ំញពាោះញោក-ញោកប្រសី ជាតំណាងប្រគោឹះស្ថានធនាគារ ឬស្ថាប័នមីប្រកូហិរ្ញវតថុ ប្រតូវជូន ណំឹងម នយា៉ាងតិច្ ៣០ថ្ថៃថ្នថ្ថៃញធវើការ តាមការ
ដាកព់ាកយយញសនើស ំប្ចប ់ឬការជូន ំណងឹជាោយលកខណេ៍កយសរតាមរយៈលិខ្ិតផ្លវូការ ឬញសវាបញ្ញាតាម E-mail/Fax មកធនាគារ នងិភាាប់
មកនូវវញិ្ញាបនបប្រតប្រាកប់ញ្ញើ វ លញសនើស  ំកប្រាកញ់ ើមម នកាលកំណត់ ញដាយមិនទទលួានការប្រាក់ញឡើយ ញហើយប្រតូវកាត់កងការ
ប្រាក់ជាមួយប្រាក់ញ ើម ញ ើមយបីទទូាត់សងមកធនាគារ ញេស លីីដា ភេីិលស ី វញិ កនុងករណាីនទទួលការប្រាក់ប្របចាំវខ្ច្ំញពាោះប្រាក់បញ្ញើ
មានកាលកណំត់ច្ណំូលខ្ពស់ នងិានទទលួការប្រាក់ប្របចាំប្រតមីាសច្ំញពាោះប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈញពលវវង រួច្ញហើយ។ 

៣.២.២ ច្ំញពាោះញោក-ញោកប្រសី ជាតណំាងប្រក មហ  ន/ស្ថាប័ន ញប្រៅពីប្រគោឹះស្ថានធនាគារ ឬស្ថាបន័មីប្រកហូិរ្ញវតថុ ប្រតូវជនូ ណំឹងម នយា៉ាងតចិ្ ៣០ថ្ថៃ
ថ្នថ្ថៃញធវើការ តាមការដាកព់ាកយយញសនើស ំប្ចប ់ឬការជនូ ណំងឹជាោយលកខណេ៍កយសរតាមរយៈលិខ្តិផ្លូវការ ឬញសវាបញ្ញាតាម E-mail/Fax 
មកធនាគារ ញដាយមិនតប្រមូវឲយយភាាបម់កនូវវិញ្ញាបនបប្រតប្រាក់បញ្ញើ វ លញសនើស  ំកប្រាក់ញ ើមម នកាលកំណត់ញឡើយ និងទទួលានការ
ប្រាក់តាមេប្រតាថ្នគណនីបញ្ញើសំថ្ច្ ញលើច្ំនួនទឹកប្រាក់បញ្ញើវ លញសនើស ំ កម នកាលកណំត។់ ច្ំញពាោះញោក-ញោកប្រសីដាក់ប្រាក់បញ្ញើ
មានកាលកណំត់ច្ណំូលខ្ពស់ និងប្រាក់បញ្ញើមានកាលកណំត់រយៈញពលវវង ប្របសិនញបើកនុងេំឡងុញពលកនលងមក ានទទួលការប្រាក់
ប្របចាំវខ្ នងិប្របចាំប្រតមីាសរួច្ញហើយ ប្រតូវកាតក់ងការប្រាក់ជាមួយប្រាក់ញ ើម ញ ើមយបីទូទាត់សងមកធនាគារ ញេស ីលីដា ភីេលិស  ីវិញ។ 

៣.២.៣ ច្ំញពាោះញោក-ញោកប្រសី ជាឯកតតជន អាច្ប្ចបក់ិច្ចសនយាប្រាក់បញ្ញើម នកាលកំណត់ ញដាយមិនតប្រមូវឲយយភាាបម់កនវូវិញ្ញាបនបប្រតប្រាក់
បញ្ញើ វ លញសនើស ំ កប្រាក់ញ ើមម នកាលកណំត់ញឡើយ។ ការប្រាកន់ឹងទទួលានតាមេប្រតាការប្រាក់ថ្នគណនីបញ្ញើសំថ្ច្ ញលើច្នំួនទកឹ
ប្រាក់បញ្ញើវ លញសនើស ំ កម នកាលកណំត ់ច្ំញពាោះប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំត់កំញណើនខ្ពស់ និងប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំតច់្ំណលូខ្ពស់ 
ប  វនតការប្រាក់វ លេតិថិជនទទួលានប្របចាំវខ្ រួច្ញហើយ នឹងប្រតូវកាត់កងជាមួយប្រាក់ញ ើម ញ ើមយបីទូទាត់សងមកធនាគារ ញេស ីលីដា 
ភីេិលស ី វិញ។ ច្ំញពាោះប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំត់រយៈញពលវវង ប្រតូវជូន ំណងឹម នយា៉ាងតិច្ ៣០ថ្ថៃថ្នថ្ថៃញធវើការ តាមការដាកព់ាកយយញសនើស ំ
ប្ចប់ ឬការជនូ ណំឹងជាោយលកខណេ៍កយសរតាមរយៈលិខ្តិផ្លវូការ ឬញសវាបញ្ញាតាម E-mail/Fax មកធនាគារ ញ ើមយបទីទលួានការប្រាក់
តាមេប្រតាថ្នគណនបីញ្ញើសំថ្ច្ធមមតា ញបើមនិ ញូចានោះញទការប្រាក់មនិប្រតវូានផ្តល់ជនូញឡើយ ញហើយប្របសិនញបើកនងុេំឡងុញពលកនលងមក ាន
ទទលួការប្រាក់ប្របចាំប្រតីមាសរចួ្ញហើយ ប្រតូវកាតក់ងការប្រាកជ់ាមយួប្រាក់ញ ើម ញ ើមយបីទទូាតស់ងមកធនាគារ ញេស លីីដា ភីេលិស  ីវិញ។ 

៤ ច្ំណូលការប្រាក់របស់ញោក-ញោកប្រសី ប្រតូវជាប់ពនធប្រសបតាមប្របកាស សតពីីពនធញលើប្រាក់ច្ំញណញ របស់ប្រកសួងញស ឋកិច្ច នងិហិរ្ញវតថ។ុ 
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៥ េប្រតាការប្រាកវ់ លានប្រពមញប្រពៀងរួច្ញហើយ មិនេន ញ្ញាតឲយយវកវប្រប ឬផ្លាស់បតូរញដាយព មំានការយល់ប្រពមពីភាគីណាមួយញឡើយ ញៅញពល
វ លកចិ្ចសនយាដាក់ប្រាកប់ញ្ញើមានកាលកណំតម់ិនទាន់ប្ចប។់ 

៦ ការបនតកិច្ចសនយាសវយ័ប្របវតតិ ញកើតញឡើងញៅញពលវ លញោក-ញោកប្រសី ានញសនើស ំដាក់ប្រាកប់ញ្ញើបនតមួយវគគញទៀត ឬញប្រច្ើនវគគបនតបនាាប់
គានញដាយមិនមានការផ្លាស់បតូរញលខ្កចិ្ចសនយាថម។ី ការបនតវបបញនោះ គអឺាប្រស័យញៅតាមការបង្គាប់របស់ញោក-ញោកប្រសី តាមរយៈការផ្តល់
ព័ត៌មានញៅញពលញបើកគណន ី ឬជនូ ណំឹងញៅញពលណាមួយកនុងេឡំុងញពលថ្នកិច្ចសនយា ឬយា៉ាងតិច្បំផ្ ត ០២ថ្ថៃថ្នថ្ថៃញធវើការ ម នថ្ថៃ
ប្ចបក់ិច្ចសនយា។ 

៧ ញៅញពលញោក-ញោកប្រសី ញប្រជើសញរើសលកខខ្ណឌបនតញដាយសវយ័ប្របវតត ិមានន័យថា ញោក-ញោកប្រសីប្រពមញប្រពៀងបនតញផ្ញើប្រាកជ់ាមយួធនាគារ
ញេស លីីដា ភេីិលស  ីតញៅញទៀត វ លមានប្រាក់ញ ើម ឬប្រាក់ញ ើមរួមទាងំការប្រាក់វ លានទទួល និងរយៈញពលញផ្ញើញៅរកយា ូច្កិច្ចសនយា
វ លានប្រពមញប្រពៀងពី ំបូង វ ល ញលើកវលងវតេប្រតាការប្រាកប់្រតូវេន វតត ូច្ខាងញប្រកាម ៖ 

- គិតជូនតាមេប្រតាការប្រាក់ធមមតាវ លធនាគារ ញេស ីលីដា ភីេិលស  ីដាកឲ់យយញប្របើប្រាស់ជាផ្លូវការច្ ងញប្រកាយបងអស់។ 
- ច្ំញពាោះញោក-ញោកប្រសី វ លមានកិច្ចប្រពមញប្រពៀងផ្តល់េប្រតាការប្រាកព់ិញសស មិនេន ញ្ញាតឲយយញប្រជើសញរើសលកខខ្ណឌបនតជាសវ័យប្របវតតិ
ញឡើយ។ ករណីមានតប្រមូវការដាក់ប្រាក់បញ្ញើបនតញទៀត គឺប្រតូវគតិការប្រាកត់ាមេប្រតាធមមតាវញិ។ 

៨ ករណីញោក-ញោកប្រសីញសនើស ំវញិ្ញាបនបប្រតប្រាក់បញ្ញើថម ីជំនួសវិញ្ញាបនបប្រតប្រាកប់ញ្ញើចាស់វ លានាត់ ឬខ្ូច្ ញោក-ញោកប្រសីប្រតូវបង់
ថ្ថលញសវាតាមការកណំត់របស់ធនាគារ ញេស ីលីដា ភេីិលស ី។ 

៩ ធនាគារ ញេស លីីដា ភីេិលស  ីមានសិទធញិពញញលញកនុងការប ិញសធ មិនទទួល ឬមិនបនតកិច្ចសនយា ឬប្យឈបក់ិច្ចសនយា ម នញពលកំណត់ 
ប្របសិនញបើញោក-ញោកប្រសី ប្រតូវានរកញ ើញថាមិនញគារពតាមប្រគប ់ ‘‘ខ្’’ វច្ងវ លមានញរៀបរាប់ញៅកនងុលកខខ្ណឌទូញៅ ឬមានភសតុតាង
បញ្ញាកថ់ា ៖ 
- មិនានេន វតតញៅតាមញគាលការណ៍ច្យាប ់ និងបទបយប្ញតតញិផ្យសងៗ ពាក់ព័នធនងឹការប្របតបិតតិគណន ី ចូ្ជាច្យាប់សតពីីការប្របឆងំការ
សមាាតប្រាក ់និងហិរ្ញបយបទានញភរវកមម។  

- មានការជាបព់ាក់ពន័ធញដាយផ្លាល់ ឬញដាយប្របញយាលជាមយួប គគល ឬេងគភាពវ លប្រតូវានហាមឃាត់ កនុងញគាលបណំងបញប្រមើ
ប្របញយាជន៍ ល់សកមមភាពញលមើសច្យាប ់នងិ/ឬសកមមភាពញភរវកមម។ 

១០ សប្រមាបត់ប្រមូវការញប្របើប្រាស់ញសវាធនាគារ ញេស ីលីដា ភីេិលស  ីនិងពត័៌មានញផ្យសងៗញទៀត សូមញោក-ញោកប្រសី ទំនាកទ់ំនងការយិាល័យ
ទំនាកទ់ំនងេតិថជិន ២៤ញមា៉ាង តាមរយៈ ទូរស័ពទញលខ្ : ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ /០១០ ៩៩៩ ២៣៣ ឬ  E-mail: inquiry@acledabank. 
com.kh។ 

ខ្ញុំ/ញយើងខ្ញុជំាេតថិិជនរបស់ធនាគារ ញេស ីលីដា ភីេិលស  ី ានអានយល់ និងប្រពមញប្រពៀងប្រគប ់ ‘‘ខ្’’ វច្ង វ លមានញរៀបរាប់ញៅកនុង
លកខខ្ណឌខាងញលើ។ 

 កាលបរិញច្េទ : ថ្ថៃទ.ី........... វខ្........... ឆនំ............. 
  
 ហតថញលខា/ស្ថនមញមថ្  និងញ ម្ោះ 
 

 

 

 

 

 

 


