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លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់ណ័្ណ បេស ៊ីល៊ីដា 

១. លក្ខខណ្ឌ រមួ 
លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ឬបៅថា “លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស”់ គឺជាក្ិច្ចសៃា ឬក្ិច្ច្ពមប្ពៀង រវាង
ធនាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ៃិងេតិថិជៃ ក្ន ងការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា។ លក្ខខណ្ឌ បៃេះ របងកើតប ើងស្ារ់ប្រើេម
ជាមួយ “រ័ណ្ណផ្សពវផ្ាយ” ៃិង “តារាងនថៃបសវាប័ណ្ណអេស ៊ីល៊ីដា”។ 
បៅបពលបោក្-បោក្្ស៊ី យល់្ពមបលើការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា រញ្ជា ក្់ថាបោក្-បោក្្ស៊្ី តូវាៃពៃយល់ ៃិងណណ្នំា 
ឬអាៃបដាយខៃួៃឯង ាៃយលច់្ាស ់ ៃិង្ពមប្ពៀងៃូវ្គរល់ក្ខខណ្ឌ ទំងេសណ់ែលាៃណច្ងបៃេះ ប ើយយល់្ ពមទទួល
ខ ស្តូវទំង្សុងបលើ្រតិរតតិការធនាគារ តាមរយៈការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណររសប់ោក្-បោក្្ស៊ី ៃិង្ពមប្ពៀងៃូវលក្ខខណ្ឌ
បផ្សងបទៀត ែូច្ជា នថៃបសវា ការក្ំណ្ត់្រតិរតតិការ នៃបសវារ័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ណែលធនាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ាៃដាក់្ឲ្យ
ប្រើ្ាស់ជាផ្ៃូ វការ ប ើយក្ិច្ច្ពមប្ពៀងបៃេះៃឹង្តូវាៃច្ូលជាធរាៃ។ 
ធនាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អាច្បធវើការណក្ណ្រលក្ខខណ្ឌ  ៃិងនថៃបសវា រ័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា បៅបពលណាមួយ បដាយេៃ បោម
តាមច្ារ់ជាធរាៃ ៃិង/ឬស្ថា ៃភាពជាក្់ណសតង។ ធនាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ៃឹងបធវើការជូៃែំណឹ្ងៃូវរាលក់ារណក្ណ្រ
ទំងឡាយណាណែលរ េះពាល់ែល់សិទធិ ៃិងកាតពវកិ្ច្ចររស់បោក្-បោក្្ស៊ី (តាមមបធាាយសម្សរណាមួយ ឬតាម
លទធភាពណែលធនាគារអាច្បធវើបៅាៃ)។  
បៅក្ន ងលក្ខខណ្ឌ បៃេះ ពាក្យថា “បោក្-បោក្្ស៊ី” “ររស់បោក្-បោក្្ស៊ី” សំបៅែលេ់តិថិជៃ ាច ស់រ័ណ្ណ ឬេនក្ប្រើ្ាស់ 
រ័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា។ 
ពាក្យថា “បយើង” “ររសប់យើង” ៃិង “ធនាគារ” សបំៅែលធ់នាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 

២. លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណ បេស ៊ីល៊ីដា 
២.១ រ័ណ្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដា រមួាៃ ៖ 

- រណ័្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដាធមមតា ៃងិ រណ័្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដាាស ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់, បផ្េរ្ាក្់, 
រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM), ទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាម
ា ស ៊ីៃឆូតកាតបេស ៊ីល៊ីដា ឬ្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (ACLEDA POS/E-Commerce), ែក្្ាក្់បៅរញ្ា រធនាគារ តាមា ស ៊ីៃ
ឆូតកាតបេស ៊ីល៊ីដា ៃិងដាក្់្ាក្់របញ្ញើាៃកាលក្ំណ្ត់ តាមា ស ៊ីៃ TDM។ 

- អាយណរ៊ែង (i-bank PayBand) ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់ តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ណែល
ាៃរំពាក្់្រព័ៃធ Contactless ៃិងទូទត់ច្ំណាយបផ្សងៗ តាមា ស ៊ីៃឆូតកាតបេស ៊ីល៊ីដា (POS) ណែលាៃរំពាក្់្រព័ៃធ 
Contactless។ 

- រណ័្ណឥណ្ពៃធស សញ្ជញ  ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែូច្ “រណ័្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដាធមមតា”។ 
- រណ័្ណឥណ្ពៃធវ ៊ីស្ថបេស ៊ីល៊ីដា  ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់, បផ្េរ្ាក្់, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, ទូទត់

វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM)  ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមា ស ៊ីៃឆូតកាត ឬ្រព័ៃធ
េ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររស់ធនាគារពាណិ្ជាទំងេស ់បៅទូទំងពិភពបោក្ណែលាៃស្ថៃ ក្សញ្ជញ វ ៊ីស្ថ ៃិង
ដាក្់្ាក្់របញ្ញើាៃកាលក្ំណ្ត់ តាមា ស ៊ីៃ TDM, បផ្េរ្ាក្់រវាងរ័ណ្ណវ ៊ីស្ថបេស ៊ីល៊ីដា ឬធនាគារបផ្សង (បៅក្ន ង្របទស) 
តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា ឬតាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដាម ូាល។ 

- រណ័្ណឥណ្ពៃធា សេរ័កាតបេស ៊ីល៊ីដា ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់, បផ្េរ្ាក្់, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, 
ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមា ស ៊ីៃឆូតកាត ឬ
្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររស់ធនាគារពាណិ្ជាទំងេស់ បៅទូទំងពិភពបោក្ណែលាៃស្ថៃ ក្សញ្ជញ
ា សេ័រកាត ៃិងដាក្់្ាក្់របញ្ញើាៃកាលក្ំណ្ត់ តាមា ស ៊ីៃ TDM, បផ្េរ្ាក្់រវាងរ័ណ្ណា សេ័រកាតបេស ៊ីល៊ីដា ឬ
ធនាគារបផ្សង (បៅក្ន ង្របទស ៃិងប្ៅ្របទស) តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា ឬតាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដាម ូាល។ 



លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ទំព័រ 2 នៃ 5 

 

- រ័ណ្ណឥណ្ពៃធបច្ស ៊ីរ៊ែ៊ីបេស ៊ីល៊ីដា ៈៈ  អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់, បផ្េរ្ាក់្, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, 
ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមា ស ៊ីៃឆូតកាត ឬ
្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររស់ធនាគារពាណិ្ជាទំងេស់ បៅទូទំងពិភពបោក្ ៃិងដាក់្្ាក្់របញ្ញើាៃ
កាលក្ំណ្ត់ តាមា ស ៊ីៃ TDM។ 

- រណ័្ណឥណ្ពៃធយភូ៊ីអាយបេស ៊ីល៊ីដា ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, ដាក្់្ាក្់, បផ្េរ្ាក្់, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, 
ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមា ស ៊ីៃឆូតកាត ឬ
្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររស់ធនាគារពាណិ្ជាទំងេស់បៅទូទំងពិភពបោក្ ៃិងដាក្់្ាក្់របញ្ញើាៃ
កាលក្ំណ្ត់ តាមា ស ៊ីៃ TDM។ 

២.២ រណ័្ណឥណ្ទៃវ ៊ីស្ថបេស ៊ីល៊ីដា ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹម
បេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដាម ូាល បដាយណសកៃឃ្យូេរក្ូែ ឬា ស ៊ីៃឆូតកាត 
ឬ្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររសធ់នាគារពាណិ្ជាទំងេស់បៅទូទំងពិភពបោក្ណែលាៃស្ថៃ ក្សញ្ជញ វ ៊ីស្ថ, 
បផ្េរ្ាក្់រវាងរ័ណ្ណវ ៊ីស្ថបេស ៊ីល៊ីដា ឬធនាគារបផ្សង (បៅក្ន ង្របទស) តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា ឬ តាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដា
ម ូាល។ 

 ២.៣ រ័ណ្ណឥណ្ទៃា សេរ័កាតបេស ៊ីល៊ីដា ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែក្្ាក្់, រញ្ចូ លទឹក្្ាក្់ទូរសពេ, ទូទត់វកិ្កយរ្ត តាមា ស ៊ីៃ
បេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (ATM/CRM) ៃិងទូទត់នថៃទំៃិញ-បសវាក្មម តាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដាម ូាល បដាយណសកៃឃ្យូេរក្ូែ ឬា ស ៊ីៃ
ឆូតកាត ឬ្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស (POS/E-Commerce) ររសធ់នាគារពាណិ្ជាទំងេសប់ៅទូទំងពិភពបោក្ណែលាៃស្ថៃ ក្សញ្ជញ
ា សេរ័កាត, បផ្េរ្ាក្់រវាងរ័ណ្ណា សេរ័កាតបេស ៊ីល៊ីដា ឬធនាគារបផ្សង (បៅក្ន ង្របទស ៃិងប្ៅ្របទស) តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹម
បេស ៊ីល៊ីដា ឬតាមបសវាបេស ៊ីល៊ីដាម ូាល។ 

២.៤ រណ័្ណឥណ្ទៃប្រើ្ ាសផ់្ទេ លខ់ៃួៃ ៈៈ អាច្បធវើ្រតិរតតិការែូច្ “រ័ណ្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដាធមមតា” ណែលាៃណច្ងក្ន ង ច្ំណ្ ច្ ២.១ 
ខាងបលើ។ 

២.៥ បោក្-បោក្្ស៊ី ជាាច សរ់័ណ្ណបែើម ្តូវទទួលខ ស្តូវរាល់្ រតិរតតិការណែលបក្ើតប ើងព៊ីការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណ  (ព័ត៌ាៃរ័ណ្ណ) 
ជាពិបសស្រតិរតតិការតាម្រព័ៃធេ ៈ៊ីៃបធើណណ្ត បទេះជាាៃការេៃ ញ្ជញ ត ឬគាម ៃការេៃ ញ្ជញ តព៊ីាច សរ់័ណ្ណក្ប៏ដាយ។ 

២.៦ ព័ត៌ាៃរ័ណ្ណ ែូច្ជា បលខរ័ណ្ណ កាលររបិច្េទផ្ តក្ំណ្ត់ បលខស វតាិភាព (បលខរ៊ីខេង់ខាងប្កាយរ័ណ្ណ) ៃិងបលខសាា ត់ 
្តូវរក្ាឲ្យាៃគង់វងស ៃិងមិៃ្តូវឲ្យភាគ៊ីទ៊ីរ៊ីែឹងប ើយ បទេះជាបដាយបច្តនា ឬេបច្តនាក្ដ៊ី។ ាច ស់រ័ណ្ណបែើម ឬរ័ណ្ណរៃសំ 
មិៃ្តូវសរបសរ ឬក្ត់្តាបលខសាា ត់ បៅក្ណៃៃងណាមួយណែលអាច្ឲ្យភាគ៊ីទ៊ីរ៊ីែឹងប ើយ។ 

៣. បលខសម្ងា ត់ ៃិងលក្ខខណ្ឌ ស វតថិភាព 
៣.១ ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខសាា ត់ផ្ទេ ល់ខៃួៃ (PIN) ណែលាៃ ៦ខេង់ ជាបលខទំងេស។់ 
៣.២ ការប្ជើសបរ ើសបលខសាា ត់ ្តូវេៃ វតតែូច្ខាងប្កាម ៖ 

- មិៃ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខលដំារ់ប ើង ឬបលខលដំារ់ច្ េះ ែូច្ជា ១២៣៤៥៦ ឬ ៩៨៧៦៥៤។ 
- មិៃ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខែូច្ៗគាន បលើសព៊ី ៣ែង ែូច្ជា ៩៩៩៩៩៩។ 
- មិៃ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខទូរសពេនែររសខ់ៃួៃឯង។ 
- មិៃ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខនថាណខឆ្ន ំក្ំបណ្ើ ត ឬបលខនថាណខឆ្ន ំក្ំបណ្ើ តររសស់ាជិក្្គួស្ថរ ៃិងបលខបផ្សងបទៀតណែលបគ 

ែឹងជាទូបៅបនាេះបធវើជាបលខសាា ត់ផ្ទេ លខ់ៃួៃប ើយ។ 
- មិៃ្តូវប្ជើសបរ ើសបលខសាា ត់ណែលស្ថធារណ្ជៃទូបៅស្ថា ល ់ៃិងងាយ្សួលទយបធើវជាបលខសាា ត់ប ើយ។ 

៣.៣ បលខសាា ត់ែំរូងៃឹងបផ្ញើច្ូល្រេរ់ស្ថរទូរសព័េររសា់ច សគ់ណ្ៃ៊ី បៅបពលច្ូលែំបណ្ើ រការរ័ណ្ណ (Activate card) តាមា ស ៊ីៃ
បេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា។ បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវបធវើការរតូ រភាៃ មៃូវបលខសាា ត់ណែលទទួលាៃព៊ីធនាគារ តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹម
បេស ៊ីល៊ីដា មក្ជាបលខសាា ត់ថម៊ី ណែលាៃច្ំៃួៃ ៦ខេង់ រនាេ រ់ព៊ីច្ូលែំបណ្ើ រការរចួ្រាល។់ 

៣.៤ មិៃ្តូវេៃ ញ្ជញ តឲ្យៃរណាាន ក្់ប្រើរ័ណ្ណ ឬបលខសាា ត់ររសប់ោក្-បោក្្ស៊ីប ើយ។ 



 

 

លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ទំព័រ 3 នៃ 5 

៣.៥ មិៃ្តូវឲ្យេនក្ែនទបមើលបឃ្ើញបលខសាា ត់ បៅបពលកំ្ព ងបធវើ្រតិរតតិការប ើយ ក្រណ្៊ី សងស័យថាាៃបគែឹង ្តូវរតូ របលខ 
សាា ត់បនាេះភាៃ ម។ 

៣.៦ ្តូវរញ្ចូ លបលខសាា ត់ ឲ្យាៃ្តឹម្តូវ។ 
៣.៧ ការរញ្ចូ លបលខសាា ត់ មិៃ្តឹម្តូវច្ំៃួៃ ៣ែង ៃឹង្តូវ្ាៃបច្ញព៊ី្រព័ៃធ។ 
៣.៨ ព័ត៌ាៃរ័ណ្ណជាការសាា ត់ផ្ទេ ល់ខៃួៃ ែូច្ជា  បលខរ័ណ្ណ បលខសាា ត់ ៃិងបលខស វតាិភាព ជាបែើម។ ែូបច្នេះសមូបោក្-បោក្្ស៊ី

្ជារថា មិៃាៃរ គាលកិ្ណាាន ក្់ររសធ់នាគារ បេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ្តូវទំនាក្់ទំៃងបៅកាៃ់បោក្-បោក្្ស៊ី ក្ន ងការបសនើស ំ
ព័ត៌ាៃសាា ត់ទំងបនាេះប ើយ។ 

៣.៩ បោក្-បោក្្ស៊ី មិៃ្តូវរងាា ញព័ត៌ាៃរ័ណ្ណែលេ់នក្ណាាន ក្់ប ើយ បលើក្ណលងណតការបធវើ្រតិរតតិការតាម្រព័ៃធេ ៊ីខ មបមើស 
(Online Shopping/Internet) បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវប្រើ្ាសព់័ត៌ាៃរ័ណ្ណ ែូច្ជា បលខរ័ណ្ណ, នថាណខឆ្ន ំផ្ តក្ំណ្ត់, បលខក្ូែ
ស វតាិភាព (CSC/CVV2) ៃិង/ឬបលខក្ូែបផ្េៀងផ្ទេ ត់ (3Ds/OTP) ណែលយក្ព៊ីក្ន ង្រេរ់ស្ថរទូរសពេររសប់ោក្-បោក្្ស៊ី ឬរបងកើត
បដាយឧរក្រណ៍្ Hard/Soft Token។ 

៤. ការដក្្ាក្់ ឬទូទាត់បសេងៗ 
៤.១ បៅបពលែក្្ាក្់ ឬទូទត់ បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវបធវើការបផ្េៀងផ្ទេ ត់ស្ថច្់្ាក្់ ឲ្យាៃ្តឹម្តូវ ម ៃៃឹងាក្បច្ញព៊ីា ស ៊ីៃ ឬ

រនាេ រ់ព៊ីការបធវើ្រតិរតតិការតាម Online រចួ្ភាៃ ម។ 
៤.២ ការែក្្ាក្់ ឬទូទត់ ជាររូិយរ័ណ្ណបផ្សងព៊ីររូិយរ័ណ្ណនៃគណ្ៃ៊ី ្តូវេៃ បោមតាមេ្តារដូ រ្ាក្់ណែលក្ំណ្ត់បដាយធនាគារ 

ឬស្ថា រ័ៃ រិញ្ញវតា េៃតរជាត ិវ ៊ីស្ថ/ា សេរ័កាត/បច្ស ៊ីរ៊ែ៊ី/យភូ៊ីអាយ។ 
៥. ការដាក្់្ាក្ ់ 
៥.១ បោក្-បោក្្ស៊ី អាច្ដាក្់្ាក្់ច្ូលគណ្ៃ៊ីណែលាៃបៅធនាគារ តាមា ស ៊ីៃបេធ៊ីេឹមបេស ៊ីល៊ីដា (CRM) បដាយប្រើ្ាស់

អាយណរ៊ែង (i-bank PayBand) ឬរ័ណ្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដា្គរ់្របភទ ែូច្ជា រ័ណ្ណឥណ្ពៃធបេស ៊ីល៊ីដាធមមតា/ាស, រ័ណ្ណ
ឥណ្ទៃប្រើ្ាស់ផ្ទេ ល់ខៃួៃ, រ័ណ្ណឥណ្ពៃធស សញ្ជញ  ៃិងរ័ណ្ណឥណ្ពៃធវ ៊ីស្ថបេស ៊ីល៊ីដា/ា សេរ័កាតបេស ៊ីល៊ីដា/បច្ស ៊ីរ៊ែ៊ី
បេស ៊ីល៊ីដា/យភូ៊ីអាយបេស ៊ីល៊ីដា។ 

៥.២ បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវដាក្់្ាក្់ជាររូិយវតា បរៀល ឬររូិយរ័ណ្ណែ ោៃ រអាបមរកិ្ ណតរ  បណាណ េះ។ ច្ំបពាេះរ័ណ្ណឥណ្ពៃធណែលភាា រ់
បៅៃឹងគណ្ៃ៊ី្រភពជា្ាក្់ាត ្រព័ៃធៃឹងរតូ រ្ាក្់បៅជា្ាក្់ាត បដាយសវយ័្រវតតិ បោងតាមេ្តារតូ រ្ាក្់ផ្ៃូ វការររស់
ធនាគារបៅបពលដាក្់្ាក្់បនាេះ។ 

៥.៣ បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវធានាបលើគ ណ្ភាពនៃ្របភទ្ក្ដាស្ាក្់ បដាយមិៃ្តូវដាក្់្ាក្់ ែូច្ជា ្រឡាក្់, បសើម, ទក្់, បខេច្, 
មូរ, ាស,់ ដាច្់រណ ក្ ឬ្របោង, រិទសក ត ឬមៃិអាច្ច្រាច្រាៃ ែូច្ជា ខូច្ណខស 3D ឬ ររូជួង/បលខ 100 បធវើច្លនាតិច្តចួ្ ឬ
មិៃបធវើច្លនា (ច្ំបពាេះ្ក្ដាស្ាក្់ែ ោៃ រអាបមរកិ្) បៅតាមា ស ៊ីៃ CRM ប ើយ។ ធនាគារមៃិទទួលខ ស្តូវច្ំបពាេះការខូច្
ខាត ឬភាពមិៃ្តឹម្តូវណាមួយ រណាត លមក្ព៊ីការេៃ វតតមិៃ្តឹម្តូវតាមលក្ខខណ្ឌ បៃេះប ើយ។  

៥.៤ បោក្-បោក្្ស៊ី ្ តូវរារ់ ្ តួតពិៃិតយ ៃិងបផ្េៀងផ្ទេ ត់ស្ថច្់្ាក្់ឲ្យាៃ្តឹម្តូវ ៃិង្គរ់ច្ំៃួៃជាម ៃសៃិ រនាេ រ់មក្្តូវតប្មៀរ
្ក្ដាស្ាក្់ តាមលំដារ់លបំដាយ ឬណញក្្ក្ដាស្ាក្់ ណែលាៃ្របភទបផ្សងគាន  ែូច្ជា ្ក្ដាស USD១០; ្ក្ដាស USD២០; 
្ក្ដាស USD៥០ ៃិង្ក្ដាស USD១០០ ឬ្ក្ដាស KHR១០,០០០; ្ក្ដាស KHR២០,០០០; ្ក្ដាស KHR៥០,០០០ ៃិង
្ក្ដាស KHR១០០,០០០ ម ៃៃងឹដាក្់្ាក្់ទំងបនាេះ តាមា ស ៊ីៃ CRM។ 

៥.៥ បោក្-បោក្្ស៊ី មិៃ្តូវបធវើ្រតិរតតិការ្ក្ដាស្ាក្់ណក្ៃងកាៃ យ ឬ្ក្ដាស្ាក្់ថតច្មៃង ឬ្ក្ដាស្ាក្់ណសៃ ជាដាច្់ខាត។ 
បោក្-បោក្្ស៊ី ្ តូវទទួលខ ស្តូវទំង្សុងច្ំបពាេះម ខច្ារ់ៃូវ្រតិរតតិការ្ក្ដាស្ាក្់ណក្ៃងកាៃ យ ឬ្ក្ដាស្ាក្់ថតច្មៃង 
ឬ្ក្ដាស្ាក្់ណសៃ បដាយឥតលក្ខខណ្ឌ  ឬប ត ផ្លណាមួយប ើយ។ 

៦. នលៃបសវា ៃិងការ្ាក្ ់
៦.១ ធនាគារៃឹងគិតនថៃបសវាប្រើ្ាស់្រាំណខ/ឆ្ន ំ ារ់ព៊ីនថាបច្ញរ័ណ្ណតបៅ បទេះជាាៃការយឺតោ វ ក្ន ងការមក្ទទួលរ័ណ្ណ 

ក្ប៏ដាយ។  
៦.២ ការបសនើស រំ័ណ្ណថម៊ី ជំៃួសរ័ណ្ណាស ់ណែលខូច្, ាត់ ឬបារលចួ្... អាច្្តូវរង់នថៃបសវា តាមការក្ំណ្ត់ររសធ់នាគារ។ ច្ំបពាេះ 

នថៃបសវាប្រើ្ាស់្ រាំណខ/ឆ្ន ំ ណែលាៃកាត់ព៊ីរ័ណ្ណាសរ់ចួ្ប ើយ ព ំ្តូវាៃកាត់ក្ងបៅឲ្យរ័ណ្ណថម៊ីវញិប ើយ។ 



លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ទំព័រ 4 នៃ 5 

 

៦.៣ ធនាគាររក្ាសិទធិក្ន ងការកាត់នថៃបសវា ៃិងក្បមេច្រ័ណ្ណ  ក្ន ងក្រណ្៊ី បោក្-បោក្្ស៊ី មិៃមក្ទទួលបលើសព៊ី ៦ណខ បដាយគិត
ារ់ព៊ីនថាបច្ញរ័ណ្ណ។ 

៦.៤ ធនាគាររក្ាសទិធិក្ន ងការកាត់ក្ងទឹក្្ាក្់រណៃាម ព៊ីគណ្ៃ៊ីាច សរ់័ណ្ណ បែើមប៊ីរង្គងារ់តាមការទូទត់ររសធ់នាគារទទួលទូទត់ 
(Acquirer)។ 

៦.៥ បោក្-បោក្្ស៊ី ្តូវរក្ាសមត លយគណ្ៃ៊ីឲ្យាៃ្គរ់្គាៃ់ បែើមប៊ីធានាបលើ្ គរ់្រតិរតតិការ ៃិងច្ំណាយនថៃបសវានានា បដាយ
ណផ្ែក្បៅតាមការក្ំណ្ត់ររសធ់នាគារ។ 

៦.៦ ច្ំបពាេះេនក្ប្រើ្ាសរ់័ណ្ណឥណ្ទៃ នថៃបសវា ៃិងការ្ាក្់ ្តូវេៃ វតតបៅតាមបគាលការណ៍្ឥណ្ទៃ ៃិងក្ិច្ចសៃាឥណ្ទៃ 
រវាងេនក្ប្រើ្ាស ់ៃិងធនាគារ។ 

៧. ការទទួលខ ស្តូវ 
ក្រណ្៊ី ាត់រង់ ឬបារលចួ្រ័ណ្ណ បោក្-បោក្្ស៊ី ្ តូវរាយការណ៍្ជារនាេ ៃ់ មក្កាៃ់ការោិលយ័ទំនាក្់ទំៃងេតថិិជៃ (៨៥៥) 
២៣ ៩៩៤ ៤៤៤/១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ប ើយ្តូវជូៃែំណឹ្ងជាោយលក្ខណ៍្េក្សរមក្ធនាគារឲ្យាៃឆ្រ់រំផ្ ត។ បោក្-បោក្្ស៊ី 
្តូវទទួលខ ស្តូវទំង្សុង រាល់្ រតិរតតិការណែលបក្ើតប ើងព៊ីការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណ ក្ន ងេំ  ងបពលជូៃែំណឹ្ងបៃេះ។ រនាេ រ់ព៊ី
ទទួលាៃសបំណ្ើ ស ឲំ្យបដាេះ្ស្ថយរញ្ជា េវ៊ីមួយ ធនាគារៃឹងបធវើការជូៃែំណឹ្ងបៅបោក្-បោក្្ស៊ី ក្ន ងរងវង់ ០៣នថា នៃនថាបធវើការ 
ច្ំបពាេះរញ្ជា ណែលមិៃអាច្បឆៃើយតរភាៃ មៗាៃ។ 

៨. ការបដាោះ្ាយជបម្ងៃ ោះ 
៨.១ រាល់រញ្ជា បផ្សងៗ បក្ើតាៃប ើងខ ស្រ្ក្ត៊ី ទក្់ទងៃឹងសមត លយក្ន ងគណ្ៃ៊ីនៃរ័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដាររស់បោក្-បោក្្ស៊ី 

្តូវជូៃែំណឹ្ងមក្ធនាគារឲ្យាៃម ៃរយៈបពល ៣០នថា នៃនថាបធវើការ រនាេ រ់ព៊ី្រតិរតដិការាៃបក្ើតប ើង។ ក្ន ងក្រណ្៊ី មិៃាៃ
ជូៃែំណឹ្ងមក្ធនាគារទៃ់បពល ធនាគាររក្ាសទិធិមិៃបដាេះ្ស្ថយរញ្ជា ជូៃប ើយ។ 

៨.២ ធនាគាររក្ាសិទធិក្ន ងការបដាេះ្ស្ថយរញ្ជា ជូៃ បដាយេៃ បោមតាមបគាលការណ៍្េៃតរធនាគារ ឬស្ថា រ័ៃវ ៊ីស្ថ/ា សេ័រកាត/
បច្ស ៊ីរ៊ែ៊ី/យភូ៊ីអាយ។ 

៩. ការទូទាត់សណំ្ង  
បោក្-បោក្្ស៊ី យល់្ ពមបដាយឥតលក្ខខណ្ឌ  ក្ន ងការទូទតស់ណំ្ងមក្ធនាគារៃូវរាលក់ារខូច្ខាត ាត់រង ់ការទមទរ
សណំ្ង ឬការច្ំណាយបផ្សងៗណែលធនាគារទទួលរង ទក្់ទងៃឹងការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ៃិងការេៃ វតតរំពាៃបលើក្ិច្ច
្ពមប្ពៀងបៃេះ រមួទំងការខក្ខាៃមិៃាៃាត់វធិាៃការទរ់ស្ថក ត់ការបធវើ្រតិរតតិការរ័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា បដាយគាម ៃការេៃ ញ្ជញ ត 
ឬ្រតិរតតិការណក្ៃងរៃៃំ។ 

១០. ការប្វើបម្ងឃភាពរ័ណ្ណ  
តាមឆនាេ ៃ សទិធិ ធនាគារអាច្បធវើការរញ្ឈរ់ការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ឬរែិបសធបលើសបំណ្ើ ស រំ័ណ្ណថម៊ីជំៃួសរណ័្ណាស ់
បៅបពលណាមួយ បដាយមិៃាំាច្់ជូៃែំណឹ្ងជាម ៃែលប់ោក្-បោក្្ស៊ីប ើយ។ 

១១. ការរង្ហា ញព័ត៌ម្ងៃរ័ណ្ណ  
១១.១ ធនាគាររក្ាសទិធិក្ន ងការផ្តលៃ់ូវរាលព់័ត៌ាៃ ណែលទក្់ទងៃឹងគណ្ៃ៊ីររសប់ោក្-បោក្្ស៊ី បៅកាៃ់ស្ថា រ័ៃបផ្សងៗ ក្ន ងក្រណ្៊ី

ាំាច្់ (រមួទំងអាជាញ ធរ ឬភាន ក្់ងាររដាា ភិាល) ឬក្ន ងការតភាា រ់ជាមួយរណាដ ញបផ្េរ្ាក្់តាមរយៈ្រព័ៃធបេ ចិ្្តូៃិក្ (EFT)។ 
១១.២ តាមឆនាេ ៃ សទិធិ ធនាគារអាច្បធវើការរងាា ញៃូវព័ត៌ាៃររសប់ោក្-បោក្្ស៊ី បៅបពលណាមួយាៃែូច្ខាងប្កាម ៖ 

- សាជិក្ររសស់្ថា រ័ៃវ ៊ីស្ថ ៃិង/ឬា សេរ័កាត។ល។ 
- ភាគ៊ីណែលពាក្់ព័ៃធៃឹង្រតិរតតិការរ័ណ្ណ 
- ាៃការត្មូវព៊ីអាជាញ ធរាៃសមតាក្ិច្ច  
- ប្រើ្ាសក់្ន ងសវៃក្មម ៃិង 
- បោងបលើច្ារ់នៃ្ពេះរាជាណាច្្ក្ក្មព ជា។ 



 

 

លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណបេស ៊ីល៊ីដា ទំព័រ 5 នៃ 5 

១១.៣ ធនាគាររក្ាសិទធិក្ន ងការប្រើ្ាស់ព័ត៌ាៃបៅក្ន ងពាក្យបសនើស ំរ័ណ្ណ ៃិងស្ារ់ការ្ស្ថវ្ជាវ ឬព័ត៌ាៃព៊ី្រភពខាងប្ៅ 
រមួាៃរាយការណ៍្េតិថិជៃ សក្មមភាពផ្សពវផ្ាយទ៊ីផ្ារបធវើប ើងបដាយធនាគារ/្ក្ុម ៊ែ ៃរ ្តសមព័ៃធ។ ធនាគារអាច្ប្រើ្ាស់
ព័ត៌ាៃទំងបៃេះ បែើមប៊ីរបងកើតរញ្ា ៊ីេតិថិជៃ (Mailing Lists) ប្រើ្ាសក់្ន ងបគាលរំណ្ងបធវើយ ទធនាការផ្សពវផ្ាយទ៊ីផ្ារ។ 

១១.៤ ក្រណ្៊ី បផ្សងបទៀត ្តូវាៃការឯក្ភាពព៊ីបោក្-បោក្្ស៊ី ៃិង្សរបៅតាមច្ារ់នៃ្ពេះរាជាណាច្្ក្ក្មព ជា។ 
១២. ការកក្ក្រ 

ធនាគារ ៃឹងជូៃែំណឹ្ងម ៃរ តូែល ់៣០នថា បៅបោក្-បោក្្ស៊ី ក្រណ្៊ី ាៃការរណៃាម, ល របាល, ផ្ទៃ សរ់តូ រច្ំណ្ ច្ណាមួយ
នៃលក្ខខណ្ឌ បៃេះ នថៃបសវា ឬរញ្ជា បផ្សងៗ ណែលបធើវឲ្យរ េះពាលែ់លស់ទិធិ ៃិងការទទួលខ ស្តូវររសប់ោក្-បោក្្ស៊ី តាមរយៈ
មបធាាយណាមួយ ក្ន ងច្ំបណាមមបធាាយែូច្ខាងប្កាម ៖   
- បផ្ើញស្ថរបៅកាៃ់ទូរសពេបោក្-បោក្្ស៊ី បដាយផ្ទេ ល់ 
- ផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណ្ៈតាមរយៈស្ថរព័ត៌ាៃ 
- ជូៃែំណឹ្ងបៅការោិលយ័ធនាគារ ឬ 
- ជូៃែំណឹ្ងតាមរយៈបគ ទំព័រ (Website) ររសធ់នាគារ។ 

១៣. លក្ខខណ្ឌ បសេងៗ 
១៣.១ លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ ្តូវេៃ បោមបៅតាមច្ារ់នៃ្ពេះរាជាណាច្្ក្ក្មព ជា ៃិងបធវើប ើងជាភាស្ថណខមរ ៃិងភាស្ថ

េង់បគៃស ្រសិៃបរើចំ្ណ្ ច្ណាមួយាៃេតាៃ័យខ សគាន រវាង ភាស្ថណខមរ ៃិងភាស្ថេង់បគៃស បនាេះលក្ខខណ្ឌ ជាភាស្ថណខមរ 
្តូវយក្ជាាៃការ។ 

១៣.២ លក្ខខណ្ឌ បៃេះ្តូវាៃផ្តលជ់ូៃតាមមបធាាយបេ ចិ្្តូៃិក្បផ្សងៗណែលអាច្បធវើបៅាៃ បែើមប៊ីរញ្ជា ក្់ក្ន ងការប្រើ្ាសរ់័ណ្ណ
បេស ៊ីល៊ីដាាៃ្តឹម្តូវ។ 

 ខញ ំាៃអាៃ ៃិងយល់្ ពម្គរ់លក្ខខណ្ឌ ណែលាៃរញ្ជា ក្់ខាងបលើបៃេះ។ 

 

 

 

 


