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បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ សម្រាបក់្ម្មវធិីបបើក្គណ្ន ីដាក្ម់្រាក្ស់នស ំនិងណណ្នអំត្ិថិជនប ើម្ប ី
ទទួលានរង្វា ន ់

លក្ខខណ្ឌ ទូបៅ 

1. ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ សូម្រក្ាសិទធិក្នុងការណក្ណម្របម្របការណាម្យួណ លានណែងក្នុងបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ របស់ក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នី ដាក្់
ម្រាក្ប់បញ្ញ ើ និងណណ្នអំតិ្ថិជនឲ្យបបើក្គណ្នី និងដាក្់ម្រាក្ប់បញ្ញ ើបនេះ បដាយរំុចាំែា់នការជូន ំណឹ្ងជាមុ្ន ប េះក្នុងបេតុ្ផលណា
ម្យួក្ប៏ដាយ។ 

2. ែំប េះម្របបេទរង្វា នណ់ លម្និានក្នុងសតុក្របស់ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ និងត្ម្រមូ្វឱ្យធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ បធាើការបញ្ជា ទិញរីអនក្ផគត្ផ់គង ់
បនេះធនគារម្ររីនស៍ ម្.ក្ សូម្រក្ាសិទធក្នុងការផ្លា ស់បតូរបៅជារង្វា នប់ផសងណ លានក្នុងសតុក្ម្រាបណ់ លានត្ម្ម្ាម្របហាក្ម់្របណេលជូន
 ល់អតិ្ថិជន ឬានបរលបវលាសម្ម្រសប ក្នុងការបធាើការបញ្ជា ទិញរង្វា នជូ់ន ល់អតិ្ថិជន។ 

3. អនក្ណណ្ន ំនិងអតិ្ថិជនថមីណ លម្រតូ្វានណណ្ន ំណ លានបំណ្ងែងែូ់លរមួ្ ក្នុងក្ម្មវធីិដាក្់ម្រាក្ប់បញ្ញ ើ និងណណ្នអំតិ្ថិជនដាក្ម់្រាក្់
បបញ្ញ ើម្រតូ្វែុេះេត្ថបលខាយល់ម្ររម្បលើបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ ណ លានណែងបនេះ។ 

4. រង្វា នណ់ លទទួលានម្ិនអាែបតូរជាម្រាក្ ់និងបធាើការបផេរបៅអនក្ ម្ទានបនេះបទ។ 

5. រាល់បញ្ញត្តិនិងលក្ខណ្ឌ សម្រាបម់្របបេទគណ្នីនិម្យួៗ ក្ម្ម្រម្ផលិត្ផល និងបសវាក្ម្មបផសងៗម្រតូ្វានអនុវត្ត។ 

ក្. ក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីសនស ំឬគណ្នីែរនតប ើម្បទីទួលានរង្វា ន ់

6. ក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីសនស ំឬគណ្នីែរនតប ើម្បទីទួលានរង្វា នប់នេះចបប់ផតើម្រីម្ថៃទី១៦ ណខក្ញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ រេូត្ ល់ ម្ថៃទី៣១ ណខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩។ 

7. គណ្នីសនស ំឬគណ្នីែរនត ម្និរមួ្បញ្ចូលនូវគណ្នីបបើក្ម្រាក្ប់បៀវត្ស និងគណ្នីបបើក្ម្រាក្ប់បៀវត្សរបស់បុគគលិក្ម្នធនគារម្ររីនស៍ ម្.ក្
បនេះប ើយ។ 

8. បបើក្គណ្នីែរនត ឬគណ្នីសនសថំមីបដាយដាក្ម់្រាក្ប់បញ្ញ ើ ំបូងអបបបរា 200  ុលាា រអាបម្រកិ្ ឬ 800,000 បរៀល។ 
9. ការដាក្ម់្រាក្់បបញ្ញ ើ ំបូងអបបបរាម្រតូ្វអនុបលាម្បៅតាម្ម្របបេទគណ្នីនិម្យួៗម្របសិនបបើម្រាក្ប់បញ្ញ ើ ំបូងអបបបរាបម្រែើនជាង 200 

 ុលាា រអាបម្រកិ្ ឬ 800,000 បរៀល។ 
10. គណ្នីសនស ំនិងគណ្នីែរនតម្រគបម់្របបេទម្រតូ្វានរាបប់ញ្ចូលក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីយក្រង្វា នប់នេះ បលើក្ណលងគណ្នីសនស ំនិងគណ្នីែរនត

ថមីណ លបបើក្បនេះក្នុងបគាលបំណ្ងភ្ជា បជ់ាម្យួឥណ្ ន ឬប ើម្បភី្ជា បជ់ាម្យួគណ្នីបបញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្រ់បស់ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ 
ណ លនឹងម្និម្រតូ្វានរាបប់ញ្ចូលក្នុងការែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិបនេះានបទ។ 

11. ការបបើក្គណ្នីសនស ំឬគណ្នីែរនតម្យួនឹងទទួលរង្វា នម់្យួ។ 

12. ការបបើក្គណ្នីសនស ំឬគណ្នីែរនតបម្រែើនម្របបេទក្នុងបរលណត្ម្យួអាែរាបប់ញ្ចូលថាានសិទធទទួលានរង្វា ន់កានណ់ត្បម្រែើន។ 

13. អតិ្ថិជនចស់ អតិ្ថិជនថមីណ លម្រតូ្វានណណ្ននិំងម្និម្រតូ្វានណណ្នបំដាយអតិ្ថិជនចស់ ានសិទធែូលរមួ្ ក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នី
សនស ំឬគណ្នីែរនតយក្រង្វា នប់នេះាន។ 
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14. ែំនួនការម្រាក្ណ់ លអតិ្ថិជនទទួលានរីគណ្នីសនស ំនិងគណ្នីែរនត ម្រតូ្វជាបក់ាត្រាកិ្ែចរនធកាត្ទុ់ក្ ឬរនធបផសងៗម្រសបតាម្ែាប ់និង
លិខិត្បទដាា នគតិ្យុត្តិជាធរាន។ 

15. រនធកាត្ទុ់ក្របស់ការម្រាក្ទ់ទួលានរីគណ្នីសនស ំនិងគណ្នីែរនត គឺ ៤%សម្រាបនិ់វាសនជន និង ១៤%សម្រាបអ់និវា សនជន។ 

16. អនក្ែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីសនស ំនិងែរនត ត្ម្រមូ្វឱ្យគូសសញ្ជញ   ក្នុងម្របអបក់្នុងតារាងខាងបម្រកាម្ប ើម្បបីម្រជើសបរ ើសរង្វា ន់ណ លខាួន
បរញែិត្ត។ 

17. គណ្នីថមីម្យួអាែបម្រជើសបរ ើសម្របបេទរង្វា នណ់ាម្ួយខាងបម្រកាម្តាម្ម្របបេទអតិ្ថិជន៖ 
 
រង្វា នស់ម្រាបអ់តិ្ថិជនរបូវនតបគុគល 

 ក្.  ឆម័្រត្ ១  ខ. សំបុម្រត្កុ្ន 3D ១សនាឹក្  គ. ថងប់រាិថ ន ១ និងបបនត ងបា ១ 
 ឃ. អាវបេាៀង ១  ង. អាវយឺត្ ១ និងម្កួ្ ១  ែ. បសៀវបៅសរបសរ ១ក្ាល និងគម្រម្ប១ 

 
រង្វា នស់ម្រាបអ់តិ្ថិជននីតិ្បគុគល 

 ក្.  ឆម័្រត្ ៥  ខ. សំបុម្រត្កុ្ន 3D ១០សនាឹក្  គ. អាវយឺត្ ១០ និងម្កួ្ ១០ 
 ឃ. អាវបេាៀង ៥  ង. សំបុម្រត្កុ្ន VIP ៤សនាឹក្  

 
ខ. ក្ម្មវធីិណណ្នអំតិ្ថិជនឱ្យែូលរមួ្ក្ម្មវធីិប ើម្បទីទួលានរិនេុបតូរយក្រង្វា ន ់

18. ក្ម្មវធីិនឹងចបប់ផតើម្បៅម្ថៃទី ១៦ ណខក្ញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ល់ម្ថៃទី ៣១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
19.  ងំអតិ្ថិជន  ងំបុគគលិក្របស់ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ ានសិទធបសមើគាន ក្នុងការែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិណណ្នអំតិ្ថិជនថមី។ 
20. ការណណ្នអំតិ្ថិជនថមីាន ក្ឲ់្យែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិណាម្ួយខាងបលើបដាយបជាគជយ័នឹងទទួលានរិនេុម្យួ បេើយអនក្ណណ្នំអាែបធាើការ

សនសរិំនេុប ើម្បទីទួលយក្រង្វា ន់ណាម្យួណ លខាួនបរញែិត្ត។ 

21. អតិ្ថិជនថមីាន ក្អ់ាែម្រតូ្វានណណ្នបំដាយបុគគលិក្ ឬអតិ្ថិជនណាាន ក្ប់ ុបណាណ េះ។ អតិ្ថិជនថមីាន ក្ម់្ិនអាែម្រតូ្វានណណ្នបំដាយ អនក្
ណណ្នបំលើសរីាន ក្ា់នបទ។  

22. អតិ្ថិជនថមីណ លាន ឹង និងាគ ល់រីក្ម្មវធីិបនេះតាម្រយៈម្របរន័ធផសរាផាយបផសងៗ (ណ លម្និានការណណ្នំរីនរណាាន ក្)់ ក្អ៏ាែាន
សិទធែូលរមួ្ ក្នុងក្ម្មវធីិបនេះណ រ បដាយរាបប់ញ្ចូ លថាម្និានអនក្ណណ្ន។ំ 

23. អតិ្ថិជនថមីណ លម្រតូ្វានណណ្នំបដាយបុគគលិក្ ក្អ៏ាែានសិទធក្នុងការកាា យបៅជាអនក្ណណ្នអំតិ្ថិជនថមីបផសងបទៀត្ ប ើម្បែូីលរមួ្ក្នុងក្ម្ម
វធីិណណ្នអំតិ្ថិជនថមីបនេះានណ រ។ 

24. ការណណ្នអំតិ្ថិជនថមីាន ក្ប់ ើម្បែូីលរមួ្ ក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីសនស ំឬែរនត ឬដាក្ម់្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ក់្នុងក្ម្មវធីិបនេះ នឹងទទួល
ាន១រិនេុ។ 

25. សម្រាបអ់នក្ណណ្នណំ លែងប់ធាើការសនសរិំនេុ នឹងទទួលានបណ័្ណ សនសរិំនេុ១។ 
26. ការណណ្នអំតិ្ថិជនណ លម្និបគាររតាម្លក្ខណ្ឌ  នឹងម្ិនម្រតូ្វានផតល់រង្វា នប់ទ។ 

27. សម្រាបអ់នក្ណណ្នអំតិ្ថិជនទទួលការបម្របើម្រាស់បសវាបបើក្ម្រាក្ប់បៀវត្សនជ៍ាម្យួនឹងធនគារម្ររីនស៍ ម្.ក្នឹងទទួលានរង្វា នឈុ់ត្កា ូ
រិបសសបដាយសា័យម្របវត្តិ។ 
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28. សម្រាបអ់នក្ណណ្នអំតិ្ថិជនណ លម្និណម្នជាបុគគលិក្របស់ធនគារម្ររីនស៍ បធាើការណណ្នំអតិ្ថិជនម្ក្បបើក្គណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាល
កំ្ណ្ត្ច់បរី់ ១២ណខប ើងបៅ សុរលភ្ជររីម្ថៃទី១៨ ណខវែិិឆកា ឆ្ន ២ំ០១៩  ល់ម្ថៃទី ៣១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ នឹងទទួលានម្រាក្ប់លើក្ទឹក្
ែិត្តែំនួន 0.1%ម្នទឹក្ម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់បេើយែំនួនអតិ្បរាម្នម្រាក្ប់លើក្ទឹក្ែិត្តគឺ១០.០០០ ុលាា រអាបម្រកិ្។  

29. ម្របសិនបបើអតិ្ថិជនណ លម្រតូ្វានណណ្ន ំបិទគណ្នីានកាលកំ្ណ្ត្់មុ្នឬបសមើ១ណខរាបច់បរី់បរលបបើក្គណ្នី ធនគារនឹងម្និផតល់
ម្រាក្ប់លើក្ទឹក្ែិត្តសម្រាបអ់នក្ណណ្នបំ ើយ។ លក្ខណ្ឌ បផសងៗសម្រាបគ់ណ្នីម្រាក្់បបញ្ញ ើទទួលានរង្វា នម់្រតូ្វានអនុវត្តម្របសិនបបើាន។ 

30. ម្រាក្ប់លើក្ទឹក្ែិត្តនឹងម្រតូ្វានបញ្ចូលបៅក្នុងគណ្នីអនក្ណណ្នកំ្នុងរយៈបរល៥សាត េ៍រាបច់បរី់ម្ថៃបបើក្គណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាល
កំ្ណ្ត្។់ អនក្ណណ្នំត្ម្រមូ្វឲ្យានគណ្នីសនសឬំែរនតណាម្យួជាម្ួយធនគារម្ររីនស៍។ 

31. អនក្ណណ្ន ំនិងអតិ្ថិជនថមីណ លម្រតូ្វានណណ្ន ំណ លានបំណ្ងែងែូ់លរមួ្ក្នុង “ក្ម្មវធីិដាក្់ម្រាក្ប់បញ្ញ ើ” និង “ណណ្នអំតិ្ថិជនដាក្់
ម្រាក្ប់បញ្ញ ើ” ម្រតូ្វែុេះេត្ថបលខាយល់ម្ររម្បលើបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ ណ លានណែងបនេះ។ 

ប័ណ្ណ សនសរិំនេុ 

32. សម្រាបអ់នក្ណណ្នណំ លសនសរិំនេុនិងែង់បតូរយក្រង្វា ន ់អាែបំបរញក្នុងទម្រម្ងប់តូរ និងទទួលយក្រង្វា នណ់ត្ម្តង។ 
33. បណ័្ណ សនសរិំនេុត្ម្រមូ្វឱ្យបំបរញប ម្ េះ បលខទូរស័រេ និងបលខអតិ្ថិជនរបស់អនក្ណណ្ន ំនិងានម្រតារបស់ាខាណាម្យួរបស់ធនគារ   

ម្ររីនស៍ ម្.ក្ ណ លម្រតូ្វានបផេៀងផ្លេ ត្ប់ដាយម្របធានគាមំ្រទឬម្របធានបសវាក្ម្មាខា។ 
34. ម្របធានគាមំ្រទឬម្របធានបសវាក្ម្មាខាានភ្ជរកិ្ែចបផេៀងផ្លេ ត្ថ់ាអតិ្ថិជនណ លម្រតូ្វានណណ្នរិំត្ជាានបំបរញម្រគបល់ក្ខខណ្ឌ ម្នក្ម្មវធីិ 

និងបបើក្គណ្នីតាម្បញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌ បដាយបជាគជ័យ និងែុេះេត្ថបលខាក្នុងតារាងសនសរិំនេុរបស់អនក្ណណ្ន ំនិងក្ត្ម់្រតាបលខគណ្នី
របស់អនក្ម្រតូ្វានណណ្នបំៅខាងបម្រកាម្េត្ថបលខា បដាយ១េត្ថបលខារាបថ់ាទទួលាន១រិនេុ។  

35. អនក្ណណ្នណំ លធាា បា់នយក្ប័ណ្ណ សនសរិំនេុបតូររង្វា នរ់ែួ នឹងទទួលានប័ណ្ណ សនសរិំនេុថមីម្យួបទៀត្បៅបរលណណ្នអំតិ្ថិជនថមីបផសងបទៀត្
ឱ្យម្ក្ែូលរមួ្ ក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីសនស ំឬែរនត និងដាក្ម់្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្់បនេះ។ 

36. ការសនសរិំនេុនឹងបញ្ចប់បៅម្ថៃទី៣១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
37. ការបតូរយក្រង្វា នរី់ការសនសរិំនេុនឹងបញ្ចប់បៅម្ថៃទី៣១ ណខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
38. បណ័្ណ សនសរិំនេុម្យួអាែបធាើការបតូរយក្រង្វា នប់ម្រែើន ង បដាយរិនេុបៅសល់អាែដាក្ជំ់នួស បៅក្នុងបណ័្ណ សនសរិំនេុថមី ។ 
39. អនក្សនសរិំនេុអាែបតូរយក្បម្រែើនរង្វា នក់្នុងបរលណត្ម្ួយតាម្រិនេុណ លាន និងសតុក្ានជាក្ណ់សតង។ 
40. អនក្ណណ្នណំ លានបំណ្ងែងប់តូររិនេុយក្រង្វា នណ់ាម្ួយ ម្រតូ្វគូស  បៅក្នុងម្របអប ់ ខាងមុ្ខម្របបេទរង្វា ន ់រែួម្របគល់ប័ណ្ណ សនសរិំនេុបៅ

កានបុ់គគលិក្បបម្រម្ើអតិ្ថិជន និងបំបរញណបបបទទទួលរង្វា ន។់ 
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41. តារាងរិនេុ និងរង្វា នណ់ លអាែបតូរយក្ាន 

ែំនួនរិនេុ បតូរយក្រង្វា ន ់
១ រិនេុ  សំបុម្រត្កុ្ន 3D ១សនាឹក្ 

 សំបុម្រត្កុ្ន 2D ១សនាឹក្ 
 អាវយឺត្១ និងម្កួ្១ 
 ថងប់រាិថ ន១ និងបបនត ងបា១ 
 បសៀវបៅសរបសរ១ក្ាល និងគម្រម្ប១ 
 អាវបេាៀង១ 

២ រិនេុ  ឆម័្រត្១ 
៦ រិនេុ  សំបុម្រត្កុ្ន VIP ២សនាឹក្ 
១០ រិនេុ  ឈុត្កា ូរិបសស១ឈុត្ 

(កាបូបម្ ដាក្លុ់យ១ និង Powerbank ១) 
 

គ. ក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់ប ើម្បទីទួលានរង្វា ន ់

42. រយៈបរលបបញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ម់្រតូ្វានរយៈបរលចបរី់១២ណខប ើងបៅ និងតាម្ែំនួនម្រាក្ប់បញ្ញ ើណ លានកំ្ណ្ត្។់ 

43. ក្ម្មវធីិដាក្ម់្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្រ់យៈបរលណខ១២ប ើងបៅ បដាយចបប់ផតើម្រីម្ថៃទី ០១ ណខតុ្លា រេូត្ ល់ ៣១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
44. ែំនួនម្រាក្ប់បញ្ញ ើបៅក្នុងគណ្នីនិម្យួៗ ម្និអាែបធាើការបូក្បញ្ចូលគាន ប ើម្បទីទួលយក្រង្វា នា់នបទ ឧ េរណ៍្ អតិ្ថិជនាន ៥ គណ្នី

ម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់ម្យួគណ្នីានែំនួនម្រាក្ ់១០០០$ អតិ្ថិជននឹងម្និអាែទទួលានជបម្រម្ើសរង្វា ន៥់០$ ប ុណនត១០$ែំនួន
៥ រង្វា ន។់ 

45. បុគគលិក្របស់ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ ក្ា៏នសិទធែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិដាក្ម់្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្់ទទួលយក្រង្វា នប់នេះណ រ។ 
46. ការដាក្ម់្រាក្់បបញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់អតិ្ថិជនអាែានជបម្រម្ើសក្នុងការយក្រង្វា នម់្និណម្នជាការម្រាក្ឬ់ រង្វា ន់ជាការម្រាក្ប់ណនថម្១%បលើ

អម្រតាការម្រាក្ស់តងដ់ារបស់ធនគារម្ររីនស៍។ 
47. សម្រាបក់ារបម្រជើសបរ ើសយក្រង្វា នម់្និណម្នអម្រតាការម្រាក្់១%បណនថម្ ម្របសិនបបើានការបិទគណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើមុ្នកាលកំ្ណ្ត្ ់ត្ម្រមូ្វឱ្យអនក្

ទទួលរង្វា ន់សងម្រត្លប់ម្ក្ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ វញិនូវត្ម្ម្ាបរញរបស់រង្វា នណ់ លានកំ្ណ្ត្ប់ៅក្នុងតារាងខាងបម្រកាម្ បដាយធនគារ 
ម្ររីនស៍ ម្.ក្ នឹងកាត្ប់ែញរីសម្តុ្លយបដាយផ្លេ ល់រីគណ្នីរបស់អនក្ទទួលរង្វា នមុ់្នបរលបធាើការទូ ត្។់ 

48. ការបិទគណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ម់្ុន ក្់ក្ណាត លរយៈបរលបបញ្ញ ើណ លានបម្រជើសបរ ើស ម្រាក្ប់បញ្ញ ើនឹងទទួលានអម្រតាការ
ម្រាក្រ់បស់គណ្នីសនសមំ្ររីនស៍ ឬគណ្នីែរនត(អម្រតាណ ល បជាងបគ)។ 

49. ការបិទគណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ប់ម្រកាយ ក្ក់្ណាត លរយៈបរលបបញ្ញ ើណ ល 
50. ានបម្រជើសបរ ើស ម្រាក្ប់បញ្ញ ើនឹងទទួលានអម្រតាការម្រាក្ ់ក្ក់្ណាត លម្នអម្រតាណ លានម្ររម្បម្ររៀងរែួ។ 
51. ការបិទគណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្់ម្និអាែបធាើប ើងតាម្ម្របរនធធ័នគារឌីជីថលរបស់ធនគារម្ររីនស៍ ម្.ក្ានបទ។ 
52. ែំនួនការម្រាក្ណ់ លអតិ្ថិជនទទួលានរីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់ម្រតូ្វជាប់កាត្រាកិ្ែចរនធកាត្ទុ់ក្ ឬរនធបផសងៗម្រសបតាម្ែាប ់និង

លិខិត្បទដាា នគតិ្យុត្តិជាធរាន។ 
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53. រនធកាត្ទុ់ក្របស់ការម្រាក្រ់បស់ម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់គឺ ៦%សម្រាបនិ់វាសនជន និង ១៤%សម្រាបអ់និវាសនជន។ 
54. ក្នុងក្រណី្ានការាត្់វញិ្ជញ បនបម្រត្ម្រាក្់បបញ្ញ ើ ាច ស់គណ្នីម្រតូ្វបធាើការជូន ំណឹ្ងជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរម្ក្ធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ ជា

បនេ នប់ៅាខាណាម្ួយណ លបៅជិត្បលាក្អនក្បំផុត្។ 
55. ការបសនើសំុវញិ្ជញ បនបម្រត្ម្រាក្ប់បញ្ញ ើថមី ម្រតូ្វបង់ក្ម្ម្រម្បសវាែំនួន ២ ុលាា រអាបម្រកិ្ ឬ៨០០០បរៀល។ 
56. ាច ស់គណ្នីម្រតូ្វបង្វា ញវញិ្ជញ បនបម្រត្ម្រាក្់បបញ្ញ ើបៅបរលម្ក្បសនើសំុ ក្ម្រាក្។់ 
57. ក្រណី្អតិ្ថិជនបម្រជើសបរ ើសលក្ខខណ្ឌ បនតបដាយសា័យម្របវត្តិ ម្របសិនបបើរំុានការបសនើសំុផ្លា ស់បតូរលក្ខខណ្ឌ បផសងៗបៅបរលគណ្នី ល់កាល

កំ្ណ្ត្ ់បនេះាននយ័ថាាច ស់គណ្នីយល់ម្ររម្បនតរយៈបរលដាក្់ម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ូ់ែរយៈបរលមុ្ន បេើយទទួលយក្អម្រតា
ការម្រាក្ស់តង់ដារណ លធនគារ ម្ររីនស៍ ម្.ក្ កំ្រុងានជាធរាន។ 

58. អនក្ែូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិបបើក្គណ្នីម្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់ត្ម្រមូ្វឱ្យគូសសញ្ជញ   ក្នុងម្របអបក់្នុងតារាងខាងបម្រកាម្ប ើម្បបីម្រជើសបរ ើសរង្វា ន់
ណ លខាួនបរញែិត្ត។ 

59. តារាងែំនួនម្រាក្់បបញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្ ់និងត្ម្ម្ាម្របហាក្ម់្របណេលរបស់រង្វា នណ់ លទទួលាន៖ 

រង្វា នម់្និណម្នជាការម្រាក្ប់ណនថម្ 

រយៈបរល  ែំនួនទឹក្ម្រាក្ ់ រង្វា នា់នត្ម្ម្ាបសមើ ជបម្រម្ើសម្នរង្វា ន ់

12 ណខប ើង 

 

$1,000 - $5,000 

 

$10 

 

  Power Bank   
  Water bottle 

  Earphones   

$5,001 – $10,000 

 

$50 

 

  Waffle maker 
  Non-Contact Temple Thermometer 
  Hose Reel 

  Upper Arm Blood 
  Humidifier  

$10,001 - $50,000 

 

$100 

 

  Electric Oven 
  Vacuum Cleaner 

  Bose/JBL speaker 
  Samsung Galaxy Fit e 

$50,001 - $100,000 

 

$500 

 

  Pierre Cardin Luggage  
  GoPro 

  Apple Watch  
  Air conditioner  

  TV 
  Refrigerator 
  Washing machine 

  Home Theater  
  Sony High Power Audio System with Bluetooth 

$100,001 - $300,000 
 

$1,000 
 

  Giant Bicycle 
  Samsung Phone latest version  

  Canon Camera (body only) 
 

Note: for iPhone gift customer can select among the 
options:  

 if deposit $120,000 then gift award IPhone 11 
64G- $1000 
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 if deposit $130,000 then gift award IPhone 11 
Pro 64G - $1,100 
 if deposit $150,000 then gift award IPhone 11 
Pro Max 64G – $1,400 

 Other iPhone 11 series: 
Tick:    11          11 Pro             11 Pro Max 
Deposit amount: ………………………………… 
Storage:.……………………………………………. 

Price: …………………………………………………. 

$300,001ប ើង  $3,000 

  Motorbike 

  Huawei phone 

  Gold Bar 
  Trip to Japan for 2 people 

$500,000ប ើង $5,000 

  Gold Bar 

  Motorbike 

  Trip to Maldives 2 people 

$1,000,000ប ើង $10,000 

  Health insurance cover overseas (partner with 

insurance company) 
  Gold bar 

  Watch Piaget, IWC, GIRARD-PERREGAUX, 
Rolex (non-diamond) 
  Motorbike  

 
រង្វា នជ់ាការម្រាក្ ់(សម្រាបម់្រាក្ប់បញ្ញ ើានកាលកំ្ណ្ត្់ចបរី់១២ណខប ើង):                  អម្រតាការម្រាក្ ់១% បណនថម្បលើអម្រតាបែចុបបនន 
 

 


