
3.13 ອໍານາດຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ທະນາຄານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍອີງຕາມ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງໂອນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງມາຈາກ (ຫືຼ ຄ້າຍຄື 
ວ່າມາຈາກ) ລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງມາດຕາ 3.14, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ລະບຸໃນເອກະສານ
ຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງ 
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ ລູກຄ້າຮັບຮູ້ (ແລະ, ໃນກໍລະນີທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທັງໝົດໃນລະບົບ SWIFT ຂອງຕົນ
ຮັບຮູ້) ວ່າທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ກວດກາຄືນການອະນຸມັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື 
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກໍລະນີຫາກ 
ມີຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ຫາກທະນາຄານຮັບຮູ້ວ່າ 
ມີການສ້ໍໂກງເກີດຂ້ຶນ;

3.14 ວິທີການກໍານົດຂ້ັນຕອນປະຕິບັດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ:

ກ) ບ່ໍວ່າຂ້ັນຕອນໃດໆ, ຫຼື ຂ້ໍມູນໃດໆ ທ່ີສະເໜີຜ່ານ 
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ຈະສາມາດຍົກເວັ້ນຂ້ໍບັງຄັບ 
ໃນເອກະສານຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ 
ທີ່ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, 
ໂດຍຖືເອົາການລະບຸຕົວຕົນລູກຄ້າວ່າເປັນຜູ້ສ່ົງ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ 

ຂ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນ 
ຊີ້ຂາດເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຫຼື ອົງປະກອບລາຍເຊັນ ຫຼື ການຢ້ັງຢືນ ຫຼື ອ່ືນໆ;

3.15 ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.12 ແລະ 3.14 ຂ້າງເທິງ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຖືກຜູກພັນໂດຍຂ້ໍບັງຄັບໃດໆເພ່ືອກະທໍາ
ການກັບຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ, ຫືຼ ຖືວ່າຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ 
ຖືກຕ້ອງ, ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທີ່ມາຈາກຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຫາກບ່ໍ 
ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທ່ີລະບຸໃນເອກະສານ ແລະ 
ຄູ່ມືຂອງ SWIFT ຫຼື ບ່ໍໄດ້ກະກຽມ ຫຼື ສ່ົງໂດຍ 
ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີ;

ຂ) ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການສ່ົງຕ່ໍຄໍາສ່ັງ 
ດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂັດຕ່ໍລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດທີ່ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື

ຄ) ທະນາຄານສາມາດສົງໄສຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້ານ້ັນອາດຈະ
ບ່ໍ (i) ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຢາກແນະນໍາ, 
ສ່ັງໂອນ ຫຼື ສ່ືສານ ໂດຍລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມໃນລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າທ່ີຢາກສ່ົງໃຫ້ 
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ; ຫຼື (ii) ນໍາສ່ົງໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຂອງລູກຄ້າ.

  ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ໂດຍບ່ໍມີການດຶງເວລາ, ພາຍໃຕ້ 
ມາດຕາ 3.15, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍ ຫືຼ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ;

3.16 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ທະນາຄານຈະປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກໍານົດຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 
ທະນາຄານມີສິດທ່ີຈະກໍານົດເອົາການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີມີຢູ່ໃນການບໍລິການ MACUG, ກໍານົດລະບຽບ, 
ບ່ອນອີງປຽບທຽບການບໍລິການ ແລະ ເກນທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການບໍລິການ MACUG;

3.17 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການ SWIFT 
ແມ່ນອີງຕາມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງການບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີອອກໂດຍ SWIFT. ໂດຍບ່ໍມີ 
ການລໍາອຽງຕ່ໍສິດໃນການໂຈະ ຫືຼ ສິດອຶ່ືນໆຂອງ 
ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະໂຈະ 
ການນໍາໃຊ້ລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) SWIFT ໂຈະ ຫືຼ ປ່ຽນແປງການບໍລິການ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນຕາມເອກະສານຂອງ SWIFT;

ຂ) ການຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ 
ສ້ອມແປງລະບົບ (ຕາມປົກກະຕິ ຫືຼ ສຸກເສີນ); ຫຼື

ຄ) ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ດ້ານວິຊາການ 
ເພ່ືອການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ແມ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີ່ບ່ໍມີເຫດຜົນໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ;

3.18 ໂດຍບ່ໍມີການລໍາອຽງເຖິງສິດໃນການຍົກເລີກ ຫືຼ ສິດອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກການບໍລິການ 
SWIFT ໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຖ້າຫາກ 
ວ່າ:

ກ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດໍາເນີນງານຈາກ 
SWIFT ຕ່ໍໄປ, ໂດຍອີງຕາມໄລຍະເວລາການຖ່າຍ 
ໂອນວຽກພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາໝົດກໍານົດຂອງ
ເອກະສານ SWIFT;

ຂ) SWIFT ຍົກເລີກ ຫືຼ ບໍ່ສືບຕ່ໍການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ພາຍໃຕ້ເອກະສານ SWIFT; ຫືຼືຼ

ຄ) SWIFT, ໂດຍອີງຕາມສິດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ 
ເອກະສານ SWIFT ໄດ້້ກໍານົດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື 
ທະນາຄານຍົກເລີກການບໍລິການ SWIFT; ແລະ

3.19 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຫັນດີວ່າ:

ກ) ທະນາຄານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ SWIFT ເພີກຖອນລູກຄ້າ 
ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມໃນການໃຊ້ລະບົບ SWIFT 
ຂອງລູກຄ້າຈາກການບໍລິການ MACUG ຫຼື ຍົກເລີກ 
ການບໍລິການ MACUG; ແລະ

ຂ) ລູກຄ້າອາດຈະຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ 
MACUG ຂອງລູກຄ້າຕາມການແຈ້ງໃຫ້ຊາບທ່ີ 
ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 

4. ແອັບໂທລະສັບ
4.1 ທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ແອັບໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າ: 

ກ) ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະກ່ໍໃຫ້ 
ເກີດລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາໃຊ້ດາຕ້າ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ນໍາໃຊ້ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຄ່າບໍລິການ 
ດາຕ້າ) ສໍາລັບການດາວໂຫຼດ, ສະຕຼີມມິງ (ການ 
ເບ່ິງວີດີໂອ ຫຼື ຖ່າຍທອດສົດອອນໄລ) ຫຼື ນໍາໃຊ້ 
ເນ້ືອຫາຜ່ານອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີກ່ຽວກັບແອັບ 
ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄ່າບໍລິການດາຕ້າ
ທ່ີເກີດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແອັບທະນາຄານ. ລູກຄ້າອາດ 
ຈະກວດສອບຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ;

ຂ) ຮັບຮູ້ວ່າດາຕ້າທີ່ຖືກດາວໂຫຼດ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງແອັບທະນາຄານຈະຂ້ຶນກັບແຜນການນໍາໃຊ້
ດາຕ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຄ) ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເປີດນໍາໃຊ້ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃນແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ສໍາລັບທະນາຄານໃນການສ່ົງ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມ 
ຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ງ)  ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ
ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ 
ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຮັບຮູ້ການເຂ້ົາ
ເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນໂທລະສັບຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍແອັບທະນາຄານ, ແມ່ນທະນາຄານ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນການດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ແອັບທະນາຄານແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນໃນບັນຊີ
ລາຍຊື່ທ່ີຢູ່ເພື່ອໂທອອກ.

4.2 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີ, ສໍາລັບເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານແຕ່ລະໄລຍະ 
ຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ບ່ໍມີກິດຈະກໍາ
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ຈະອອກຈາກລະບົບ;

ຂ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອອກຈາກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, 
ພວກເຂົາຈະຖືກອອກຈາກລະບົບ; ແລະ

ຄ) ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະ 
ປະສົບກັບການຫຼຸດລະດັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ
ແອັບທະນາຄານລົງຍ້ອນແອັບອ່ືນ (ລວມທັງບ່ໍມີ 
ຂ້ໍຍົກເວັ້ນເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕິເນັດ ແລະ/ຫຼື 
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ).

4.3 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ເຮັດທຸກຂ້ັນຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຢຸດການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າຫາກຮັບຮູ້ ຫຼື 
ສົງໄສວ່າອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ມີແອັບທະນາຄານ 
ຫາກສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຫຼື ມີຈຸດອ່ອນໃນການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພ;

ຄ) ຕິດຕ້ັງ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີມີແອັບທະນາຄານ
ຢູ່ເທ່ົານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ມີໃນ 
application store ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນ 
ໂທລະສັບນ້ັນ, ແລະ ລູກຄ້າເຫັນດີຈະບ່ໍຍົກລະດັບ 
ການປະຕິບັດການຂອງລະບົບທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ 
ການເຈລເບກ); ແລະ

ງ)  ດາວໂຫຼດແອັບທະນະຄານລ່າສຸດ ແລະ ຍົກເລີກ 
ການນໍາໃຊ້ແອັບເກົ່າຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ 
application store.

4.4 ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບົດບັນຍັດທ່ີລະບຸ
ອື່ນໆ ໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການສູນເສຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າຈາກການເຂ້ົາເຖິງ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດບ່ໍວ່າເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບໃດໆ.

4.5 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ, ແລະ ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ. 
ລູກຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບສິດທ່ີບ່ໍສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ໃນການນໍາ
ໃຊ້ແອັບທະນາຄານເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີສອດຄ່ອງ 
ກັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ແລະ ລະບຽບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
(ຖ້າມີ) ເຊ່ິງສາມາດຊອກໄດ້ໃນ application store 
ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂການໃຊ້ງານ.

4.6 ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວສໍາລັບແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າໃນທາງໃດກໍຕາມ. ເພ່ືອໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງສູງສຸດກັບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການແອັບທະນາຄານແມ່ນບ່ໍຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງ
ກັບຂ້ໍບັງຄັບໃດໆທ່ີກ່ຽວກັບແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານ, 
ແລະ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ, ຮັບຜິດຊອບ 
ສໍາລັບ:

ກ) ຮັບເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກລູກຄ້າ ຫືຼ 
ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ແອັບ 
ທະນາຄານ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະການ 
ຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ
ຜະລິດຕະພັນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມບັນດາລະບຽບ
ຂ້ໍກໍານົດທ່ີເປັນທາງການ ຫືຼ ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າ 
ເສຍຫາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ;

ຂ) ສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ, ແລະ ປ້ອງກັນ, ຊົດໃຊ້ ຫືຼ ປົດປ່ອຍຄ່າ 
ເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ; ແລະ

ຄ) ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັກສາ 
ແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນບັນຫານີ້.

4.7 ລູກຄ້າຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ມີທ່ີຕ້ັງໃນສະຖານທ່ີ 
ທ່ີລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫ້າມສ່ົງສິນຄ້າ 
ຫືຼ ຖືກກໍານົດໂດຍລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ວ່າເປັນປະເທດທ່ີສະໜັບສະໜູນການກ່ໍການຮ້າຍ, ແລະ 
ລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ໃນບັນຊີດໍາເນີນກຸ່ມຕ້ອງຫ້າມທ່ີກໍານົດ
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

4.8 ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການນໍາໃຊ້ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການ ຊອບແວຣ໌ ແລະ ລະບົບ) ໃນການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານ.

4.9 ທະນາຄານມີສິດໃນການເພີກຖອນ ຫືຼ ຍົກເລີກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງ 
ການນໍາໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ 
ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫືຼ 

ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບໃນໃບອະນຸຍາດ
ດ່ັງກ່າວ.

4.10 ແອັບທະນາຄານອາດຈະປະກອບມີລະຫັດໂຄດແບບເປີດ 
ແລະ ທະນາຄານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລ້ຶມຄືນບາງຂ້ໍມູນ 
ເຊ່ິງຕິດພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ. ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບແຕ່ລະແອັບທະນາຄານ, ຖ້າຫາກວ່າເໝາະສົມ, 
ປະກອບມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ.

5. ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
5.1 ທ່ີຕິດພັນກັບໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, ທະນາຄານຈະ 

ໄດ້ຮັບການປະກອບຟອມສໍາລັບ, ຂ້ັນຕອນ, ແລະ ບັນຫາ, 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເພ່ືອຮັບປະກັນ (ຕາມເຫດຜົນທ່ີ 
ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້) ວ່າ:

ກ) ການເຂ້ົາເຖິງແມ່ນປອດໄພຈາກກ້າວກ່າຍ;
ຂ) ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ (ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ) 

ແມ່ນ ແລະ ຍັງຄົງນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, 
ປະຕິບັດການຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບ 
ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້; ແລະ

ຄ) ທູກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້າທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານສໍາລັບ 
ການຍົກເລີກໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຕ້ອງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄວທ່ີສຸດເທົ່າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້.

5.2 ທະນາຄານອາດຈະສືບຕ່ໍຮັບເອົາຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມ ຫືຼ ຜ່ານ ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໃນຂະນະທ່ີ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກຍັງສາມາດນໍາໃຊ້.

5.3 ນອກຈາກຂ້ໍບັງຄັບທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ອງ 
ທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຣນິກຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບບຸກຄົນ 
ແລະ ສໍາລັບການບໍລິການທ່ີອະນຸຍາດໃນໃບຢ້ັງຢືນ
ອີເລັກໂທຣນິກ.

5.4 ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກທ່ີມອບໃຫ້ໂດຍທະນາຄານ 
ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມບັນດາເອກະສານລຸ່ມນ້ີ ເຊ່ິງອາດ 
ມີການປ່ຽນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຜູກພັນນໍາ:

ກ) ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຫັຼກ 
ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດ ແລະ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ; 
ແລະ

ຂ) ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ຂອງຂັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ 
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, 
ເພ່ືອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການໃຫ້ບໍລິການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ.

5.5 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງບັນດາເອກະສານ, 
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີແມ່ນຖືເປັນບ່ອນອີງສູງສຸດ, ຮອງລົງ 
ມາແມ່ນນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ການຢ້ັງຢືນຕາມລໍາດັບ. ຖ້າຫາກຂ້ໍຂັດແຍ່ງບ່ໍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, 
ບົບບັນຍັດຂ້ໍຂັດແຍ່ງແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາກວ່າ.

5.6 ລູກຄ້າຈະ:

ກ) ແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທີ່ມີອໍານາດດ່ັງນ້ີ:
(i)  ສະໝັກເອົາການອອກການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ  

ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
ໃຫ້ລູກຄ້າ; ແລະ

(ii)  ຕິດຕ່ໍສ່ືສານກັບທະນາຄານເພື່ອໂຈະ, ຍົກເລີກ, 
ເຮັດໃໝ່ ຫຼື ຄືນສິດ ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກ 
ໂທຣນິກ; ແລະ

ຂ) ຮັບປະກັນການຮັບຮູ້ບັນດາແຈ້ງການທ່ີອອກໂດຍ 
ໃນທະນາຄານຕາມເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.7 ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍ 
ຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນສາມາດພົບ 
ເຫັນໄດ້ທ່ີເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.8 ທະນາຄານອາດຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນ 
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ 
ຂອງທະນາຄານ ໃນທຸກເວລາຕາມທ່ີມີເຫດຜົນ 
ສົມຄວນໂດຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງລົງ ເວັບໄຊ 
www.anz.com/pki ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ
ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນກ່ອນວັນທີທ່ີມີຜົນສັກສິດ.

ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການ 

ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. 
ບົດບັນຍັດໃນຕາຕະລາງການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງສະບັບນ້ີເປັນ 
ສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ 
ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດ
2.1 ໃນສະພາບການທ່ີລູກຄ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງຄໍາສ່ັງຜ່ານ 

ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈະບ່ໍດໍາເນີນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທ່ີຕິດພັນກັບ
ບັນຊີຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ທ່ີມີສິດ
ອໍານາດເຕັມທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ.

3. ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ມີ:

3.1 ລູກຄ້າຈະສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ໃຫ້ທະນາຄານໃນຮູບແບບ 
ທ່ີເຫັນດີຈາກທະນາຄານເທ່ົານ້ັນ;

3.2 ລູກຄ້າເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນການ;

3.3 ລູກຄ້າຈະພັດທະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ 
ໃນການນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT;

3.4 ລູກຄ້າຈະຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT;

3.5 ລູກຄ້າຈະບ່ໍນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີຂັດຕ່ໍກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

3.6 (ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອ່ືນຈາກທະນາຄານ) ລູກຄ້າ 
ຈະນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ສໍາລັບການ 
ນໍາໃຊ້ພາຍໃນທ່ີເປັນຄວາມລັບ ແລະ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າ 
ຈະບ່ໍ (i) ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ 
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; (ii) ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຕາງໜ້າ, ຫືຼ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ;

3.7 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຄ້າ
ແມ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງເງ່ືອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງຍັງຄົງເປັນ 
ສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ;

3.8 ລູກຄ້າ, ໃນນາມສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ, 
ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT, ລວມທັງຂ້ໍກໍານົດ 

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີກໍານົດໄວ້ຂ້ໍຕົກລົງຂອງ SWIFT ແລະ 
ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ SWIFT;

3.9 ລູກຄ້າ (i) ໃນທຸກໄລຍະ, ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ 
ຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້, ແລະ ຄໍາສ່ັງ 
ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ 
ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ (ii) ຢ້ັງຢືນວ່າມີການ 
ປະເມີນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບ 
ປົກປ້ອງລູກຄ້າ;

3.10 ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າຮັບຮູ້ 
ຫືຼ ສົງໄສວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະບົບຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໂດຍຕ້ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງ
ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ 
ສະເພາະການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍຊ່ອງຫວ່າງ ຫືຼ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ;

3.11 ລູກຄ້າຈະ (ຮັກສາໃນຂອບເຂດຂ້ໍຫ້າມໃນກົດໝາຍທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຂ້ໍບັງຄັບຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຂ້ໍບັງຄັບທາງສັນຍາ 
ຫືຼ ພັນທະທ່ີເປັນຄວາມລັບ):

ກ)  ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນທີກັບຂ້ັນຕອນ 
ຂອງທະນາຄານໃນການສືບສວນ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ 
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ໜ້າສົງໄສຂອງການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ 
SWIFT ທ່ີຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕາມມາດຕາ 3.10 ຫຼື 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ 
ຈຸດອ່ອນທີ່ຊັດເຈນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທະນາຄານ; 
ແລະ

ຂ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ຖືກ
ຮ້ອງຂໍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທະນາຄານໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT, 
ຮັບຜິດຊອບບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ການການສືບສວນ, 
ການແກ້ໄຂ ແລະ ປະສິດທິພາບລວມທັງທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໂດຍບັງເອີນ, ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3.11 ນ້ີ.

3.12 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າບັນດາຄໍາສ່ັງໂອນເງິນໃນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ໂດຍສະທ້ອນຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານ 
ທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າ;
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3.13 ອໍານາດຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ທະນາຄານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍອີງຕາມ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງໂອນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງມາຈາກ (ຫືຼ ຄ້າຍຄື 
ວ່າມາຈາກ) ລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງມາດຕາ 3.14, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ລະບຸໃນເອກະສານ
ຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງ 
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ ລູກຄ້າຮັບຮູ້ (ແລະ, ໃນກໍລະນີທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທັງໝົດໃນລະບົບ SWIFT ຂອງຕົນ
ຮັບຮູ້) ວ່າທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ກວດກາຄືນການອະນຸມັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື 
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກໍລະນີຫາກ 
ມີຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ຫາກທະນາຄານຮັບຮູ້ວ່າ 
ມີການສ້ໍໂກງເກີດຂ້ຶນ;

3.14 ວິທີການກໍານົດຂ້ັນຕອນປະຕິບັດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ:

ກ) ບ່ໍວ່າຂ້ັນຕອນໃດໆ, ຫຼື ຂ້ໍມູນໃດໆ ທ່ີສະເໜີຜ່ານ 
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ຈະສາມາດຍົກເວັ້ນຂ້ໍບັງຄັບ 
ໃນເອກະສານຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ 
ທີ່ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, 
ໂດຍຖືເອົາການລະບຸຕົວຕົນລູກຄ້າວ່າເປັນຜູ້ສ່ົງ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ 

ຂ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນ 
ຊີ້ຂາດເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຫຼື ອົງປະກອບລາຍເຊັນ ຫຼື ການຢ້ັງຢືນ ຫຼື ອ່ືນໆ;

3.15 ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.12 ແລະ 3.14 ຂ້າງເທິງ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຖືກຜູກພັນໂດຍຂ້ໍບັງຄັບໃດໆເພ່ືອກະທໍາ
ການກັບຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ, ຫືຼ ຖືວ່າຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ 
ຖືກຕ້ອງ, ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທີ່ມາຈາກຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຫາກບ່ໍ 
ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທ່ີລະບຸໃນເອກະສານ ແລະ 
ຄູ່ມືຂອງ SWIFT ຫຼື ບ່ໍໄດ້ກະກຽມ ຫຼື ສ່ົງໂດຍ 
ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີ;

ຂ) ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການສ່ົງຕ່ໍຄໍາສ່ັງ 
ດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂັດຕ່ໍລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດທີ່ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື

ຄ) ທະນາຄານສາມາດສົງໄສຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້ານ້ັນອາດຈະ
ບ່ໍ (i) ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຢາກແນະນໍາ, 
ສ່ັງໂອນ ຫຼື ສ່ືສານ ໂດຍລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມໃນລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າທ່ີຢາກສ່ົງໃຫ້ 
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ; ຫຼື (ii) ນໍາສ່ົງໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຂອງລູກຄ້າ.

  ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ໂດຍບ່ໍມີການດຶງເວລາ, ພາຍໃຕ້ 
ມາດຕາ 3.15, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍ ຫືຼ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ;

3.16 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ທະນາຄານຈະປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກໍານົດຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 
ທະນາຄານມີສິດທ່ີຈະກໍານົດເອົາການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີມີຢູ່ໃນການບໍລິການ MACUG, ກໍານົດລະບຽບ, 
ບ່ອນອີງປຽບທຽບການບໍລິການ ແລະ ເກນທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການບໍລິການ MACUG;

3.17 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການ SWIFT 
ແມ່ນອີງຕາມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງການບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີອອກໂດຍ SWIFT. ໂດຍບ່ໍມີ 
ການລໍາອຽງຕ່ໍສິດໃນການໂຈະ ຫືຼ ສິດອຶ່ືນໆຂອງ 
ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະໂຈະ 
ການນໍາໃຊ້ລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) SWIFT ໂຈະ ຫືຼ ປ່ຽນແປງການບໍລິການ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນຕາມເອກະສານຂອງ SWIFT;

ຂ) ການຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ 
ສ້ອມແປງລະບົບ (ຕາມປົກກະຕິ ຫືຼ ສຸກເສີນ); ຫຼື

ຄ) ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ດ້ານວິຊາການ 
ເພ່ືອການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ແມ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີ່ບ່ໍມີເຫດຜົນໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ;

3.18 ໂດຍບ່ໍມີການລໍາອຽງເຖິງສິດໃນການຍົກເລີກ ຫືຼ ສິດອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກການບໍລິການ 
SWIFT ໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຖ້າຫາກ 
ວ່າ:

ກ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດໍາເນີນງານຈາກ 
SWIFT ຕ່ໍໄປ, ໂດຍອີງຕາມໄລຍະເວລາການຖ່າຍ 
ໂອນວຽກພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາໝົດກໍານົດຂອງ
ເອກະສານ SWIFT;

ຂ) SWIFT ຍົກເລີກ ຫືຼ ບໍ່ສືບຕ່ໍການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ພາຍໃຕ້ເອກະສານ SWIFT; ຫືຼືຼ

ຄ) SWIFT, ໂດຍອີງຕາມສິດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ 
ເອກະສານ SWIFT ໄດ້້ກໍານົດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື 
ທະນາຄານຍົກເລີກການບໍລິການ SWIFT; ແລະ

3.19 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຫັນດີວ່າ:

ກ) ທະນາຄານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ SWIFT ເພີກຖອນລູກຄ້າ 
ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມໃນການໃຊ້ລະບົບ SWIFT 
ຂອງລູກຄ້າຈາກການບໍລິການ MACUG ຫຼື ຍົກເລີກ 
ການບໍລິການ MACUG; ແລະ

ຂ) ລູກຄ້າອາດຈະຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ 
MACUG ຂອງລູກຄ້າຕາມການແຈ້ງໃຫ້ຊາບທ່ີ 
ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 

4. ແອັບໂທລະສັບ
4.1 ທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ແອັບໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າ: 

ກ) ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະກ່ໍໃຫ້ 
ເກີດລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາໃຊ້ດາຕ້າ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ນໍາໃຊ້ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຄ່າບໍລິການ 
ດາຕ້າ) ສໍາລັບການດາວໂຫຼດ, ສະຕຼີມມິງ (ການ 
ເບ່ິງວີດີໂອ ຫຼື ຖ່າຍທອດສົດອອນໄລ) ຫຼື ນໍາໃຊ້ 
ເນ້ືອຫາຜ່ານອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີກ່ຽວກັບແອັບ 
ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄ່າບໍລິການດາຕ້າ
ທ່ີເກີດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແອັບທະນາຄານ. ລູກຄ້າອາດ 
ຈະກວດສອບຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ;

ຂ) ຮັບຮູ້ວ່າດາຕ້າທີ່ຖືກດາວໂຫຼດ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງແອັບທະນາຄານຈະຂ້ຶນກັບແຜນການນໍາໃຊ້
ດາຕ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຄ) ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເປີດນໍາໃຊ້ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃນແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ສໍາລັບທະນາຄານໃນການສ່ົງ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມ 
ຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ງ)  ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ
ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ 
ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຮັບຮູ້ການເຂ້ົາ
ເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນໂທລະສັບຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍແອັບທະນາຄານ, ແມ່ນທະນາຄານ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນການດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ແອັບທະນາຄານແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນໃນບັນຊີ
ລາຍຊື່ທ່ີຢູ່ເພື່ອໂທອອກ.

4.2 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີ, ສໍາລັບເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານແຕ່ລະໄລຍະ 
ຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ບ່ໍມີກິດຈະກໍາ
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ຈະອອກຈາກລະບົບ;

ຂ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອອກຈາກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, 
ພວກເຂົາຈະຖືກອອກຈາກລະບົບ; ແລະ

ຄ) ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະ 
ປະສົບກັບການຫຼຸດລະດັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ
ແອັບທະນາຄານລົງຍ້ອນແອັບອ່ືນ (ລວມທັງບ່ໍມີ 
ຂ້ໍຍົກເວັ້ນເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕິເນັດ ແລະ/ຫຼື 
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ).

4.3 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ເຮັດທຸກຂ້ັນຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຢຸດການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າຫາກຮັບຮູ້ ຫຼື 
ສົງໄສວ່າອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ມີແອັບທະນາຄານ 
ຫາກສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຫຼື ມີຈຸດອ່ອນໃນການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພ;

ຄ) ຕິດຕ້ັງ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີມີແອັບທະນາຄານ
ຢູ່ເທ່ົານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ມີໃນ 
application store ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນ 
ໂທລະສັບນ້ັນ, ແລະ ລູກຄ້າເຫັນດີຈະບ່ໍຍົກລະດັບ 
ການປະຕິບັດການຂອງລະບົບທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ 
ການເຈລເບກ); ແລະ

ງ)  ດາວໂຫຼດແອັບທະນະຄານລ່າສຸດ ແລະ ຍົກເລີກ 
ການນໍາໃຊ້ແອັບເກົ່າຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ 
application store.

4.4 ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບົດບັນຍັດທ່ີລະບຸ
ອື່ນໆ ໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການສູນເສຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າຈາກການເຂ້ົາເຖິງ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດບ່ໍວ່າເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບໃດໆ.

4.5 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ, ແລະ ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ. 
ລູກຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບສິດທ່ີບ່ໍສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ໃນການນໍາ
ໃຊ້ແອັບທະນາຄານເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີສອດຄ່ອງ 
ກັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ແລະ ລະບຽບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
(ຖ້າມີ) ເຊ່ິງສາມາດຊອກໄດ້ໃນ application store 
ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂການໃຊ້ງານ.

4.6 ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວສໍາລັບແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າໃນທາງໃດກໍຕາມ. ເພ່ືອໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງສູງສຸດກັບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການແອັບທະນາຄານແມ່ນບ່ໍຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງ
ກັບຂ້ໍບັງຄັບໃດໆທ່ີກ່ຽວກັບແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານ, 
ແລະ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ, ຮັບຜິດຊອບ 
ສໍາລັບ:

ກ) ຮັບເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກລູກຄ້າ ຫືຼ 
ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ແອັບ 
ທະນາຄານ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະການ 
ຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ
ຜະລິດຕະພັນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມບັນດາລະບຽບ
ຂ້ໍກໍານົດທ່ີເປັນທາງການ ຫືຼ ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າ 
ເສຍຫາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ;

ຂ) ສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ, ແລະ ປ້ອງກັນ, ຊົດໃຊ້ ຫືຼ ປົດປ່ອຍຄ່າ 
ເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ; ແລະ

ຄ) ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັກສາ 
ແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນບັນຫານີ້.

4.7 ລູກຄ້າຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ມີທ່ີຕ້ັງໃນສະຖານທ່ີ 
ທ່ີລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫ້າມສ່ົງສິນຄ້າ 
ຫືຼ ຖືກກໍານົດໂດຍລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ວ່າເປັນປະເທດທ່ີສະໜັບສະໜູນການກ່ໍການຮ້າຍ, ແລະ 
ລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ໃນບັນຊີດໍາເນີນກຸ່ມຕ້ອງຫ້າມທ່ີກໍານົດ
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

4.8 ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການນໍາໃຊ້ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການ ຊອບແວຣ໌ ແລະ ລະບົບ) ໃນການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານ.

4.9 ທະນາຄານມີສິດໃນການເພີກຖອນ ຫືຼ ຍົກເລີກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງ 
ການນໍາໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ 
ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫືຼ 

ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບໃນໃບອະນຸຍາດ
ດ່ັງກ່າວ.

4.10 ແອັບທະນາຄານອາດຈະປະກອບມີລະຫັດໂຄດແບບເປີດ 
ແລະ ທະນາຄານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລ້ຶມຄືນບາງຂ້ໍມູນ 
ເຊ່ິງຕິດພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ. ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບແຕ່ລະແອັບທະນາຄານ, ຖ້າຫາກວ່າເໝາະສົມ, 
ປະກອບມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ.

5. ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
5.1 ທ່ີຕິດພັນກັບໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, ທະນາຄານຈະ 

ໄດ້ຮັບການປະກອບຟອມສໍາລັບ, ຂ້ັນຕອນ, ແລະ ບັນຫາ, 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເພ່ືອຮັບປະກັນ (ຕາມເຫດຜົນທ່ີ 
ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້) ວ່າ:

ກ) ການເຂ້ົາເຖິງແມ່ນປອດໄພຈາກກ້າວກ່າຍ;
ຂ) ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ (ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ) 

ແມ່ນ ແລະ ຍັງຄົງນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, 
ປະຕິບັດການຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບ 
ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້; ແລະ

ຄ) ທູກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້າທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານສໍາລັບ 
ການຍົກເລີກໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຕ້ອງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄວທ່ີສຸດເທົ່າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້.

5.2 ທະນາຄານອາດຈະສືບຕ່ໍຮັບເອົາຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມ ຫືຼ ຜ່ານ ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໃນຂະນະທ່ີ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກຍັງສາມາດນໍາໃຊ້.

5.3 ນອກຈາກຂ້ໍບັງຄັບທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ອງ 
ທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຣນິກຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບບຸກຄົນ 
ແລະ ສໍາລັບການບໍລິການທ່ີອະນຸຍາດໃນໃບຢ້ັງຢືນ
ອີເລັກໂທຣນິກ.

5.4 ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກທ່ີມອບໃຫ້ໂດຍທະນາຄານ 
ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມບັນດາເອກະສານລຸ່ມນ້ີ ເຊ່ິງອາດ 
ມີການປ່ຽນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຜູກພັນນໍາ:

ກ) ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຫັຼກ 
ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດ ແລະ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ; 
ແລະ

ຂ) ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ຂອງຂັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ 
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, 
ເພ່ືອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການໃຫ້ບໍລິການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ.

5.5 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງບັນດາເອກະສານ, 
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີແມ່ນຖືເປັນບ່ອນອີງສູງສຸດ, ຮອງລົງ 
ມາແມ່ນນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ການຢ້ັງຢືນຕາມລໍາດັບ. ຖ້າຫາກຂ້ໍຂັດແຍ່ງບ່ໍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, 
ບົບບັນຍັດຂ້ໍຂັດແຍ່ງແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາກວ່າ.

5.6 ລູກຄ້າຈະ:

ກ) ແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທີ່ມີອໍານາດດ່ັງນ້ີ:
(i)  ສະໝັກເອົາການອອກການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ  

ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
ໃຫ້ລູກຄ້າ; ແລະ

(ii)  ຕິດຕ່ໍສ່ືສານກັບທະນາຄານເພື່ອໂຈະ, ຍົກເລີກ, 
ເຮັດໃໝ່ ຫຼື ຄືນສິດ ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກ 
ໂທຣນິກ; ແລະ

ຂ) ຮັບປະກັນການຮັບຮູ້ບັນດາແຈ້ງການທ່ີອອກໂດຍ 
ໃນທະນາຄານຕາມເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.7 ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍ 
ຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນສາມາດພົບ 
ເຫັນໄດ້ທ່ີເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.8 ທະນາຄານອາດຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນ 
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ 
ຂອງທະນາຄານ ໃນທຸກເວລາຕາມທ່ີມີເຫດຜົນ 
ສົມຄວນໂດຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງລົງ ເວັບໄຊ 
www.anz.com/pki ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ
ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນກ່ອນວັນທີທ່ີມີຜົນສັກສິດ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການ 

ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. 
ບົດບັນຍັດໃນຕາຕະລາງການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງສະບັບນ້ີເປັນ 
ສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ 
ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດ
2.1 ໃນສະພາບການທ່ີລູກຄ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງຄໍາສ່ັງຜ່ານ 

ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈະບ່ໍດໍາເນີນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທ່ີຕິດພັນກັບ
ບັນຊີຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ທ່ີມີສິດ
ອໍານາດເຕັມທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ.

3. ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ມີ:

3.1 ລູກຄ້າຈະສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ໃຫ້ທະນາຄານໃນຮູບແບບ 
ທ່ີເຫັນດີຈາກທະນາຄານເທ່ົານ້ັນ;

3.2 ລູກຄ້າເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນການ;

3.3 ລູກຄ້າຈະພັດທະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ 
ໃນການນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT;

3.4 ລູກຄ້າຈະຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT;

3.5 ລູກຄ້າຈະບ່ໍນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີຂັດຕ່ໍກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

3.6 (ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອ່ືນຈາກທະນາຄານ) ລູກຄ້າ 
ຈະນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ສໍາລັບການ 
ນໍາໃຊ້ພາຍໃນທ່ີເປັນຄວາມລັບ ແລະ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າ 
ຈະບ່ໍ (i) ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ 
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; (ii) ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຕາງໜ້າ, ຫືຼ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ;

3.7 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຄ້າ
ແມ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງເງ່ືອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງຍັງຄົງເປັນ 
ສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ;

3.8 ລູກຄ້າ, ໃນນາມສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ, 
ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT, ລວມທັງຂ້ໍກໍານົດ 

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີກໍານົດໄວ້ຂ້ໍຕົກລົງຂອງ SWIFT ແລະ 
ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ SWIFT;

3.9 ລູກຄ້າ (i) ໃນທຸກໄລຍະ, ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ 
ຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້, ແລະ ຄໍາສ່ັງ 
ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ 
ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ (ii) ຢ້ັງຢືນວ່າມີການ 
ປະເມີນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບ 
ປົກປ້ອງລູກຄ້າ;

3.10 ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າຮັບຮູ້ 
ຫືຼ ສົງໄສວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະບົບຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໂດຍຕ້ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງ
ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ 
ສະເພາະການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍຊ່ອງຫວ່າງ ຫືຼ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ;

3.11 ລູກຄ້າຈະ (ຮັກສາໃນຂອບເຂດຂ້ໍຫ້າມໃນກົດໝາຍທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຂ້ໍບັງຄັບຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຂ້ໍບັງຄັບທາງສັນຍາ 
ຫືຼ ພັນທະທ່ີເປັນຄວາມລັບ):

ກ)  ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນທີກັບຂ້ັນຕອນ 
ຂອງທະນາຄານໃນການສືບສວນ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ 
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ໜ້າສົງໄສຂອງການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ 
SWIFT ທ່ີຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕາມມາດຕາ 3.10 ຫຼື 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ 
ຈຸດອ່ອນທີ່ຊັດເຈນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທະນາຄານ; 
ແລະ

ຂ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ຖືກ
ຮ້ອງຂໍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທະນາຄານໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT, 
ຮັບຜິດຊອບບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ການການສືບສວນ, 
ການແກ້ໄຂ ແລະ ປະສິດທິພາບລວມທັງທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໂດຍບັງເອີນ, ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3.11 ນ້ີ.

3.12 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າບັນດາຄໍາສ່ັງໂອນເງິນໃນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ໂດຍສະທ້ອນຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານ 
ທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າ;
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3.13 ອໍານາດຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ທະນາຄານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍອີງຕາມ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງໂອນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງມາຈາກ (ຫືຼ ຄ້າຍຄື 
ວ່າມາຈາກ) ລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງມາດຕາ 3.14, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ລະບຸໃນເອກະສານ
ຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງ 
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ ລູກຄ້າຮັບຮູ້ (ແລະ, ໃນກໍລະນີທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທັງໝົດໃນລະບົບ SWIFT ຂອງຕົນ
ຮັບຮູ້) ວ່າທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ກວດກາຄືນການອະນຸມັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື 
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກໍລະນີຫາກ 
ມີຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ຫາກທະນາຄານຮັບຮູ້ວ່າ 
ມີການສ້ໍໂກງເກີດຂ້ຶນ;

3.14 ວິທີການກໍານົດຂ້ັນຕອນປະຕິບັດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ:

ກ) ບ່ໍວ່າຂ້ັນຕອນໃດໆ, ຫຼື ຂ້ໍມູນໃດໆ ທ່ີສະເໜີຜ່ານ 
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ຈະສາມາດຍົກເວັ້ນຂ້ໍບັງຄັບ 
ໃນເອກະສານຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ 
ທີ່ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, 
ໂດຍຖືເອົາການລະບຸຕົວຕົນລູກຄ້າວ່າເປັນຜູ້ສ່ົງ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ 

ຂ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນ 
ຊີ້ຂາດເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຫຼື ອົງປະກອບລາຍເຊັນ ຫຼື ການຢ້ັງຢືນ ຫຼື ອ່ືນໆ;

3.15 ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.12 ແລະ 3.14 ຂ້າງເທິງ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຖືກຜູກພັນໂດຍຂ້ໍບັງຄັບໃດໆເພ່ືອກະທໍາ
ການກັບຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ, ຫືຼ ຖືວ່າຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ 
ຖືກຕ້ອງ, ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທີ່ມາຈາກຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຫາກບ່ໍ 
ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທ່ີລະບຸໃນເອກະສານ ແລະ 
ຄູ່ມືຂອງ SWIFT ຫຼື ບ່ໍໄດ້ກະກຽມ ຫຼື ສ່ົງໂດຍ 
ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີ;

ຂ) ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການສ່ົງຕ່ໍຄໍາສ່ັງ 
ດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂັດຕ່ໍລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດທີ່ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື

ຄ) ທະນາຄານສາມາດສົງໄສຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້ານ້ັນອາດຈະ
ບ່ໍ (i) ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຢາກແນະນໍາ, 
ສ່ັງໂອນ ຫຼື ສ່ືສານ ໂດຍລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມໃນລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າທ່ີຢາກສ່ົງໃຫ້ 
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ; ຫຼື (ii) ນໍາສ່ົງໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຂອງລູກຄ້າ.

  ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ໂດຍບ່ໍມີການດຶງເວລາ, ພາຍໃຕ້ 
ມາດຕາ 3.15, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍ ຫືຼ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ;

3.16 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ທະນາຄານຈະປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກໍານົດຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 
ທະນາຄານມີສິດທ່ີຈະກໍານົດເອົາການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີມີຢູ່ໃນການບໍລິການ MACUG, ກໍານົດລະບຽບ, 
ບ່ອນອີງປຽບທຽບການບໍລິການ ແລະ ເກນທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການບໍລິການ MACUG;

3.17 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການ SWIFT 
ແມ່ນອີງຕາມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງການບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີອອກໂດຍ SWIFT. ໂດຍບ່ໍມີ 
ການລໍາອຽງຕ່ໍສິດໃນການໂຈະ ຫືຼ ສິດອຶ່ືນໆຂອງ 
ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະໂຈະ 
ການນໍາໃຊ້ລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) SWIFT ໂຈະ ຫືຼ ປ່ຽນແປງການບໍລິການ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນຕາມເອກະສານຂອງ SWIFT;

ຂ) ການຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ 
ສ້ອມແປງລະບົບ (ຕາມປົກກະຕິ ຫືຼ ສຸກເສີນ); ຫຼື

ຄ) ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ດ້ານວິຊາການ 
ເພ່ືອການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ແມ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີ່ບ່ໍມີເຫດຜົນໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ;

3.18 ໂດຍບ່ໍມີການລໍາອຽງເຖິງສິດໃນການຍົກເລີກ ຫືຼ ສິດອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກການບໍລິການ 
SWIFT ໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຖ້າຫາກ 
ວ່າ:

ກ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດໍາເນີນງານຈາກ 
SWIFT ຕ່ໍໄປ, ໂດຍອີງຕາມໄລຍະເວລາການຖ່າຍ 
ໂອນວຽກພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາໝົດກໍານົດຂອງ
ເອກະສານ SWIFT;

ຂ) SWIFT ຍົກເລີກ ຫືຼ ບໍ່ສືບຕ່ໍການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ພາຍໃຕ້ເອກະສານ SWIFT; ຫືຼືຼ

ຄ) SWIFT, ໂດຍອີງຕາມສິດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ 
ເອກະສານ SWIFT ໄດ້້ກໍານົດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື 
ທະນາຄານຍົກເລີກການບໍລິການ SWIFT; ແລະ

3.19 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຫັນດີວ່າ:

ກ) ທະນາຄານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ SWIFT ເພີກຖອນລູກຄ້າ 
ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມໃນການໃຊ້ລະບົບ SWIFT 
ຂອງລູກຄ້າຈາກການບໍລິການ MACUG ຫຼື ຍົກເລີກ 
ການບໍລິການ MACUG; ແລະ

ຂ) ລູກຄ້າອາດຈະຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ 
MACUG ຂອງລູກຄ້າຕາມການແຈ້ງໃຫ້ຊາບທ່ີ 
ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 

4. ແອັບໂທລະສັບ
4.1 ທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ແອັບໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າ: 

ກ) ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະກ່ໍໃຫ້ 
ເກີດລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາໃຊ້ດາຕ້າ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ນໍາໃຊ້ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຄ່າບໍລິການ 
ດາຕ້າ) ສໍາລັບການດາວໂຫຼດ, ສະຕຼີມມິງ (ການ 
ເບ່ິງວີດີໂອ ຫຼື ຖ່າຍທອດສົດອອນໄລ) ຫຼື ນໍາໃຊ້ 
ເນ້ືອຫາຜ່ານອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີກ່ຽວກັບແອັບ 
ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄ່າບໍລິການດາຕ້າ
ທ່ີເກີດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແອັບທະນາຄານ. ລູກຄ້າອາດ 
ຈະກວດສອບຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ;

ຂ) ຮັບຮູ້ວ່າດາຕ້າທີ່ຖືກດາວໂຫຼດ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງແອັບທະນາຄານຈະຂ້ຶນກັບແຜນການນໍາໃຊ້
ດາຕ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຄ) ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເປີດນໍາໃຊ້ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃນແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ສໍາລັບທະນາຄານໃນການສ່ົງ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມ 
ຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ງ)  ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ
ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ 
ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຮັບຮູ້ການເຂ້ົາ
ເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນໂທລະສັບຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍແອັບທະນາຄານ, ແມ່ນທະນາຄານ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນການດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ແອັບທະນາຄານແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນໃນບັນຊີ
ລາຍຊື່ທ່ີຢູ່ເພື່ອໂທອອກ.

4.2 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີ, ສໍາລັບເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານແຕ່ລະໄລຍະ 
ຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ບ່ໍມີກິດຈະກໍາ
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ຈະອອກຈາກລະບົບ;

ຂ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອອກຈາກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, 
ພວກເຂົາຈະຖືກອອກຈາກລະບົບ; ແລະ

ຄ) ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະ 
ປະສົບກັບການຫຼຸດລະດັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ
ແອັບທະນາຄານລົງຍ້ອນແອັບອ່ືນ (ລວມທັງບ່ໍມີ 
ຂ້ໍຍົກເວັ້ນເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕິເນັດ ແລະ/ຫຼື 
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ).

4.3 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ເຮັດທຸກຂ້ັນຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຢຸດການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າຫາກຮັບຮູ້ ຫຼື 
ສົງໄສວ່າອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ມີແອັບທະນາຄານ 
ຫາກສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຫຼື ມີຈຸດອ່ອນໃນການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພ;

ຄ) ຕິດຕ້ັງ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີມີແອັບທະນາຄານ
ຢູ່ເທ່ົານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ມີໃນ 
application store ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນ 
ໂທລະສັບນ້ັນ, ແລະ ລູກຄ້າເຫັນດີຈະບ່ໍຍົກລະດັບ 
ການປະຕິບັດການຂອງລະບົບທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ 
ການເຈລເບກ); ແລະ

ງ)  ດາວໂຫຼດແອັບທະນະຄານລ່າສຸດ ແລະ ຍົກເລີກ 
ການນໍາໃຊ້ແອັບເກົ່າຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ 
application store.

4.4 ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບົດບັນຍັດທ່ີລະບຸ
ອື່ນໆ ໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການສູນເສຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າຈາກການເຂ້ົາເຖິງ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດບ່ໍວ່າເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບໃດໆ.

4.5 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ, ແລະ ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ. 
ລູກຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບສິດທ່ີບ່ໍສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ໃນການນໍາ
ໃຊ້ແອັບທະນາຄານເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີສອດຄ່ອງ 
ກັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ແລະ ລະບຽບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
(ຖ້າມີ) ເຊ່ິງສາມາດຊອກໄດ້ໃນ application store 
ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂການໃຊ້ງານ.

4.6 ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວສໍາລັບແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າໃນທາງໃດກໍຕາມ. ເພ່ືອໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງສູງສຸດກັບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການແອັບທະນາຄານແມ່ນບ່ໍຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງ
ກັບຂ້ໍບັງຄັບໃດໆທ່ີກ່ຽວກັບແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານ, 
ແລະ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ, ຮັບຜິດຊອບ 
ສໍາລັບ:

ກ) ຮັບເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກລູກຄ້າ ຫືຼ 
ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ແອັບ 
ທະນາຄານ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະການ 
ຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ
ຜະລິດຕະພັນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມບັນດາລະບຽບ
ຂ້ໍກໍານົດທ່ີເປັນທາງການ ຫືຼ ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າ 
ເສຍຫາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ;

ຂ) ສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ, ແລະ ປ້ອງກັນ, ຊົດໃຊ້ ຫືຼ ປົດປ່ອຍຄ່າ 
ເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ; ແລະ

ຄ) ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັກສາ 
ແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນບັນຫານີ້.

4.7 ລູກຄ້າຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ມີທ່ີຕ້ັງໃນສະຖານທ່ີ 
ທ່ີລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫ້າມສ່ົງສິນຄ້າ 
ຫືຼ ຖືກກໍານົດໂດຍລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ວ່າເປັນປະເທດທ່ີສະໜັບສະໜູນການກ່ໍການຮ້າຍ, ແລະ 
ລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ໃນບັນຊີດໍາເນີນກຸ່ມຕ້ອງຫ້າມທ່ີກໍານົດ
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

4.8 ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການນໍາໃຊ້ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການ ຊອບແວຣ໌ ແລະ ລະບົບ) ໃນການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານ.

4.9 ທະນາຄານມີສິດໃນການເພີກຖອນ ຫືຼ ຍົກເລີກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງ 
ການນໍາໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ 
ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫືຼ 

ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບໃນໃບອະນຸຍາດ
ດ່ັງກ່າວ.

4.10 ແອັບທະນາຄານອາດຈະປະກອບມີລະຫັດໂຄດແບບເປີດ 
ແລະ ທະນາຄານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລ້ຶມຄືນບາງຂ້ໍມູນ 
ເຊ່ິງຕິດພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ. ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບແຕ່ລະແອັບທະນາຄານ, ຖ້າຫາກວ່າເໝາະສົມ, 
ປະກອບມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ.

5. ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
5.1 ທ່ີຕິດພັນກັບໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, ທະນາຄານຈະ 

ໄດ້ຮັບການປະກອບຟອມສໍາລັບ, ຂ້ັນຕອນ, ແລະ ບັນຫາ, 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເພ່ືອຮັບປະກັນ (ຕາມເຫດຜົນທ່ີ 
ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້) ວ່າ:

ກ) ການເຂ້ົາເຖິງແມ່ນປອດໄພຈາກກ້າວກ່າຍ;
ຂ) ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ (ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ) 

ແມ່ນ ແລະ ຍັງຄົງນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, 
ປະຕິບັດການຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບ 
ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້; ແລະ

ຄ) ທູກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້າທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານສໍາລັບ 
ການຍົກເລີກໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຕ້ອງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄວທ່ີສຸດເທົ່າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້.

5.2 ທະນາຄານອາດຈະສືບຕ່ໍຮັບເອົາຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມ ຫືຼ ຜ່ານ ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໃນຂະນະທ່ີ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກຍັງສາມາດນໍາໃຊ້.

5.3 ນອກຈາກຂ້ໍບັງຄັບທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ອງ 
ທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຣນິກຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບບຸກຄົນ 
ແລະ ສໍາລັບການບໍລິການທ່ີອະນຸຍາດໃນໃບຢ້ັງຢືນ
ອີເລັກໂທຣນິກ.

5.4 ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກທ່ີມອບໃຫ້ໂດຍທະນາຄານ 
ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມບັນດາເອກະສານລຸ່ມນ້ີ ເຊ່ິງອາດ 
ມີການປ່ຽນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຜູກພັນນໍາ:

ກ) ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຫັຼກ 
ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດ ແລະ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ; 
ແລະ

ຂ) ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ຂອງຂັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ 
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, 
ເພ່ືອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການໃຫ້ບໍລິການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ.

5.5 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງບັນດາເອກະສານ, 
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີແມ່ນຖືເປັນບ່ອນອີງສູງສຸດ, ຮອງລົງ 
ມາແມ່ນນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ການຢ້ັງຢືນຕາມລໍາດັບ. ຖ້າຫາກຂ້ໍຂັດແຍ່ງບ່ໍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, 
ບົບບັນຍັດຂ້ໍຂັດແຍ່ງແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາກວ່າ.

5.6 ລູກຄ້າຈະ:

ກ) ແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທີ່ມີອໍານາດດ່ັງນ້ີ:
(i)  ສະໝັກເອົາການອອກການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ  

ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
ໃຫ້ລູກຄ້າ; ແລະ

(ii)  ຕິດຕ່ໍສ່ືສານກັບທະນາຄານເພື່ອໂຈະ, ຍົກເລີກ, 
ເຮັດໃໝ່ ຫຼື ຄືນສິດ ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກ 
ໂທຣນິກ; ແລະ

ຂ) ຮັບປະກັນການຮັບຮູ້ບັນດາແຈ້ງການທ່ີອອກໂດຍ 
ໃນທະນາຄານຕາມເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.7 ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍ 
ຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນສາມາດພົບ 
ເຫັນໄດ້ທ່ີເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.8 ທະນາຄານອາດຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນ 
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ 
ຂອງທະນາຄານ ໃນທຸກເວລາຕາມທ່ີມີເຫດຜົນ 
ສົມຄວນໂດຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງລົງ ເວັບໄຊ 
www.anz.com/pki ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ
ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນກ່ອນວັນທີທ່ີມີຜົນສັກສິດ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການ 

ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. 
ບົດບັນຍັດໃນຕາຕະລາງການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງສະບັບນ້ີເປັນ 
ສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ 
ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດ
2.1 ໃນສະພາບການທ່ີລູກຄ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງຄໍາສ່ັງຜ່ານ 

ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈະບ່ໍດໍາເນີນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທ່ີຕິດພັນກັບ
ບັນຊີຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ທ່ີມີສິດ
ອໍານາດເຕັມທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ.

3. ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ມີ:

3.1 ລູກຄ້າຈະສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ໃຫ້ທະນາຄານໃນຮູບແບບ 
ທ່ີເຫັນດີຈາກທະນາຄານເທ່ົານ້ັນ;

3.2 ລູກຄ້າເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນການ;

3.3 ລູກຄ້າຈະພັດທະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ 
ໃນການນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT;

3.4 ລູກຄ້າຈະຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT;

3.5 ລູກຄ້າຈະບ່ໍນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີຂັດຕ່ໍກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

3.6 (ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອ່ືນຈາກທະນາຄານ) ລູກຄ້າ 
ຈະນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ສໍາລັບການ 
ນໍາໃຊ້ພາຍໃນທ່ີເປັນຄວາມລັບ ແລະ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າ 
ຈະບ່ໍ (i) ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ 
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; (ii) ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຕາງໜ້າ, ຫືຼ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ;

3.7 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຄ້າ
ແມ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງເງ່ືອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງຍັງຄົງເປັນ 
ສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ;

3.8 ລູກຄ້າ, ໃນນາມສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ, 
ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT, ລວມທັງຂ້ໍກໍານົດ 

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີກໍານົດໄວ້ຂ້ໍຕົກລົງຂອງ SWIFT ແລະ 
ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ SWIFT;

3.9 ລູກຄ້າ (i) ໃນທຸກໄລຍະ, ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ 
ຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້, ແລະ ຄໍາສ່ັງ 
ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ 
ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ (ii) ຢ້ັງຢືນວ່າມີການ 
ປະເມີນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບ 
ປົກປ້ອງລູກຄ້າ;

3.10 ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າຮັບຮູ້ 
ຫືຼ ສົງໄສວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະບົບຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໂດຍຕ້ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງ
ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ 
ສະເພາະການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍຊ່ອງຫວ່າງ ຫືຼ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ;

3.11 ລູກຄ້າຈະ (ຮັກສາໃນຂອບເຂດຂ້ໍຫ້າມໃນກົດໝາຍທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຂ້ໍບັງຄັບຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຂ້ໍບັງຄັບທາງສັນຍາ 
ຫືຼ ພັນທະທ່ີເປັນຄວາມລັບ):

ກ)  ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນທີກັບຂ້ັນຕອນ 
ຂອງທະນາຄານໃນການສືບສວນ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ 
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ໜ້າສົງໄສຂອງການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ 
SWIFT ທ່ີຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕາມມາດຕາ 3.10 ຫຼື 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ 
ຈຸດອ່ອນທີ່ຊັດເຈນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທະນາຄານ; 
ແລະ

ຂ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ຖືກ
ຮ້ອງຂໍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທະນາຄານໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT, 
ຮັບຜິດຊອບບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ການການສືບສວນ, 
ການແກ້ໄຂ ແລະ ປະສິດທິພາບລວມທັງທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໂດຍບັງເອີນ, ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3.11 ນ້ີ.

3.12 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າບັນດາຄໍາສ່ັງໂອນເງິນໃນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ໂດຍສະທ້ອນຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານ 
ທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າ;
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3.13 ອໍານາດຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ທະນາຄານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍອີງຕາມ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງໂອນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງມາຈາກ (ຫືຼ ຄ້າຍຄື 
ວ່າມາຈາກ) ລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງມາດຕາ 3.14, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ລະບຸໃນເອກະສານ
ຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງ 
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ ລູກຄ້າຮັບຮູ້ (ແລະ, ໃນກໍລະນີທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທັງໝົດໃນລະບົບ SWIFT ຂອງຕົນ
ຮັບຮູ້) ວ່າທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ກວດກາຄືນການອະນຸມັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື 
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກໍລະນີຫາກ 
ມີຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ຫາກທະນາຄານຮັບຮູ້ວ່າ 
ມີການສ້ໍໂກງເກີດຂ້ຶນ;

3.14 ວິທີການກໍານົດຂ້ັນຕອນປະຕິບັດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ:

ກ) ບ່ໍວ່າຂ້ັນຕອນໃດໆ, ຫຼື ຂ້ໍມູນໃດໆ ທ່ີສະເໜີຜ່ານ 
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ຈະສາມາດຍົກເວັ້ນຂ້ໍບັງຄັບ 
ໃນເອກະສານຂອງ SWIFT ໃນເວລາດ່ັງກ່າວ 
ທີ່ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, 
ໂດຍຖືເອົາການລະບຸຕົວຕົນລູກຄ້າວ່າເປັນຜູ້ສ່ົງ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ 

ຂ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນ 
ຊີ້ຂາດເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຫຼື ອົງປະກອບລາຍເຊັນ ຫຼື ການຢ້ັງຢືນ ຫຼື ອ່ືນໆ;

3.15 ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.12 ແລະ 3.14 ຂ້າງເທິງ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຖືກຜູກພັນໂດຍຂ້ໍບັງຄັບໃດໆເພ່ືອກະທໍາ
ການກັບຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ, ຫືຼ ຖືວ່າຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ 
ຖືກຕ້ອງ, ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທີ່ມາຈາກຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຫາກບ່ໍ 
ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທ່ີລະບຸໃນເອກະສານ ແລະ 
ຄູ່ມືຂອງ SWIFT ຫຼື ບ່ໍໄດ້ກະກຽມ ຫຼື ສ່ົງໂດຍ 
ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີ;

ຂ) ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການສ່ົງຕ່ໍຄໍາສ່ັງ 
ດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂັດຕ່ໍລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດທີ່ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື

ຄ) ທະນາຄານສາມາດສົງໄສຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້ານ້ັນອາດຈະ
ບ່ໍ (i) ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຢາກແນະນໍາ, 
ສ່ັງໂອນ ຫຼື ສ່ືສານ ໂດຍລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມໃນລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າທ່ີຢາກສ່ົງໃຫ້ 
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ; ຫຼື (ii) ນໍາສ່ົງໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຂອງລູກຄ້າ.

  ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ໂດຍບ່ໍມີການດຶງເວລາ, ພາຍໃຕ້ 
ມາດຕາ 3.15, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍ ຫືຼ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ;

3.16 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ທະນາຄານຈະປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກໍານົດຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 
ທະນາຄານມີສິດທ່ີຈະກໍານົດເອົາການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີມີຢູ່ໃນການບໍລິການ MACUG, ກໍານົດລະບຽບ, 
ບ່ອນອີງປຽບທຽບການບໍລິການ ແລະ ເກນທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການບໍລິການ MACUG;

3.17 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການ SWIFT 
ແມ່ນອີງຕາມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງການບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີອອກໂດຍ SWIFT. ໂດຍບ່ໍມີ 
ການລໍາອຽງຕ່ໍສິດໃນການໂຈະ ຫືຼ ສິດອຶ່ືນໆຂອງ 
ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະໂຈະ 
ການນໍາໃຊ້ລະບົບ SWIFT ຂອງລູກຄ້າຖ້າຫາກວ່າ:

ກ) SWIFT ໂຈະ ຫືຼ ປ່ຽນແປງການບໍລິການ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນຕາມເອກະສານຂອງ SWIFT;

ຂ) ການຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ 
ສ້ອມແປງລະບົບ (ຕາມປົກກະຕິ ຫືຼ ສຸກເສີນ); ຫຼື

ຄ) ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ດ້ານວິຊາການ 
ເພ່ືອການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ແມ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີ່ບ່ໍມີເຫດຜົນໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ;

3.18 ໂດຍບ່ໍມີການລໍາອຽງເຖິງສິດໃນການຍົກເລີກ ຫືຼ ສິດອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກການບໍລິການ 
SWIFT ໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຖ້າຫາກ 
ວ່າ:

ກ) ທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດໍາເນີນງານຈາກ 
SWIFT ຕ່ໍໄປ, ໂດຍອີງຕາມໄລຍະເວລາການຖ່າຍ 
ໂອນວຽກພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາໝົດກໍານົດຂອງ
ເອກະສານ SWIFT;

ຂ) SWIFT ຍົກເລີກ ຫືຼ ບໍ່ສືບຕ່ໍການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ພາຍໃຕ້ເອກະສານ SWIFT; ຫືຼືຼ

ຄ) SWIFT, ໂດຍອີງຕາມສິດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ 
ເອກະສານ SWIFT ໄດ້້ກໍານົດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື 
ທະນາຄານຍົກເລີກການບໍລິການ SWIFT; ແລະ

3.19 ອີງຕາມການບໍລິການ MACUG, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຫັນດີວ່າ:

ກ) ທະນາຄານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ SWIFT ເພີກຖອນລູກຄ້າ 
ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມໃນການໃຊ້ລະບົບ SWIFT 
ຂອງລູກຄ້າຈາກການບໍລິການ MACUG ຫຼື ຍົກເລີກ 
ການບໍລິການ MACUG; ແລະ

ຂ) ລູກຄ້າອາດຈະຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ 
MACUG ຂອງລູກຄ້າຕາມການແຈ້ງໃຫ້ຊາບທ່ີ 
ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານຂອງ SWIFT. 

4. ແອັບໂທລະສັບ
4.1 ທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ແອັບໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າ: 

ກ) ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະກ່ໍໃຫ້ 
ເກີດລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາໃຊ້ດາຕ້າ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ນໍາໃຊ້ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຄ່າບໍລິການ 
ດາຕ້າ) ສໍາລັບການດາວໂຫຼດ, ສະຕຼີມມິງ (ການ 
ເບ່ິງວີດີໂອ ຫຼື ຖ່າຍທອດສົດອອນໄລ) ຫຼື ນໍາໃຊ້ 
ເນ້ືອຫາຜ່ານອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີກ່ຽວກັບແອັບ 
ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄ່າບໍລິການດາຕ້າ
ທ່ີເກີດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແອັບທະນາຄານ. ລູກຄ້າອາດ 
ຈະກວດສອບຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ;

ຂ) ຮັບຮູ້ວ່າດາຕ້າທີ່ຖືກດາວໂຫຼດ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງແອັບທະນາຄານຈະຂ້ຶນກັບແຜນການນໍາໃຊ້
ດາຕ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຄ) ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເປີດນໍາໃຊ້ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃນແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ສໍາລັບທະນາຄານໃນການສ່ົງ ìpush notificationsî 
(ການແຈ້ງເຕືອນຜັກດັນ) ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມ 
ຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ງ)  ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ
ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ 
ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຮັບຮູ້ການເຂ້ົາ
ເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນໂທລະສັບຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍແອັບທະນາຄານ, ແມ່ນທະນາຄານ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນການດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ແອັບທະນາຄານແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນໃນບັນຊີ
ລາຍຊື່ທ່ີຢູ່ເພື່ອໂທອອກ.

4.2 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີ, ສໍາລັບເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານແຕ່ລະໄລຍະ 
ຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ບ່ໍມີກິດຈະກໍາ
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າ 
ຈະອອກຈາກລະບົບ;

ຂ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອອກຈາກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, 
ພວກເຂົາຈະຖືກອອກຈາກລະບົບ; ແລະ

ຄ) ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມຂອງລູກຄ້າອາດຈະ 
ປະສົບກັບການຫຼຸດລະດັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ
ແອັບທະນາຄານລົງຍ້ອນແອັບອ່ືນ (ລວມທັງບ່ໍມີ 
ຂ້ໍຍົກເວັ້ນເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕິເນັດ ແລະ/ຫຼື 
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ).

4.3 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ເຕັມຂອງລູກຄ້າ:

ກ) ເຮັດທຸກຂ້ັນຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຢຸດການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າຫາກຮັບຮູ້ ຫຼື 
ສົງໄສວ່າອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ມີແອັບທະນາຄານ 
ຫາກສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຫຼື ມີຈຸດອ່ອນໃນການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພ;

ຄ) ຕິດຕ້ັງ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີມີແອັບທະນາຄານ
ຢູ່ເທ່ົານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ມີໃນ 
application store ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນ 
ໂທລະສັບນ້ັນ, ແລະ ລູກຄ້າເຫັນດີຈະບ່ໍຍົກລະດັບ 
ການປະຕິບັດການຂອງລະບົບທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ 
ການເຈລເບກ); ແລະ

ງ)  ດາວໂຫຼດແອັບທະນະຄານລ່າສຸດ ແລະ ຍົກເລີກ 
ການນໍາໃຊ້ແອັບເກົ່າຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ 
application store.

4.4 ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບົດບັນຍັດທ່ີລະບຸ
ອື່ນໆ ໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການສູນເສຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າຈາກການເຂ້ົາເຖິງ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດບ່ໍວ່າເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບໃດໆ.

4.5 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ, ແລະ ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ. 
ລູກຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບສິດທ່ີບ່ໍສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ໃນການນໍາ
ໃຊ້ແອັບທະນາຄານເທິງອຸປະກອນໂທລະສັບທ່ີສອດຄ່ອງ 
ກັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ແລະ ລະບຽບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
(ຖ້າມີ) ເຊ່ິງສາມາດຊອກໄດ້ໃນ application store 
ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂການໃຊ້ງານ.

4.6 ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວສໍາລັບແອັບທະນາຄານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບແອັບທະນາຄານບ່ໍວ່າໃນທາງໃດກໍຕາມ. ເພ່ືອໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງສູງສຸດກັບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການແອັບທະນາຄານແມ່ນບ່ໍຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງ
ກັບຂ້ໍບັງຄັບໃດໆທ່ີກ່ຽວກັບແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານ, 
ແລະ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ, ຮັບຜິດຊອບ 
ສໍາລັບ:

ກ) ຮັບເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກລູກຄ້າ ຫືຼ 
ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ແອັບ 
ທະນາຄານ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະການ 
ຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ
ຜະລິດຕະພັນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມບັນດາລະບຽບ
ຂ້ໍກໍານົດທ່ີເປັນທາງການ ຫືຼ ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າ 
ເສຍຫາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ;

ຂ) ສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີ່ແອັບ 
ທະນາຄານລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ, ແລະ ປ້ອງກັນ, ຊົດໃຊ້ ຫືຼ ປົດປ່ອຍຄ່າ 
ເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ; ແລະ

ຄ) ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັກສາ 
ແອັບທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນບັນຫານີ້.

4.7 ລູກຄ້າຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ມີທ່ີຕ້ັງໃນສະຖານທ່ີ 
ທ່ີລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫ້າມສ່ົງສິນຄ້າ 
ຫືຼ ຖືກກໍານົດໂດຍລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ວ່າເປັນປະເທດທ່ີສະໜັບສະໜູນການກ່ໍການຮ້າຍ, ແລະ 
ລູກຄ້າບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ໃນບັນຊີດໍາເນີນກຸ່ມຕ້ອງຫ້າມທ່ີກໍານົດ
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

4.8 ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການນໍາໃຊ້ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຫ້ 
ບໍລິການ ຊອບແວຣ໌ ແລະ ລະບົບ) ໃນການນໍາໃຊ້ 
ແອັບທະນາຄານ.

4.9 ທະນາຄານມີສິດໃນການເພີກຖອນ ຫືຼ ຍົກເລີກການ 
ນໍາໃຊ້ແອັບທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງ 
ການນໍາໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແອັບທະນາຄານ 
ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫືຼ 

ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບໃນໃບອະນຸຍາດ
ດ່ັງກ່າວ.

4.10 ແອັບທະນາຄານອາດຈະປະກອບມີລະຫັດໂຄດແບບເປີດ 
ແລະ ທະນາຄານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລ້ຶມຄືນບາງຂ້ໍມູນ 
ເຊ່ິງຕິດພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ. ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບແຕ່ລະແອັບທະນາຄານ, ຖ້າຫາກວ່າເໝາະສົມ, 
ປະກອບມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວພັນກັບລະຫັດໂຄດແບບເປີດ.

5. ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
5.1 ທ່ີຕິດພັນກັບໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, ທະນາຄານຈະ 

ໄດ້ຮັບການປະກອບຟອມສໍາລັບ, ຂ້ັນຕອນ, ແລະ ບັນຫາ, 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເພ່ືອຮັບປະກັນ (ຕາມເຫດຜົນທ່ີ 
ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້) ວ່າ:

ກ) ການເຂ້ົາເຖິງແມ່ນປອດໄພຈາກກ້າວກ່າຍ;
ຂ) ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ (ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ) 

ແມ່ນ ແລະ ຍັງຄົງນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, 
ປະຕິບັດການຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບ 
ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້; ແລະ

ຄ) ທູກຄໍາສ່ັງຂອງລູກຄ້າທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານສໍາລັບ 
ການຍົກເລີກໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຕ້ອງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄວທ່ີສຸດເທົ່າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້.

5.2 ທະນາຄານອາດຈະສືບຕ່ໍຮັບເອົາຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມ ຫືຼ ຜ່ານ ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໃນຂະນະທ່ີ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກຍັງສາມາດນໍາໃຊ້.

5.3 ນອກຈາກຂ້ໍບັງຄັບທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ອງ 
ທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຣນິກຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບບຸກຄົນ 
ແລະ ສໍາລັບການບໍລິການທ່ີອະນຸຍາດໃນໃບຢ້ັງຢືນ
ອີເລັກໂທຣນິກ.

5.4 ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກທ່ີມອບໃຫ້ໂດຍທະນາຄານ 
ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມບັນດາເອກະສານລຸ່ມນ້ີ ເຊ່ິງອາດ 
ມີການປ່ຽນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຜູກພັນນໍາ:

ກ) ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຫັຼກ 
ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດ ແລະ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ; 
ແລະ

ຂ) ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ - ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ຂອງຂັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ 
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ, 
ເພ່ືອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການໃຫ້ບໍລິການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ.

5.5 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງບັນດາເອກະສານ, 
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີແມ່ນຖືເປັນບ່ອນອີງສູງສຸດ, ຮອງລົງ 
ມາແມ່ນນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢືນ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງ 
ການຢ້ັງຢືນຕາມລໍາດັບ. ຖ້າຫາກຂ້ໍຂັດແຍ່ງບ່ໍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, 
ບົບບັນຍັດຂ້ໍຂັດແຍ່ງແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍາກວ່າ.

5.6 ລູກຄ້າຈະ:

ກ) ແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມທີ່ມີອໍານາດດ່ັງນ້ີ:
(i)  ສະໝັກເອົາການອອກການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ  

ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ
ໃຫ້ລູກຄ້າ; ແລະ

(ii)  ຕິດຕ່ໍສ່ືສານກັບທະນາຄານເພື່ອໂຈະ, ຍົກເລີກ, 
ເຮັດໃໝ່ ຫຼື ຄືນສິດ ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກ 
ໂທຣນິກ; ແລະ

ຂ) ຮັບປະກັນການຮັບຮູ້ບັນດາແຈ້ງການທ່ີອອກໂດຍ 
ໃນທະນາຄານຕາມເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.7 ນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍ 
ຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນສາມາດພົບ 
ເຫັນໄດ້ທ່ີເວັບໄຊ www.anz.com/pki.

5.8 ທະນາຄານອາດຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຢ້ັງຢຶນ 
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງການຢ້ັງຢືນ 
ຂອງທະນາຄານ ໃນທຸກເວລາຕາມທ່ີມີເຫດຜົນ 
ສົມຄວນໂດຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງລົງ ເວັບໄຊ 
www.anz.com/pki ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ
ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນກ່ອນວັນທີທ່ີມີຜົນສັກສິດ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການ 

ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. 
ບົດບັນຍັດໃນຕາຕະລາງການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງສະບັບນ້ີເປັນ 
ສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ 
ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງ
ແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດ
2.1 ໃນສະພາບການທ່ີລູກຄ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງຄໍາສ່ັງຜ່ານ 

ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈະບ່ໍດໍາເນີນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທ່ີຕິດພັນກັບ
ບັນຊີຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ທ່ີມີສິດ
ອໍານາດເຕັມທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ.

3. ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ມີ:

3.1 ລູກຄ້າຈະສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ໃຫ້ທະນາຄານໃນຮູບແບບ 
ທ່ີເຫັນດີຈາກທະນາຄານເທ່ົານ້ັນ;

3.2 ລູກຄ້າເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນການ;

3.3 ລູກຄ້າຈະພັດທະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ 
ໃນການນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT;

3.4 ລູກຄ້າຈະຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT;

3.5 ລູກຄ້າຈະບ່ໍນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີຂັດຕ່ໍກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

3.6 (ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອ່ືນຈາກທະນາຄານ) ລູກຄ້າ 
ຈະນໍາໃຊ້ການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ສໍາລັບການ 
ນໍາໃຊ້ພາຍໃນທ່ີເປັນຄວາມລັບ ແລະ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າ 
ຈະບ່ໍ (i) ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ 
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; (ii) ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຕາງໜ້າ, ຫືຼ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ
ທີສາມ;

3.7 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຄ້າ
ແມ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງເງ່ືອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງຍັງຄົງເປັນ 
ສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ;

3.8 ລູກຄ້າ, ໃນນາມສະມາຊິກ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມ, 
ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT, ລວມທັງຂ້ໍກໍານົດ 

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີກໍານົດໄວ້ຂ້ໍຕົກລົງຂອງ SWIFT ແລະ 
ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ SWIFT;

3.9 ລູກຄ້າ (i) ໃນທຸກໄລຍະ, ຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ 
ຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້, ແລະ ຄໍາສ່ັງ 
ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ 
ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້
ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT; ແລະ (ii) ຢ້ັງຢືນວ່າມີການ 
ປະເມີນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບ 
ປົກປ້ອງລູກຄ້າ;

3.10 ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າຮັບຮູ້ 
ຫືຼ ສົງໄສວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະບົບຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໂດຍຕ້ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງ
ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ 
ສະເພາະການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍຊ່ອງຫວ່າງ ຫືຼ ຈຸດອ່ອນດ່ັງກ່າວ;

3.11 ລູກຄ້າຈະ (ຮັກສາໃນຂອບເຂດຂ້ໍຫ້າມໃນກົດໝາຍທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຂ້ໍບັງຄັບຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຂ້ໍບັງຄັບທາງສັນຍາ 
ຫືຼ ພັນທະທ່ີເປັນຄວາມລັບ):

ກ)  ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນທີກັບຂ້ັນຕອນ 
ຂອງທະນາຄານໃນການສືບສວນ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ 
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ໜ້າສົງໄສຂອງການ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ 
SWIFT ທ່ີຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕາມມາດຕາ 3.10 ຫຼື 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ 
ຈຸດອ່ອນທີ່ຊັດເຈນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທະນາຄານ; 
ແລະ

ຂ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ຖືກ
ຮ້ອງຂໍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທະນາຄານໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT, 
ຮັບຜິດຊອບບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ການການສືບສວນ, 
ການແກ້ໄຂ ແລະ ປະສິດທິພາບລວມທັງທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໂດຍບັງເອີນ, ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3.11 ນ້ີ.

3.12 ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າບັນດາຄໍາສ່ັງໂອນເງິນໃນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ໂດຍສະທ້ອນຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານ 
ທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າ;


