
ຕ້ອງຮັບແມ່ນອີງຕາມຍອດຈໍາກັດ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມທ່ີ 
ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

4.2 ໃນກໍລະນີໜ້ີຕ້ອງຮັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫາກຖືກປະຕິເສດ 
ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ລົບລ້າງ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮຽກຄືນຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃນບັນຊີ, 
ໂດຍອີງຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, 
ອາດແມ່ນຍອດໃນວັນທີທ່ີລົງບັນຊີເພ່ີມຍອດ ຫືຼ 
ວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບການສ່ົງຄືນຂ້ໍມູນຂອງການປະຕິເສດ 
ຫືຼ ການບ່ໍລົບລ້າງດ່ັງກ່າວ, ໂດຍຄໍານຶງວ່າທະນາຄານ 
ອາດຈະບ່ໍຕັດຍອດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີໄດ້ເພ່ີມເຂ້ົາ, 
ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າສາມາດສະແດງຫັຼກຖານໃຫ້ທະນາຄານ
ເຫັນການຕັດຍອດບັນຊີທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຈ່າຍ ຫືຼ ບັນຊີ 
ເຊ່ິງທະນາຄານຈະປະສານງານກັບທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຕົວເລກຜິດດ່ຽງດ່ັງກ່າວ.

5. ການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດມີ:

5.1 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານ 
ຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກວດຄືນ ຄວາມສົມບູນ, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດໆ;

5.2 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າມີພຽງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົບບູນເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະສ່ົງມອບ 
ໃຫ້ທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ ອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສົມບູນ;

5.3 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ຖ້າຫາກວ່າ 
ລູກຄ້າບ່ໍກວດເບ່ິງເນ້ືອໃນຂອງບັນດາລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດທ່ີອອກໂດຍລະບົບຂອງທະນາຄານພາຍໃນ 5 
ວັນທໍາການຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບ, ທະນາຄານຈະຖືວ່າລາຍຊ່ື 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ 
ຍິນຍອມຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

5.4 ຖ້າເກີດຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງລະຫວ່າງວັນທີຊໍາລະຂອງ 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດ 
ແລະ ທ່ີລະບຸໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະດໍາເນີນການຕາມລໍາດັບທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ;

5.5 ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ດໍາເນີນການແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດໃດໆ, ລູກຄ້າຕ້ອງສ່ົງຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານໄວ 
ທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕ້ອງບ່ໍເກີນ 15 ວັນທໍາ 
ການກ່ອນວັນທີຊໍາລະຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ 
ໄລຍະເວລາຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

5.6 ຖ້າທະນາຄານກໍານົດວ່າແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດຫາກບ່ໍໄດ້ 
ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫາກຖືກຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກເຈ້ົາ
ຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີມີສິດຊອບທໍາ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະຊໍາລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕາມການ 
ຮຽກຮ້ອງຍອດໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດ ລວມທັງດອກເບ້ຍ 
ດ້ວຍອັດຕາເລ່ີມຕ້ົນສູງສຸດຕາມທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

5.7 ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານຈະປະຕິບັດດ້ວຍການລະມັດ 
ລະວັງກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍທ່ີເກີດຈາກ 
ຜົນການກະທໍາ ຫືຼ ຜົນເສຍຫາຍທ່ີມາຈາກຂ້ີລັກ, ຄວາມ 
ເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໃນຂະນະ 
ທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງເຄ່ືອນຍ້າຍ ຫືຼ ຢູ່ໃນສາງຂອງສູນດໍາເນີນ 
ການ ແລະ/ຫືຼ ຕູ້ເຊັບ, ນອກຈາກວ່າຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການເມີນເສີຍຂອງ 
ທະນາຄານໂດຍກົງ, ການກະທໍາທີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ການ
ສ້ໍໂກງ. ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ຈາກວັນທີທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຢູ່ສູນ 
ດໍາເນີນການ, ກ່ຽວກັບການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ 
ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວ.

6. ການບໍລິການໄປສະນີ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການໄປສະນີ:

6.1 ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນ, ລູກຄ້າຈະເກັບເອົາຈົດ 
ໝາຍຈາກຕູ້ສ່ົງຈົດໝາຍທ່ີກໍານົດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ ANZ 
ໃນວັນທໍາການ ຫືຼ ຕາມທ່ີເຫັນດີລະຫວ່າງ ANZ ແລະ 
ລູກຄ້າ.

6.2 ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ 
ຈົດໝາຍຕາມຮູບທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານ.

7. ການບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງມີ:

7.1 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີວ່າ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນ 
ຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການກວດຄືນຄວາມສົມບູນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງຄໍາສ່ັງແຕ່ຖ້າວ່າທະນາຄານ, 
ຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນ 
ການກວດຄືນຄໍາສ່ັງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃຫ້ເລ່ີມ 
ການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄໍາສ່ັງ 
ນ້ັນຈົນກວ່າຂ້ັນຕອນການກວດຄືນຈະສໍາເລັດຕາມທ່ີ
ທະນາຄານພໍໃຈ;

7.2 ລູກຄ້າເຫັນດີແຈ້ງທະນາຄານລ່ວງໜ້າພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີກໍານົດຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ 
ທະນາຄານ, ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ. 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈົນກວ່າທະນາຄານຈະຖືກແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ ແລະ ທະນາຄານ 
ມີໂອກາດເໝາະສົມທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຖືເອົາລາຍລະອຽດໃນ
ຄໍາສ່ັງທ່ີໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້າ; ແລະ

7.3 ທະນາຄານຈະໃຊ້ລະບົບບຸກຄົນທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ບົດບັນຍັດໃນການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງ
ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງ
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

8. ເລກບັນຊີຈໍາລອງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບເລກບັນຊີຈໍາລອງ, ລູກຄ້າມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 

ໃນການຮັກສາເລກບັນຊີຈໍາລອງຂອງຕົນເອງ.

9. ການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ, ຍອດເງິນທ່ີ 

ເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີຍອດເງິນດ່ັງກ່າວຈະ 
ໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານ ແມ່ນອີງຕາມຍອດກໍານົດ ແລະ 
ຂ້ໍຫ້າມຂອງທະນາຄານຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

10. ການບໍລິການຕູ້ເຊັບ
10.1 ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານສະໜອງຕູ້ເຊັບໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ຕູ້ເຊັບຍັງຄົງເປັນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ;
ຂ) ຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບຕູ້ເຊັບໃຫ້ເປັນການຄອບຄອງ 

ຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕົກລົງກັນ (ຂຶ້ນກັບວ່າ 
ເຫດການໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ) ຈົນກວ່າຕູ້ເຊັບດັ່ງກ່າວ 
ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ທະນາຄານ, ລຸູຄ້າຕ້ອງຮັບເອົາ 
ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການ 
ສູນເສຍ, ເສຍຫາຍ, ຂີ້ລັກ ຫຼື ການທໍາລາຍຕູ້ເຊັບ 
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກສາເຫດໃດໆກໍຕາມ;

ຄ) ລູກຄ້າຕ້ອງເຮັດປະກັນຕູ້ເຊັບພາຍໃນສະຖານທີ່ 
ຂອງຕົນຕາມການແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂດຍ
ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ. ລູກຄ້າຈະສະໜອງ 
ຫຼັກຖານໃຫ້ທະນາຄານກ່ຽວກັບວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ 
ປະກັນໄພ. ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮັບຊາບໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ປະກັນຫາກຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ 
ເນື້ອໃນ;

ງ)  ລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່, ໂດຍປະສະຈາກກັບຮັບຮູ້ຂອງ 
ທະນາຄານ, ຍ້າຍ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍ້າຍ 
ຕູ້ເຊັບຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ມັນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ກະທໍາ 
ການດັດແປງ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປັບປຸງຕູ້ເຊັບ;

ຈ) ການຮັກສາ ແລະ ການຊໍາລະເງິນສົດ ຫຼຶ ແຊັກ 
ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຫຼື ບຸກຄົນທິສາມເທົ່ານັ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາ 
ແລະ ການຊໍາລະ, ລູກຄ້າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສະດວກ 
ແລະ ວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຕູ້ເຊັບ;

ສ) ໃບຕາດິນ ແລະ ຊັບສິນໃນເງິນສົດທີ່ເກັບໄວ້ 
ໃນຕູ້ເຊັບຈະຖືກຍຶດໄວ້ໃນທະນາຄານທັນທີ 
ພາຍຫຼັງເງິນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊິ;

ຊ) ເຖິງວ່າຕູ້ເຊັບຈະບໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເງື່ອນໄຂແມ່ນຕິດພັນເຖິງ:
(i)   ຊ່ອງທາງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກຈະຖືກ 

ນໍາໃຊ້ຄືກັນກັບວ່າຕູ້ເຊັບແມ່ນຊ່ອງທາງ 
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(ii)  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ 
ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານຂອງຕູ້ເຊັບ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານ
ຕູ້ເຊັບໄດ້;

ດ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ 
ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຕູ້ເຊັບ:
(i)  ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທໍາການປົກກະຕິທີ່ 

ກວດກາຕູ້ເຊັບ, ໃຫ້ການບໍລິການ, ດໍາເນີນ 
ການຮັກສາບໍາລຸງ, ຍຶດເອົາການຄອບຄອງ 
ຕູ້ເຊັບຖ້າຫາກວ່າມີການຖືກທໍາລາຍ ຫຼື

     ເປ່ເພເສຍຫາຍ ຫຼື ນອກຈາກນີ້ແມ່ນປົກປ້ອງສິດ; 
ແລະ

(ii)  ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ຕິດພັນ  
ກັບຕູ້ເຊັບ, ເພື່ອຮັບເອົາການຄອບຄອງຕູ້ເຊັບ;

ຕ) ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງ 
ຂອງທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດໆຍົກເວັ້ນ 
ຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ; ແລະ

ຖ) ຍົກເວັ້ນຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ, 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຄ້າສໍາລັບ:
(i)   ສ່ວນຕ່າງທີ່ທະນາຄານນັບ ແລະ ທີ່ລູກຄ້ານັບ; 

ຫຼື
(ii)  ການສູນເສຍ ຫຼື ຂີ້ລັກຈາກຕູ້ເຊັບ ຫຼື ເງິນສົດ 

ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບກ່ອນການເກັບເອົາຈາກ
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ.

10.2 ແທນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຂອງຕູ້ເຊັບ; ລູກຄ້າ 
ຈະຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານຄ່າທໍານຽມຕາມທ່ີລະບຸໃນ
ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະລະອຽດ. 
ຖ້າພາຍໃນໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ:

ກ) ລູກຄ້າຍົກເລີກການໃຊ້ງານຕູ້ເຊັບ; ຫຼື
ຂ) ຕູ້ເຊັບຖືກລັກ, ຂະໂມຍ, ທໍາລາຍ ຫຼື ເປ່ເພເສຍຫາຍ 

ເນື່ອງຈາກ:
(i)   ການສໍ້ໂກງ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການກະທໍາທີ່ບໍ່ 

ຖືກຕ້ອງໂດຍຕັ້ງໃຈ ໂດຍລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມຂອງລຸກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື 
ຜູ້ຮັບເໝົາ;

(ii)  ສາເຫດອື່ນໆໃນທຸກເງື່ອນໄຂ ແລະ ລູກຄ້າບໍ່ 
ໄດ້ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນໃໝ່ຂອງຕູ້ເຊັບພາຍໃນ 10 
ວັນທໍາການຫຼັງຈາກການເສຍຫາຍ, ຖືກທໍາລາຍ 
ຫຼື ເປ່ເພຂອງຕູ້ເຊັບ, ຄ່າທໍານຽມທີ່ຍັງເຫຼືອຕາມ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບຈະຄົບກໍານົດທັນທີ 
ແລະ ຕ້ອງກາຍເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບໃຫ້ທະນາຄານ 
ໂດຍລູກຄ້າ.

10.3 ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍາລຸງຮັກສາທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ກັບ 
ທະນາຄານເພ່ືອດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາຕູ້ເຊັບເຊ່ິງ
ປະກອບມີ:

ກ) ການເຮັດຮຸນແຮງ ແລະ/ຫຼື ທໍາລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ 
ກັບຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດກໍຕາມນອກຈາກ 
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ຂ) ການຝຶກອົບຮົບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ 
ຫຼື ຕົວແທນ;

ຄ) ການນໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບໂດຍຜູ້ມີສິິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງ 
ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ 
ຄູ່ມືຕ່າງໆ; ຫຼື

ງ)  ເຫດການບັງເອີນ.

10.4 ຖ້າຫາກວ່າຕູ້ເຊັບຫາກເສຍ, ຖືກລັກ, ຖືກທໍາລາຍ ຫືຼ 
ເປ່ເພເສຍຫາຍ, ທະນາຄານມີສິດ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ບັງຄັບ, 
ໃນການຍຶດຄືນການຄອບຄອງສ່ວນທ່ີຍັງເຫືຼອຈາກ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາລາຍ. ຖ້າທະນາຄານ 
ຫາກປະຕິບັດດ່ັງກ່າວ, ລູກຄ້າຕ້ອງຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີ 
ເໝາະສົມທ່ີເກີດຈາກການເຄ່ືອນຍ້າຍຕູ້ເຊັບ.

ຕາຕະລາງການບໍລິການເກັບເງິນ

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການບໍລິການ 

ເກັບເງິນຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. ບົດບັນຍັດໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການເກັບເງິນສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະນີ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ 
ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງແມ່ນມີຄໍານິຍາມ 
ສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດມີ:

2.1 ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະປຽບທຽບເງິນສົດທ່ີໄດ້ຈັດເກັບຈາກ 
ລູກຄ້າ ແລະ ຍອດທ່ີຖືກເພ່ີມໃນບັນຊີ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງສ່ວນຕ່າງ 
ພາຍໃນສອງວັນທໍາການຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີຈັດເກັບເງິນສົດ. 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບດ່ັງກ່າວ, ຍອດເງິນທ່ີຕັດ 
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

2.2 ລູກຄ້າແມ່ນມີໜ້າທ່ີແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການຮັບປະກັນ 
ວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບ
ໃດກໍຕາມແມ່ນບ່ໍໄດ້ເກີນກໍານົດຍອດສູງສຸດທ່ີຕົກລົງ 
ກັນກັບທະນາຄານ. ຖ້າຫາກວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບ 
ໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບໃດກໍຕາມຫາກເກີນຍອດ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຖືກ 
ບັງຄັບໃຫ້ສ່ົງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈໍານວນທ່ີເກີນ;

2.3 ຖ້າຫາກວ່າໃບເງິນຫາກມີການຂາດ, ເຊ່ືອມສະພາບ ຫືຼ 
ເປັນເງິນປອມພົບເຫັນໃນການຈັດເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າ, 
ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ ທ່ີຕິດພັນກັບໃບເງິນຂາດ, ເຊ່ືອມ 
ສະພາບ ຫືຼ ເງິນປອມດ່ັງກ່າວ ແມ່ນທະນາຄານຈະເປັນ 
ຜູ້ກໍານົດໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

2.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ການຈັດເກັບເງິນສົດໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ 
ຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງທະນາຄານ 
ແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ; ແລະ

2.5 ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃນການເພ່ີມເງິນເຂ້ົາບັນຊີ 
ຂອງລູກຄ້ານອກເໜືອຈາກທ່ີທະນາຄານເກັບໄດ້ຕົວຈິງ 
ເທ່ົານ້ັນ.

3. ການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກມີ:

3.1 ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມແມ່ນຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃດໆ;

3.2 ຈົນກວ່າເອກະສານຈະໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານໃນສາຂາ 
ທ່ີລະບຸ ຫືຼ ສູນດໍາເນີນການ, ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ 

ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກ 
ເອກະສານດ່ັງກ່າວເສຍຫາຍ, ຖືກລັກ ຫືຼ ເຮັດເສຍ 
ລະຫວ່າງຂົນສ່ົງ, ນອກເສຍຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກກະເມີນເສີຍ 
ຂອງທະນາຄານໂດຍກົງ, ການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ;

3.3 ລູກຄ້າຈະຈັດຫາພຽງເອກະສານທ່ີໝາຍວ່າ ìaccount 
payeeî ປະໄວ້ສໍາລັບຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ. 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກຂອງຜູ້ຖືຖືກປະໄວ້ 
ສໍາລັບການຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ;

3.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ເອກະສານທ່ີຈັດເກັບໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ຜູ້ມີໜ້າທ່ີ 
ຮັບຜິດຊອບຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງ 
ທະນາຄານແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງ 
ລູກຄ້າ;

3.5 ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ 
ທະນາຄານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ຮັບເອົາ ຫືຼ ປະຕິເສດ 
ບັນດາເອກະສານທ່ີຈັດເກັບມາຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ, 
ບ່ໍວ່າເປັນຍ້ອນເອກະສານບ່ໍຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ຫືຼ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ແລະ ການຕັດສິນດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ. ທະນາຄານແມ່ນບ່ໍມີ
ຂ້ໍບັງຄັບທ່ີຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບເຖິງການ
ປະຕິເສດເອກະສານດ່ັງກ່າວ. ໂດຍອີງຕາມລະບຽບ 
ພາຍໃນ (ລວມທັງທ່ີຕິດພັນກັບກັນຮັກສາເອກະສານ 
ແລະ ກວດສອບ) ແລະກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະປະຕິບັດຕ່ໍເອກະສານທ່ີຖືກປະຕິເສດຕາມທ່ີລະບຸ
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ

3.6 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າ 
ແມ່ນລະບ່ໍລວມເອົາເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 
ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບເຖິງບັນດາເອກະສານ
ທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ຈັດແຈງສ່ົງຄືນເອກະສານທ່ີບ່ໍ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າ. ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ 
ທະນາຄານຢຸດການຊໍາລະຂອງເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຮຽກຄືນບັນດາທຸລະກໍາໃນບັນຊີລູກຄ້າ 
(ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຖືກເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າແລ້ວ) 
ລວມທັງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ, ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຈາກ 
ເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້, ດອກເບ້ຍທ່ີທະນາຄານ
ຈ່າຍ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການຊ້ື ຫືຼ ບໍລິການສ່ວນຫຸຼດມີ:

4.1 ຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ລູກຄ້າທຽບກັບມູນຄ່າໜ້ີ 
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ຕ້ອງຮັບແມ່ນອີງຕາມຍອດຈໍາກັດ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມທ່ີ 
ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

4.2 ໃນກໍລະນີໜ້ີຕ້ອງຮັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫາກຖືກປະຕິເສດ 
ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ລົບລ້າງ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮຽກຄືນຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃນບັນຊີ, 
ໂດຍອີງຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, 
ອາດແມ່ນຍອດໃນວັນທີທ່ີລົງບັນຊີເພ່ີມຍອດ ຫືຼ 
ວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບການສ່ົງຄືນຂ້ໍມູນຂອງການປະຕິເສດ 
ຫືຼ ການບ່ໍລົບລ້າງດ່ັງກ່າວ, ໂດຍຄໍານຶງວ່າທະນາຄານ 
ອາດຈະບ່ໍຕັດຍອດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີໄດ້ເພ່ີມເຂ້ົາ, 
ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າສາມາດສະແດງຫັຼກຖານໃຫ້ທະນາຄານ
ເຫັນການຕັດຍອດບັນຊີທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຈ່າຍ ຫືຼ ບັນຊີ 
ເຊ່ິງທະນາຄານຈະປະສານງານກັບທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຕົວເລກຜິດດ່ຽງດ່ັງກ່າວ.

5. ການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດມີ:

5.1 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານ 
ຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກວດຄືນ ຄວາມສົມບູນ, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດໆ;

5.2 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າມີພຽງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົບບູນເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະສ່ົງມອບ 
ໃຫ້ທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ ອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສົມບູນ;

5.3 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ຖ້າຫາກວ່າ 
ລູກຄ້າບ່ໍກວດເບ່ິງເນ້ືອໃນຂອງບັນດາລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດທ່ີອອກໂດຍລະບົບຂອງທະນາຄານພາຍໃນ 5 
ວັນທໍາການຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບ, ທະນາຄານຈະຖືວ່າລາຍຊ່ື 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ 
ຍິນຍອມຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

5.4 ຖ້າເກີດຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງລະຫວ່າງວັນທີຊໍາລະຂອງ 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດ 
ແລະ ທ່ີລະບຸໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະດໍາເນີນການຕາມລໍາດັບທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ;

5.5 ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ດໍາເນີນການແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດໃດໆ, ລູກຄ້າຕ້ອງສ່ົງຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານໄວ 
ທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕ້ອງບ່ໍເກີນ 15 ວັນທໍາ 
ການກ່ອນວັນທີຊໍາລະຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ 
ໄລຍະເວລາຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

5.6 ຖ້າທະນາຄານກໍານົດວ່າແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດຫາກບ່ໍໄດ້ 
ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫາກຖືກຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກເຈ້ົາ
ຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີມີສິດຊອບທໍາ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະຊໍາລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕາມການ 
ຮຽກຮ້ອງຍອດໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດ ລວມທັງດອກເບ້ຍ 
ດ້ວຍອັດຕາເລ່ີມຕ້ົນສູງສຸດຕາມທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

5.7 ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານຈະປະຕິບັດດ້ວຍການລະມັດ 
ລະວັງກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍທ່ີເກີດຈາກ 
ຜົນການກະທໍາ ຫືຼ ຜົນເສຍຫາຍທ່ີມາຈາກຂ້ີລັກ, ຄວາມ 
ເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໃນຂະນະ 
ທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງເຄ່ືອນຍ້າຍ ຫືຼ ຢູ່ໃນສາງຂອງສູນດໍາເນີນ 
ການ ແລະ/ຫືຼ ຕູ້ເຊັບ, ນອກຈາກວ່າຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການເມີນເສີຍຂອງ 
ທະນາຄານໂດຍກົງ, ການກະທໍາທີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ການ
ສ້ໍໂກງ. ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ຈາກວັນທີທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຢູ່ສູນ 
ດໍາເນີນການ, ກ່ຽວກັບການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ 
ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວ.

6. ການບໍລິການໄປສະນີ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການໄປສະນີ:

6.1 ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນ, ລູກຄ້າຈະເກັບເອົາຈົດ 
ໝາຍຈາກຕູ້ສ່ົງຈົດໝາຍທ່ີກໍານົດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ ANZ 
ໃນວັນທໍາການ ຫືຼ ຕາມທ່ີເຫັນດີລະຫວ່າງ ANZ ແລະ 
ລູກຄ້າ.

6.2 ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ 
ຈົດໝາຍຕາມຮູບທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານ.

7. ການບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງມີ:

7.1 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີວ່າ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນ 
ຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການກວດຄືນຄວາມສົມບູນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງຄໍາສ່ັງແຕ່ຖ້າວ່າທະນາຄານ, 
ຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນ 
ການກວດຄືນຄໍາສ່ັງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃຫ້ເລ່ີມ 
ການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄໍາສ່ັງ 
ນ້ັນຈົນກວ່າຂ້ັນຕອນການກວດຄືນຈະສໍາເລັດຕາມທ່ີ
ທະນາຄານພໍໃຈ;

7.2 ລູກຄ້າເຫັນດີແຈ້ງທະນາຄານລ່ວງໜ້າພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີກໍານົດຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ 
ທະນາຄານ, ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ. 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈົນກວ່າທະນາຄານຈະຖືກແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ ແລະ ທະນາຄານ 
ມີໂອກາດເໝາະສົມທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຖືເອົາລາຍລະອຽດໃນ
ຄໍາສ່ັງທ່ີໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້າ; ແລະ

7.3 ທະນາຄານຈະໃຊ້ລະບົບບຸກຄົນທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ບົດບັນຍັດໃນການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງ
ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງ
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

8. ເລກບັນຊີຈໍາລອງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບເລກບັນຊີຈໍາລອງ, ລູກຄ້າມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 

ໃນການຮັກສາເລກບັນຊີຈໍາລອງຂອງຕົນເອງ.

9. ການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ, ຍອດເງິນທ່ີ 

ເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີຍອດເງິນດ່ັງກ່າວຈະ 
ໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານ ແມ່ນອີງຕາມຍອດກໍານົດ ແລະ 
ຂ້ໍຫ້າມຂອງທະນາຄານຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

10. ການບໍລິການຕູ້ເຊັບ
10.1 ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານສະໜອງຕູ້ເຊັບໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ຕູ້ເຊັບຍັງຄົງເປັນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ;
ຂ) ຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບຕູ້ເຊັບໃຫ້ເປັນການຄອບຄອງ 

ຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕົກລົງກັນ (ຂຶ້ນກັບວ່າ 
ເຫດການໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ) ຈົນກວ່າຕູ້ເຊັບດັ່ງກ່າວ 
ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ທະນາຄານ, ລຸູຄ້າຕ້ອງຮັບເອົາ 
ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການ 
ສູນເສຍ, ເສຍຫາຍ, ຂີ້ລັກ ຫຼື ການທໍາລາຍຕູ້ເຊັບ 
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກສາເຫດໃດໆກໍຕາມ;

ຄ) ລູກຄ້າຕ້ອງເຮັດປະກັນຕູ້ເຊັບພາຍໃນສະຖານທີ່ 
ຂອງຕົນຕາມການແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂດຍ
ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ. ລູກຄ້າຈະສະໜອງ 
ຫຼັກຖານໃຫ້ທະນາຄານກ່ຽວກັບວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ 
ປະກັນໄພ. ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮັບຊາບໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ປະກັນຫາກຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ 
ເນື້ອໃນ;

ງ)  ລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່, ໂດຍປະສະຈາກກັບຮັບຮູ້ຂອງ 
ທະນາຄານ, ຍ້າຍ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍ້າຍ 
ຕູ້ເຊັບຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ມັນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ກະທໍາ 
ການດັດແປງ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປັບປຸງຕູ້ເຊັບ;

ຈ) ການຮັກສາ ແລະ ການຊໍາລະເງິນສົດ ຫຼຶ ແຊັກ 
ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຫຼື ບຸກຄົນທິສາມເທົ່ານັ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາ 
ແລະ ການຊໍາລະ, ລູກຄ້າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສະດວກ 
ແລະ ວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຕູ້ເຊັບ;

ສ) ໃບຕາດິນ ແລະ ຊັບສິນໃນເງິນສົດທີ່ເກັບໄວ້ 
ໃນຕູ້ເຊັບຈະຖືກຍຶດໄວ້ໃນທະນາຄານທັນທີ 
ພາຍຫຼັງເງິນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊິ;

ຊ) ເຖິງວ່າຕູ້ເຊັບຈະບໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເງື່ອນໄຂແມ່ນຕິດພັນເຖິງ:
(i)   ຊ່ອງທາງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກຈະຖືກ 

ນໍາໃຊ້ຄືກັນກັບວ່າຕູ້ເຊັບແມ່ນຊ່ອງທາງ 
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(ii)  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ 
ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານຂອງຕູ້ເຊັບ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານ
ຕູ້ເຊັບໄດ້;

ດ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ 
ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຕູ້ເຊັບ:
(i)  ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທໍາການປົກກະຕິທີ່ 

ກວດກາຕູ້ເຊັບ, ໃຫ້ການບໍລິການ, ດໍາເນີນ 
ການຮັກສາບໍາລຸງ, ຍຶດເອົາການຄອບຄອງ 
ຕູ້ເຊັບຖ້າຫາກວ່າມີການຖືກທໍາລາຍ ຫຼື

     ເປ່ເພເສຍຫາຍ ຫຼື ນອກຈາກນີ້ແມ່ນປົກປ້ອງສິດ; 
ແລະ

(ii)  ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ຕິດພັນ  
ກັບຕູ້ເຊັບ, ເພື່ອຮັບເອົາການຄອບຄອງຕູ້ເຊັບ;

ຕ) ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງ 
ຂອງທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດໆຍົກເວັ້ນ 
ຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ; ແລະ

ຖ) ຍົກເວັ້ນຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ, 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຄ້າສໍາລັບ:
(i)   ສ່ວນຕ່າງທີ່ທະນາຄານນັບ ແລະ ທີ່ລູກຄ້ານັບ; 

ຫຼື
(ii)  ການສູນເສຍ ຫຼື ຂີ້ລັກຈາກຕູ້ເຊັບ ຫຼື ເງິນສົດ 

ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບກ່ອນການເກັບເອົາຈາກ
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ.

10.2 ແທນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຂອງຕູ້ເຊັບ; ລູກຄ້າ 
ຈະຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານຄ່າທໍານຽມຕາມທ່ີລະບຸໃນ
ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະລະອຽດ. 
ຖ້າພາຍໃນໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ:

ກ) ລູກຄ້າຍົກເລີກການໃຊ້ງານຕູ້ເຊັບ; ຫຼື
ຂ) ຕູ້ເຊັບຖືກລັກ, ຂະໂມຍ, ທໍາລາຍ ຫຼື ເປ່ເພເສຍຫາຍ 

ເນື່ອງຈາກ:
(i)   ການສໍ້ໂກງ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການກະທໍາທີ່ບໍ່ 

ຖືກຕ້ອງໂດຍຕັ້ງໃຈ ໂດຍລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມຂອງລຸກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື 
ຜູ້ຮັບເໝົາ;

(ii)  ສາເຫດອື່ນໆໃນທຸກເງື່ອນໄຂ ແລະ ລູກຄ້າບໍ່ 
ໄດ້ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນໃໝ່ຂອງຕູ້ເຊັບພາຍໃນ 10 
ວັນທໍາການຫຼັງຈາກການເສຍຫາຍ, ຖືກທໍາລາຍ 
ຫຼື ເປ່ເພຂອງຕູ້ເຊັບ, ຄ່າທໍານຽມທີ່ຍັງເຫຼືອຕາມ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບຈະຄົບກໍານົດທັນທີ 
ແລະ ຕ້ອງກາຍເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບໃຫ້ທະນາຄານ 
ໂດຍລູກຄ້າ.

10.3 ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍາລຸງຮັກສາທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ກັບ 
ທະນາຄານເພ່ືອດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາຕູ້ເຊັບເຊ່ິງ
ປະກອບມີ:

ກ) ການເຮັດຮຸນແຮງ ແລະ/ຫຼື ທໍາລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ 
ກັບຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດກໍຕາມນອກຈາກ 
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ຂ) ການຝຶກອົບຮົບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ 
ຫຼື ຕົວແທນ;

ຄ) ການນໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບໂດຍຜູ້ມີສິິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງ 
ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ 
ຄູ່ມືຕ່າງໆ; ຫຼື

ງ)  ເຫດການບັງເອີນ.

10.4 ຖ້າຫາກວ່າຕູ້ເຊັບຫາກເສຍ, ຖືກລັກ, ຖືກທໍາລາຍ ຫືຼ 
ເປ່ເພເສຍຫາຍ, ທະນາຄານມີສິດ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ບັງຄັບ, 
ໃນການຍຶດຄືນການຄອບຄອງສ່ວນທ່ີຍັງເຫືຼອຈາກ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາລາຍ. ຖ້າທະນາຄານ 
ຫາກປະຕິບັດດ່ັງກ່າວ, ລູກຄ້າຕ້ອງຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີ 
ເໝາະສົມທ່ີເກີດຈາກການເຄ່ືອນຍ້າຍຕູ້ເຊັບ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການບໍລິການ 

ເກັບເງິນຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. ບົດບັນຍັດໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການເກັບເງິນສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະນີ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ 
ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງແມ່ນມີຄໍານິຍາມ 
ສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດມີ:

2.1 ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະປຽບທຽບເງິນສົດທ່ີໄດ້ຈັດເກັບຈາກ 
ລູກຄ້າ ແລະ ຍອດທ່ີຖືກເພ່ີມໃນບັນຊີ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງສ່ວນຕ່າງ 
ພາຍໃນສອງວັນທໍາການຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີຈັດເກັບເງິນສົດ. 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບດ່ັງກ່າວ, ຍອດເງິນທ່ີຕັດ 
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

2.2 ລູກຄ້າແມ່ນມີໜ້າທ່ີແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການຮັບປະກັນ 
ວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບ
ໃດກໍຕາມແມ່ນບ່ໍໄດ້ເກີນກໍານົດຍອດສູງສຸດທ່ີຕົກລົງ 
ກັນກັບທະນາຄານ. ຖ້າຫາກວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບ 
ໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບໃດກໍຕາມຫາກເກີນຍອດ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຖືກ 
ບັງຄັບໃຫ້ສ່ົງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈໍານວນທ່ີເກີນ;

2.3 ຖ້າຫາກວ່າໃບເງິນຫາກມີການຂາດ, ເຊ່ືອມສະພາບ ຫືຼ 
ເປັນເງິນປອມພົບເຫັນໃນການຈັດເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າ, 
ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ ທ່ີຕິດພັນກັບໃບເງິນຂາດ, ເຊ່ືອມ 
ສະພາບ ຫືຼ ເງິນປອມດ່ັງກ່າວ ແມ່ນທະນາຄານຈະເປັນ 
ຜູ້ກໍານົດໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

2.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ການຈັດເກັບເງິນສົດໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ 
ຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງທະນາຄານ 
ແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ; ແລະ

2.5 ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃນການເພ່ີມເງິນເຂ້ົາບັນຊີ 
ຂອງລູກຄ້ານອກເໜືອຈາກທ່ີທະນາຄານເກັບໄດ້ຕົວຈິງ 
ເທ່ົານ້ັນ.

3. ການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກມີ:

3.1 ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມແມ່ນຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃດໆ;

3.2 ຈົນກວ່າເອກະສານຈະໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານໃນສາຂາ 
ທ່ີລະບຸ ຫືຼ ສູນດໍາເນີນການ, ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ 

ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກ 
ເອກະສານດ່ັງກ່າວເສຍຫາຍ, ຖືກລັກ ຫືຼ ເຮັດເສຍ 
ລະຫວ່າງຂົນສ່ົງ, ນອກເສຍຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກກະເມີນເສີຍ 
ຂອງທະນາຄານໂດຍກົງ, ການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ;

3.3 ລູກຄ້າຈະຈັດຫາພຽງເອກະສານທ່ີໝາຍວ່າ ìaccount 
payeeî ປະໄວ້ສໍາລັບຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ. 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກຂອງຜູ້ຖືຖືກປະໄວ້ 
ສໍາລັບການຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ;

3.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ເອກະສານທ່ີຈັດເກັບໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ຜູ້ມີໜ້າທ່ີ 
ຮັບຜິດຊອບຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງ 
ທະນາຄານແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງ 
ລູກຄ້າ;

3.5 ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ 
ທະນາຄານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ຮັບເອົາ ຫືຼ ປະຕິເສດ 
ບັນດາເອກະສານທ່ີຈັດເກັບມາຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ, 
ບ່ໍວ່າເປັນຍ້ອນເອກະສານບ່ໍຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ຫືຼ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ແລະ ການຕັດສິນດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ. ທະນາຄານແມ່ນບ່ໍມີ
ຂ້ໍບັງຄັບທ່ີຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບເຖິງການ
ປະຕິເສດເອກະສານດ່ັງກ່າວ. ໂດຍອີງຕາມລະບຽບ 
ພາຍໃນ (ລວມທັງທ່ີຕິດພັນກັບກັນຮັກສາເອກະສານ 
ແລະ ກວດສອບ) ແລະກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະປະຕິບັດຕ່ໍເອກະສານທ່ີຖືກປະຕິເສດຕາມທ່ີລະບຸ
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ

3.6 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າ 
ແມ່ນລະບ່ໍລວມເອົາເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 
ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບເຖິງບັນດາເອກະສານ
ທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ຈັດແຈງສ່ົງຄືນເອກະສານທ່ີບ່ໍ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າ. ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ 
ທະນາຄານຢຸດການຊໍາລະຂອງເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຮຽກຄືນບັນດາທຸລະກໍາໃນບັນຊີລູກຄ້າ 
(ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຖືກເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າແລ້ວ) 
ລວມທັງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ, ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຈາກ 
ເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້, ດອກເບ້ຍທ່ີທະນາຄານ
ຈ່າຍ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການຊ້ື ຫືຼ ບໍລິການສ່ວນຫຸຼດມີ:

4.1 ຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ລູກຄ້າທຽບກັບມູນຄ່າໜ້ີ 
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ຕ້ອງຮັບແມ່ນອີງຕາມຍອດຈໍາກັດ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມທ່ີ 
ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

4.2 ໃນກໍລະນີໜ້ີຕ້ອງຮັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫາກຖືກປະຕິເສດ 
ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ລົບລ້າງ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮຽກຄືນຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃນບັນຊີ, 
ໂດຍອີງຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, 
ອາດແມ່ນຍອດໃນວັນທີທ່ີລົງບັນຊີເພ່ີມຍອດ ຫືຼ 
ວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບການສ່ົງຄືນຂ້ໍມູນຂອງການປະຕິເສດ 
ຫືຼ ການບ່ໍລົບລ້າງດ່ັງກ່າວ, ໂດຍຄໍານຶງວ່າທະນາຄານ 
ອາດຈະບ່ໍຕັດຍອດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີໄດ້ເພ່ີມເຂ້ົາ, 
ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າສາມາດສະແດງຫັຼກຖານໃຫ້ທະນາຄານ
ເຫັນການຕັດຍອດບັນຊີທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຈ່າຍ ຫືຼ ບັນຊີ 
ເຊ່ິງທະນາຄານຈະປະສານງານກັບທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຕົວເລກຜິດດ່ຽງດ່ັງກ່າວ.

5. ການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດມີ:

5.1 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານ 
ຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກວດຄືນ ຄວາມສົມບູນ, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດໆ;

5.2 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າມີພຽງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົບບູນເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະສ່ົງມອບ 
ໃຫ້ທະນາຄານ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ 
ສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ ອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກ 
ກ່ອນກໍານົດ ຫືຼ ລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສົມບູນ;

5.3 ນອກຈາກວ່າຕົງລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ຖ້າຫາກວ່າ 
ລູກຄ້າບ່ໍກວດເບ່ິງເນ້ືອໃນຂອງບັນດາລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດທ່ີອອກໂດຍລະບົບຂອງທະນາຄານພາຍໃນ 5 
ວັນທໍາການຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບ, ທະນາຄານຈະຖືວ່າລາຍຊ່ື 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ 
ຍິນຍອມຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

5.4 ຖ້າເກີດຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງລະຫວ່າງວັນທີຊໍາລະຂອງ 
ແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນກໍານົດ 
ແລະ ທ່ີລະບຸໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະດໍາເນີນການຕາມລໍາດັບທ່ີລະບຸໃນລາຍຊ່ືແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດ;

5.5 ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ດໍາເນີນການແຊັກກ່ອນ 
ກໍານົດໃດໆ, ລູກຄ້າຕ້ອງສ່ົງຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານໄວ 
ທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕ້ອງບ່ໍເກີນ 15 ວັນທໍາ 
ການກ່ອນວັນທີຊໍາລະຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ 
ໄລຍະເວລາຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

5.6 ຖ້າທະນາຄານກໍານົດວ່າແຊັກກ່ອນກໍານົດໃດຫາກບ່ໍໄດ້ 
ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫາກຖືກຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກເຈ້ົາ
ຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດທ່ີມີສິດຊອບທໍາ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນ, 
ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະຊໍາລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕາມການ 
ຮຽກຮ້ອງຍອດໃນແຊັກກ່ອນກໍານົດ ລວມທັງດອກເບ້ຍ 
ດ້ວຍອັດຕາເລ່ີມຕ້ົນສູງສຸດຕາມທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

5.7 ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານຈະປະຕິບັດດ້ວຍການລະມັດ 
ລະວັງກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍທ່ີເກີດຈາກ 
ຜົນການກະທໍາ ຫືຼ ຜົນເສຍຫາຍທ່ີມາຈາກຂ້ີລັກ, ຄວາມ 
ເສຍຫາຍ ຫືຼ ການສູນເສຍຂອງແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໃນຂະນະ 
ທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງເຄ່ືອນຍ້າຍ ຫືຼ ຢູ່ໃນສາງຂອງສູນດໍາເນີນ 
ການ ແລະ/ຫືຼ ຕູ້ເຊັບ, ນອກຈາກວ່າຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການເມີນເສີຍຂອງ 
ທະນາຄານໂດຍກົງ, ການກະທໍາທີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ການ
ສ້ໍໂກງ. ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ຈາກວັນທີທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຢູ່ສູນ 
ດໍາເນີນການ, ກ່ຽວກັບການຂ້ີລັກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ 
ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວ.

6. ການບໍລິການໄປສະນີ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການໄປສະນີ:

6.1 ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນ, ລູກຄ້າຈະເກັບເອົາຈົດ 
ໝາຍຈາກຕູ້ສ່ົງຈົດໝາຍທ່ີກໍານົດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ ANZ 
ໃນວັນທໍາການ ຫືຼ ຕາມທ່ີເຫັນດີລະຫວ່າງ ANZ ແລະ 
ລູກຄ້າ.

6.2 ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ 
ຈົດໝາຍຕາມຮູບທ່ີສ່ົງໃຫ້ທະນາຄານ.

7. ການບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງມີ:

7.1 ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີວ່າ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນ 
ຢ່າງອ່ືນກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ 
ການກວດຄືນຄວາມສົມບູນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງຄໍາສ່ັງແຕ່ຖ້າວ່າທະນາຄານ, 
ຕາມການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນ 
ການກວດຄືນຄໍາສ່ັງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃຫ້ເລ່ີມ 
ການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄໍາສ່ັງ 
ນ້ັນຈົນກວ່າຂ້ັນຕອນການກວດຄືນຈະສໍາເລັດຕາມທ່ີ
ທະນາຄານພໍໃຈ;

7.2 ລູກຄ້າເຫັນດີແຈ້ງທະນາຄານລ່ວງໜ້າພາຍໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີກໍານົດຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ 
ທະນາຄານ, ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ. 
ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຈົນກວ່າທະນາຄານຈະຖືກແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຄໍາສ່ັງ ແລະ ທະນາຄານ 
ມີໂອກາດເໝາະສົມທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຖືເອົາລາຍລະອຽດໃນ
ຄໍາສ່ັງທ່ີໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້າ; ແລະ

7.3 ທະນາຄານຈະໃຊ້ລະບົບບຸກຄົນທີສາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ບົດບັນຍັດໃນການບໍລິການຈັດການໜ້ີໂດຍກົງ
ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງ
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

8. ເລກບັນຊີຈໍາລອງ
  ທ່ີຕິດພັນກັບເລກບັນຊີຈໍາລອງ, ລູກຄ້າມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 

ໃນການຮັກສາເລກບັນຊີຈໍາລອງຂອງຕົນເອງ.

9. ການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ, ຍອດເງິນທ່ີ 

ເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີຍອດເງິນດ່ັງກ່າວຈະ 
ໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານ ແມ່ນອີງຕາມຍອດກໍານົດ ແລະ 
ຂ້ໍຫ້າມຂອງທະນາຄານຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

10. ການບໍລິການຕູ້ເຊັບ
10.1 ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານສະໜອງຕູ້ເຊັບໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ຕູ້ເຊັບຍັງຄົງເປັນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ;
ຂ) ຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບຕູ້ເຊັບໃຫ້ເປັນການຄອບຄອງ 

ຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕົກລົງກັນ (ຂຶ້ນກັບວ່າ 
ເຫດການໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ) ຈົນກວ່າຕູ້ເຊັບດັ່ງກ່າວ 
ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ທະນາຄານ, ລຸູຄ້າຕ້ອງຮັບເອົາ 
ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການ 
ສູນເສຍ, ເສຍຫາຍ, ຂີ້ລັກ ຫຼື ການທໍາລາຍຕູ້ເຊັບ 
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກສາເຫດໃດໆກໍຕາມ;

ຄ) ລູກຄ້າຕ້ອງເຮັດປະກັນຕູ້ເຊັບພາຍໃນສະຖານທີ່ 
ຂອງຕົນຕາມການແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂດຍ
ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ. ລູກຄ້າຈະສະໜອງ 
ຫຼັກຖານໃຫ້ທະນາຄານກ່ຽວກັບວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ 
ປະກັນໄພ. ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານ 
ຮັບຊາບໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ປະກັນຫາກຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ 
ເນື້ອໃນ;

ງ)  ລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່, ໂດຍປະສະຈາກກັບຮັບຮູ້ຂອງ 
ທະນາຄານ, ຍ້າຍ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍ້າຍ 
ຕູ້ເຊັບຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ມັນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ກະທໍາ 
ການດັດແປງ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປັບປຸງຕູ້ເຊັບ;

ຈ) ການຮັກສາ ແລະ ການຊໍາລະເງິນສົດ ຫຼຶ ແຊັກ 
ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍທະນາຄານ 
ຫຼື ບຸກຄົນທິສາມເທົ່ານັ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາ 
ແລະ ການຊໍາລະ, ລູກຄ້າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສະດວກ 
ແລະ ວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຕູ້ເຊັບ;

ສ) ໃບຕາດິນ ແລະ ຊັບສິນໃນເງິນສົດທີ່ເກັບໄວ້ 
ໃນຕູ້ເຊັບຈະຖືກຍຶດໄວ້ໃນທະນາຄານທັນທີ 
ພາຍຫຼັງເງິນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊິ;

ຊ) ເຖິງວ່າຕູ້ເຊັບຈະບໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເງື່ອນໄຂແມ່ນຕິດພັນເຖິງ:
(i)   ຊ່ອງທາງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກຈະຖືກ 

ນໍາໃຊ້ຄືກັນກັບວ່າຕູ້ເຊັບແມ່ນຊ່ອງທາງ 
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(ii)  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ 
ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານຂອງຕູ້ເຊັບ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານ
ຕູ້ເຊັບໄດ້;

ດ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ 
ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຕູ້ເຊັບ:
(i)  ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທໍາການປົກກະຕິທີ່ 

ກວດກາຕູ້ເຊັບ, ໃຫ້ການບໍລິການ, ດໍາເນີນ 
ການຮັກສາບໍາລຸງ, ຍຶດເອົາການຄອບຄອງ 
ຕູ້ເຊັບຖ້າຫາກວ່າມີການຖືກທໍາລາຍ ຫຼື

     ເປ່ເພເສຍຫາຍ ຫຼື ນອກຈາກນີ້ແມ່ນປົກປ້ອງສິດ; 
ແລະ

(ii)  ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ຕິດພັນ  
ກັບຕູ້ເຊັບ, ເພື່ອຮັບເອົາການຄອບຄອງຕູ້ເຊັບ;

ຕ) ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງ 
ຂອງທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດໆຍົກເວັ້ນ 
ຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ; ແລະ

ຖ) ຍົກເວັ້ນຜູ້ຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຕູ້ເຊັບ, 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຄ້າສໍາລັບ:
(i)   ສ່ວນຕ່າງທີ່ທະນາຄານນັບ ແລະ ທີ່ລູກຄ້ານັບ; 

ຫຼື
(ii)  ການສູນເສຍ ຫຼື ຂີ້ລັກຈາກຕູ້ເຊັບ ຫຼື ເງິນສົດ 

ທີ່ຝາກໃນຕູ້ເຊັບກ່ອນການເກັບເອົາຈາກ
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ.

10.2 ແທນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຂອງຕູ້ເຊັບ; ລູກຄ້າ 
ຈະຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານຄ່າທໍານຽມຕາມທ່ີລະບຸໃນ
ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະລະອຽດ. 
ຖ້າພາຍໃນໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ:

ກ) ລູກຄ້າຍົກເລີກການໃຊ້ງານຕູ້ເຊັບ; ຫຼື
ຂ) ຕູ້ເຊັບຖືກລັກ, ຂະໂມຍ, ທໍາລາຍ ຫຼື ເປ່ເພເສຍຫາຍ 

ເນື່ອງຈາກ:
(i)   ການສໍ້ໂກງ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການກະທໍາທີ່ບໍ່ 

ຖືກຕ້ອງໂດຍຕັ້ງໃຈ ໂດຍລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ມີສິດ 
ອໍານາດເຕັມຂອງລຸກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື 
ຜູ້ຮັບເໝົາ;

(ii)  ສາເຫດອື່ນໆໃນທຸກເງື່ອນໄຂ ແລະ ລູກຄ້າບໍ່ 
ໄດ້ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນໃໝ່ຂອງຕູ້ເຊັບພາຍໃນ 10 
ວັນທໍາການຫຼັງຈາກການເສຍຫາຍ, ຖືກທໍາລາຍ 
ຫຼື ເປ່ເພຂອງຕູ້ເຊັບ, ຄ່າທໍານຽມທີ່ຍັງເຫຼືອຕາມ 
ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບຈະຄົບກໍານົດທັນທີ 
ແລະ ຕ້ອງກາຍເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບໃຫ້ທະນາຄານ 
ໂດຍລູກຄ້າ.

10.3 ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍາລຸງຮັກສາທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ກັບ 
ທະນາຄານເພ່ືອດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາຕູ້ເຊັບເຊ່ິງ
ປະກອບມີ:

ກ) ການເຮັດຮຸນແຮງ ແລະ/ຫຼື ທໍາລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ 
ກັບຕູ້ເຊັບໂດຍບຸກຄົນໃດກໍຕາມນອກຈາກ 
ທະນາຄານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ຂ) ການຝຶກອົບຮົບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ 
ຫຼື ຕົວແທນ;

ຄ) ການນໍາໃຊ້ຕູ້ເຊັບໂດຍຜູ້ມີສິິດອໍານາດເຕັມທີ່ຂອງ 
ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ 
ຄູ່ມືຕ່າງໆ; ຫຼື

ງ)  ເຫດການບັງເອີນ.

10.4 ຖ້າຫາກວ່າຕູ້ເຊັບຫາກເສຍ, ຖືກລັກ, ຖືກທໍາລາຍ ຫືຼ 
ເປ່ເພເສຍຫາຍ, ທະນາຄານມີສິດ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ບັງຄັບ, 
ໃນການຍຶດຄືນການຄອບຄອງສ່ວນທ່ີຍັງເຫືຼອຈາກ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາລາຍ. ຖ້າທະນາຄານ 
ຫາກປະຕິບັດດ່ັງກ່າວ, ລູກຄ້າຕ້ອງຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີ 
ເໝາະສົມທ່ີເກີດຈາກການເຄ່ືອນຍ້າຍຕູ້ເຊັບ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງການບໍລິການ 

ເກັບເງິນຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂ. ບົດບັນຍັດໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການເກັບເງິນສະບັບນ້ີມີຜົນໃນກໍລະນີ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າ.

1.2 ຕາຕະລາງການບໍລິການສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ 
ກັບເງ່ືອນໄຂ. ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ 
ຕາຕະລາງການບໍລິການແຕ່ລະຊ່ອງທາງແມ່ນມີຄໍານິຍາມ 
ສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ.

2. ການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດມີ:

2.1 ລູກຄ້າເຫັນດີທ່ີຈະປຽບທຽບເງິນສົດທ່ີໄດ້ຈັດເກັບຈາກ 
ລູກຄ້າ ແລະ ຍອດທ່ີຖືກເພ່ີມໃນບັນຊີ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງສ່ວນຕ່າງ 
ພາຍໃນສອງວັນທໍາການຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີຈັດເກັບເງິນສົດ. 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບດ່ັງກ່າວ, ຍອດເງິນທ່ີຕັດ 
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບເອົາໂດຍລູກຄ້າ;

2.2 ລູກຄ້າແມ່ນມີໜ້າທ່ີແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການຮັບປະກັນ 
ວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບ
ໃດກໍຕາມແມ່ນບ່ໍໄດ້ເກີນກໍານົດຍອດສູງສຸດທ່ີຕົກລົງ 
ກັນກັບທະນາຄານ. ຖ້າຫາກວ່າຍອດເງິນທ່ີຖືກຈັດເກັບ 
ໃນສະຖານທ່ີທ່ີຖືກຈັດເກັບໃດກໍຕາມຫາກເກີນຍອດ
ດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຖືກ 
ບັງຄັບໃຫ້ສ່ົງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈໍານວນທ່ີເກີນ;

2.3 ຖ້າຫາກວ່າໃບເງິນຫາກມີການຂາດ, ເຊ່ືອມສະພາບ ຫືຼ 
ເປັນເງິນປອມພົບເຫັນໃນການຈັດເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າ, 
ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ ທ່ີຕິດພັນກັບໃບເງິນຂາດ, ເຊ່ືອມ 
ສະພາບ ຫືຼ ເງິນປອມດ່ັງກ່າວ ແມ່ນທະນາຄານຈະເປັນ 
ຜູ້ກໍານົດໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

2.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ການຈັດເກັບເງິນສົດໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ 
ຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງທະນາຄານ 
ແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ; ແລະ

2.5 ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບໃນການເພ່ີມເງິນເຂ້ົາບັນຊີ 
ຂອງລູກຄ້ານອກເໜືອຈາກທ່ີທະນາຄານເກັບໄດ້ຕົວຈິງ 
ເທ່ົານ້ັນ.

3. ການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ
  ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການຈັດເກັບແຊັກມີ:

3.1 ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມແມ່ນຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃດໆ;

3.2 ຈົນກວ່າເອກະສານຈະໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານໃນສາຂາ 
ທ່ີລະບຸ ຫືຼ ສູນດໍາເນີນການ, ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ 

ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ 
ຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກ 
ເອກະສານດ່ັງກ່າວເສຍຫາຍ, ຖືກລັກ ຫືຼ ເຮັດເສຍ 
ລະຫວ່າງຂົນສ່ົງ, ນອກເສຍຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫືຼ ການສູນເສຍດ່ັງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກກະເມີນເສີຍ 
ຂອງທະນາຄານໂດຍກົງ, ການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ;

3.3 ລູກຄ້າຈະຈັດຫາພຽງເອກະສານທ່ີໝາຍວ່າ ìaccount 
payeeî ປະໄວ້ສໍາລັບຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ. 
ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ກັບລູກຄ້າອັນເປັນຜົນມາຈາກແຊັກຂອງຜູ້ຖືຖືກປະໄວ້ 
ສໍາລັບການຈັດເກັບທ່ີສະຖານທ່ີຈັດເກັບ;

3.4 ຖ້າຫາກມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ວນຕ່າງໃນລະຫວ່າງ 
ເອກະສານທ່ີຈັດເກັບໂດຍທະນາຄານ, ຫືຼ ຜູ້ມີໜ້າທ່ີ 
ຮັບຜິດຊອບຈາກສະຖານທ່ີທ່ີຈັດເກັບ, ການຕັດສິນຂອງ 
ທະນາຄານແມ່ນຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນໄປເຖິງ 
ລູກຄ້າ;

3.5 ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ 
ທະນາຄານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ຮັບເອົາ ຫືຼ ປະຕິເສດ 
ບັນດາເອກະສານທ່ີຈັດເກັບມາຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ, 
ບ່ໍວ່າເປັນຍ້ອນເອກະສານບ່ໍຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ຫືຼ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ແລະ ການຕັດສິນດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນຜູກພັນໄປເຖິງລູກຄ້າ. ທະນາຄານແມ່ນບ່ໍມີ
ຂ້ໍບັງຄັບທ່ີຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບເຖິງການ
ປະຕິເສດເອກະສານດ່ັງກ່າວ. ໂດຍອີງຕາມລະບຽບ 
ພາຍໃນ (ລວມທັງທ່ີຕິດພັນກັບກັນຮັກສາເອກະສານ 
ແລະ ກວດສອບ) ແລະກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ 
ຈະປະຕິບັດຕ່ໍເອກະສານທ່ີຖືກປະຕິເສດຕາມທ່ີລະບຸ
ໂດຍລູກຄ້າ; ແລະ

3.6 ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າ 
ແມ່ນລະບ່ໍລວມເອົາເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 
ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບເຖິງບັນດາເອກະສານ
ທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ຈັດແຈງສ່ົງຄືນເອກະສານທ່ີບ່ໍ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າ. ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ 
ທະນາຄານຢຸດການຊໍາລະຂອງເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຮຽກຄືນບັນດາທຸລະກໍາໃນບັນຊີລູກຄ້າ 
(ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຖືກເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຂອງລູກຄ້າແລ້ວ) 
ລວມທັງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ, ຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີຈາກ 
ເອກະສານທ່ີບ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້, ດອກເບ້ຍທ່ີທະນາຄານ
ຈ່າຍ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ
  ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບັນຍັດການຊ້ື ຫືຼ ບໍລິການສ່ວນຫຸຼດມີ:

4.1 ຍອດທ່ີທະນາຄານເພ່ີມເຂ້ົາໃຫ້ລູກຄ້າທຽບກັບມູນຄ່າໜ້ີ 


