
  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.
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  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.
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  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.
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  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.
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  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.
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  ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ ຫລື ເປັນບ່ອນທ່ີມີການ 
ລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ມີການສະໜອງບໍລິການໂດຍ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ.

  ແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງໂປແກຼມທ່ີທະນາຄານ
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄ່ືອງມືໂທລະສັບ.

  ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແອັບທະນາຄານ ໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທ່ີ 
ສະໜອງ ໃບອະນຸຍາດໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຂາຍ 
ແອັບທະນາຄານ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າແອັບຂອງນິຕິບຸກຄົນນ້ັນ.

  ແຊັກທະນາຄານ ໝາຍເຖິງແຊັກທະນາຄານ ຫືຼ ການ 
ສ່ັງຈ່າຍທ່ີຖືກຈັດຂ້ຶນຕ່າງໜ້າທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ANZ, ສາຂາ ແລະ 
ບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ANZ ເຊ່ິງລວມທັງທຸກ
ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນທ່ົວໂລກ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈໍາເຂດ.

  ບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງບໍລິການ 
ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອແຈ້ງການຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບການຊໍາລະສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ 
ເຂ້ົາສູ່ບັນຊີ.

  ວັນທໍາການ ໝາຍເຖິງມ້ື (ນອກຈາກມ້ືພັກ ຫືຼ ມ້ືພັກລັດ 
ຖະການ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີການລົງທະບຽນບັນຊີ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການຮັບ ຫືຼ ໂອນເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ 
ຂອງປະເທດນ້ັນໆ) ທ່ີ ທະນາຄານເປີດໃຫ້ດໍາເນີນການ 
ທຸລະກໍາໃນທຸລະກິດການທະນາຄານທ່ົວໄປ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ 
(i) ປະເທດທ່ີບັນຊີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, (ii) ບ່ອນທ່ີການປະສານ 
ງານຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນ ໃນປະເທດທ່ີຄໍາສ່ັງ ຫືຼ 
ການສ່ືສານດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ ແລະ (iii) ບ່ອນທ່ີມີການຮັບ 
ຫືຼ ສ່ົງເງິນ ໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນ້ັນໆ.

  ບໍລິການຈັດເກັບເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບເງິນສົດຈາກສະຖານທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການຈັດສົ່ງເງິນສົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ຈັດສ່ົງ 
ໃນສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງ.

  ຊ່ອງທາງ ໝາຍເຖິງລະບົບ, ສ່ືກາງ ຫືຼ ຊ່ອງທາງບ່ໍວ່າຈະ 
ເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຈັດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານເຂ້ົາ
ເຖິງ ແລະ ໃຊ້ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການອ່ືນໆທ່ີ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ (ໃນແບບຟອມ 
ລົງທະບຽນ) ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. 
ນອກຈາກຈະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊ່ອງທາງທ່ີຄວນເລືອກ ໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງບັນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 
ແມ່ນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, ການ 
ທະນາຄານ ໂດຍກົງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ໃນຂະນະທ່ີຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ ລວມເຖິງໂທລະສັບ, 
ອີ-ເມວ, ໂທລະເລກ ແລະ ການສ່ົງ ໂທລະສານ.

  ບໍລິການຈັດເກັບແຊັກ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບເອກະສານທາງການຈາກສະຖານ 
ທ່ີຈັດເກັບ.

  ບໍລິການແຊັກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ:

(ກ) ການອອກແຊັກວິສາຫະກິດໃນນາມຂອງລູກຄ້າ;
(ຂ) ການອອກແຊັກທະນາຄານ;
(ຄ) ການອອກເອກະສານທາງການອື່ນໆ; ແລະ

  ການຕີພິມ, ການຈັດການແຊກ, ຮູບແບບ, ການຈັດສ່ົງ, 
ການນໍາແຊັກເຂ້ົາຈັດເກັບ, ການໄກ່ເກ່ຍໜ້ີຄ້າງຈ່າຍ ແລະ 
ການລາຍງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫືຼ 
ບໍລິການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ນອກຈາກບໍລິການທ່ີເປັນຮ່າງຂອງສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດ.

  ເງິນຊໍາລະໜີ້ ໝາຍເຖິງເງິນທ່ີຝາກໃນບັນຊີໃດໜ່ຶງເພ່ືອ 
ທະນາຄານຈະສາມາດຮັບການຊໍາລະຈໍານວນເຕັມ 
ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດໂອນຄືນ ຫືຼ ຍົກເລີກ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ໃນນາມລູກຄ້າ.

  ສະຖານທີ່ຈັດເກັບ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີເງິນສົດ ຫືຼ 
ເອກະສານ ທາງການຖືກຈັດເກັບຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ຕາມທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ເພ່ີມເຕ່ີມເປັນະຈໍາ.

  ການບໍລິການທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໃນການດໍາເນີນງານ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍເປັນຄວາມລັບ 
ແລະ ມີພຽງບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດໃຊ້ສິດເຕັມທ່ີເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີສາມາດດໍາເນີນງານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການດ່ັງກ່າວ.

  ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ (ກ) ການຄອບຄອງ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 50%; ຫືຼ 
(ຂ) ອໍານາດ ໃນທິດທາງການຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຂອງບຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະຜ່ານການເປັນຂອງຜ່ານການອອກ
ຄະແນນສຽງ ຫືຼ ການສັນຍາ ຫືຼ ອ່ືນໆ.

  ແຊັກວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງແຊັກທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບນໍາໃຊ້ໃນນາມ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທ່ີທະນາຄານ 
ນໍາໃຊ້ ໃນການຊໍາລະທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ຫືຼ ດໍາເນີນ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ແລະ ລວມທັງ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນກາງ.

  ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການຮຽກ 
ເກັບໜ້ີ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ (ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ANZ ແລະ ລູກຄ້າ).

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ ລວມທັງສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ.

  ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນສະເພາະ 
ຂອງລູກຄ້າ ທ່ີໃຊ້ບັນຊີປະເພດນິຕິບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າ.

  ແຜນການປະເທດ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ປະເທດທ່ີໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນ 
ແຜນການປະເທດ.

  ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ໝາຍເຖິງຕົວບ່ົງຊ້ີ ຫືຼ ອຸປະກອນຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ຂະບວນການກໍານົດຄວາມປອດໄພທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ ເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ 
ຂອງລູກຄ້າ ເຊ່ິງລວມທັງໃບຢ້ັງຢືນ ອີເລັກໂທຼນິກ, ຕົວບ່ົງ 
ຊ້ີສະເພາະ, ຊ່ືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍເຊັນອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ ຫືຼ ຂະບວນການຕາມ 
ທ່ີຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ 

ເຊ່ິງລະບຸໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຊ່ອງທາງ ການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກເປັນ ຜູ້ໃຊ້. ຂ້ໍມູນ ປະຈໍາຕົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງ 
ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທ່ີອອກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ຫືຼຄັດເລືອກໂດຍ 
ລູກຄ້າ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກ 
ໂທຼນິກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິນຍອມ.

  ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແບບຟອມລົງສະໝັກ.

  ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍແລະ ລະບຸເປັນລາຍບຸກຄົນຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ.

  ເວລາສິ້ນສຸກການທໍາທຸລະກໍາ ໝາຍເຖິງເວລາລ້າສຸດທ່ີ 
ທະນາຄານຈະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກລູກຄ້າ.

  ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ໝາຍເຖິງຄໍານິຍາມ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ
ທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ ແລະ ຕາມ 
ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ກ່ອງຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງກ່ອງໄປສະນີ ຫືຼ ກະເປົາລັອກ ຫືຼ 
ອີ-ເມວທ່ີ ກໍານົດ ຫືຼ ໂທລະສານທ່ີລູກຄ້າຈັດຂ້ຶນໂດຍມີ 
ຈຸດປະສົງຮັບເອົາ ຂ່າວສານ.

  ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີຈັດສ່ົງເງິນສົດ 
ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໂດຍລູກຄ້າ ໃນບໍລິການຈັດສ່ົງເງິນສົດ. 

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກ 
ທ່ີປະກອບຢູ່ໃນເຄ່ືອງມືຂອງຜູ້ສ່ົງ, ຢືນຢືນຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ປະເມີນຂ້ໍມູນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍຖືກລົບກວນ 
ໃນເວລາທ່ີສ່ົງຂ້ໍຄວາມ.

  ຄໍາແນະນໍາໜີ້ໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຈາກສ່ວນ 
ຂອງລູກຄ້າຕ່ໍທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກບັນຊີ.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອປະສານງານຄໍາສ່ັງ ແລະ 
ການຊໍາລະຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງໝາຍ ເຖິງບໍລິການທ່ີີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກຈາກຜູ້ຈ່າຍ 
ຫາລູກຄ້າ.

  ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ໝາຍເຖິງ 
ຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ອອນລາຍ ຫືຼ ຊ່ອງທາງທ່ີໃກ້ 
ຄຽງກັນ (ລວມເຖິງ ຜູ້ຈັດຫາຜູ້ຈັດ) ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂ້ົາເຖິງ 
ບັນຊີ, ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ.

  ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ
ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ 
ໃນການເປີດບັນຊີ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮັກສາ 
ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ເຫດການສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີນອກເໜືອການ 
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ:

(ກ) ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ ຫຼື ເຫດການ 
ທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ;

(ຂ) ການໂຈມຕີ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ;
(ຄ) ສົງຄາມ, ການຕໍ່ຕ້ານ, ເຫດການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື 

ການປະທ້ວງ;
(ງ) ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;
(ຈ) ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ;

(ສ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ຄວາມຜິດພາດໃນການແຊກແຊງຂອງໂທລະຄົມ, 
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;

(ຊ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຕັກນິກ, ການທໍາລາຍຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫຼື ການແຊກແຊງລະບົບຄັອມພິວເຕີ ຫຼື 
ອຸປະກອນ ຫຼື ຊ່ອງທາງ (ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນ ຫຼື 
ໂປຼແກຼມ); ແລະ

(ຍ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ຫຼື 
ການແຊກແຊງຂອງບໍລິການທີ່ທະນາຄານ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມຈັດຂຶ້ນ.

  ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີກໍານົດ 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີຈົດທະບຽນ.

  ອໍານາດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ່ີສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານທ່ີຈັດການບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ 
ຕ້ັງຢູ່ (ຫືຼ ຖ້າບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີສາຂາຂອງ 
ທະນາຄານ ແມ່ນສະຖານ ທ່ີຂອງສາຂາ) ຫືຼ ອໍານາດ 
ທ່ີຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ເງິນຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງຍອດສົມດຸນໃນເບ້ືອງໜ້ີທ່ີມີ 
ລັກສະນະລວມທັງສະກຸນເງິນ ທ່ີກໍານົດໃນບັນຊີຄິດໄລ່ 
ດອກເບ້ຍຕາມ ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ ແລະ ໜ້ີສິນ 
ທາງການເງິນອ່ືນໆ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມ 
ການລວມຂອງຍອດສົມດຸນໃຫ້ກັບທະນາຄານພາຍໃຕ້
ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດສົມດຸນ ເບ້ຶອງໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີສິນການ 
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ; ເຊ່ິງ ເປັນຄວາມຈິງ, 
ຄາດຫວັງ, ບ່ໍແນ່ນອນ ຫືຼ ອ່ືນໆ; ມີລັກສະນະ ຊັດເຈນ 
ຫືຼ ບ່ໍຊັດເຈນ; ຫືຼປະກອບມີການລວມຕົວຂອງສ່ິງທ່ີ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

  ໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ໝາຍເຖິງລະບົບການສ່ືສານໂຮດ-ທູ-ໂຮດ 
ຜ່ານອີເລັກໂທຼນິກ ເຊ່ິງມີເປ້ົາໝາຍໃນການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ີັງ) ທ່ີສ່ົງຜ່ານຈາກລູກຄ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ຈາກທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໂຮດ-ທູ-ໂຮດໝາຍເຖິງການບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໂຮດ-ທູ-ໂຮດ.

  ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທ່ີທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຫືຼ ການເກັບເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ການສູນເສຍໂອກາດທາງ 
ທຸລະກິດ, ການສູນເສຍຊ່ືສຽງ, ການລົບກວນທາງທຸລະກິດ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ຂ້ໍມູນ, ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການສູນເສຍ 
ພິເສດ, ທາງອ້ອມ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກສ່ິງອ່ືນ ແລະ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທາງໃດທາງໜ່ຶງ.

  ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງເນ້ືອຫາຂອງຂ້ໍຄວາມ SWIFT ທ່ີສ່ົງຈາກ 
ທະນາຄານຫາລູກຄ້າ.

  ບໍລິການອິນສະຕາເຄດິດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍທະນາຄານຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີ
ໃນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເຊ່ິງຄາດການໄດ້ຮັບໂດຍ 
ທະນາຄານເພ່ືອເປັນບັນຊີຂອງລູກຄ້າກ່ອນທ່ີທະນາຄານ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຈໍານວນເຕັມ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ແລະ ຄໍາສ່ັງທັງໝົດ (ລວມທັງ 
ຄໍາສ່ັງທ່ີກໍານົດອອກ) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໂດຍ
ລູກຄ້າ (ຫືຼຕົວແທນ) ແລະ ຮັບໂດຍທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງ ໃດໜ່ຶງ (ອາດຈະເປັນ ທ່ີເລືອກ ຫືຼ ບ່ໍເລືອກ) ຫືຼ ຊ່ອງ
ທາງອ່ືນໆ ຕາມທ່ີຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ìຄໍາສ່ັງîໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ສ່ິງທ່ີກ່າວມາ.

  ເອກະສານທາງການ ໝາຍເຖິງແຊັກ (ລວມທັງ PDC), 
ແຊັກທະນາຄານ, ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ, ການສ່ັງຈ່າຍ 
ແລະ ເອກະສານທາງການອ່ືນໆທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

  ບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ບໍລິການດອກເບ້ຍສູງສຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍທ່ີທະນາຄານຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຍອດສົມດຸນເບ້ືອງມີ ຫືຼ 
ໜ້ີທັງໝົດ (ຕາມທ່ີຕົກລົງ) ໃນບັນຊີດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  ການຊໍາລະສາກົນ ໝາຍເຖິງ (i) ການຊໍາລະຈາກບັນຊີໜ່ຶງ
ເຂ້ົາຫາ ອີກບັນຊີໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກປະເທດ
ທ່ີບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ (ii) ການຊໍາລະທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະກຸນ 
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ 
ບັນຊີລົງທະບຽນນໍາ ໂດຍທ່ີບັນຊີດ່ັງກ່າວມີສະກຸນເງິນທ່ີບ່ໍ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການຊໍາລະໜ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

  ເອກະສານທາງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງ 
ການທ່ີລະບຸໃຫ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜ່ຶງ ລວມທັງເຫດຜົນເຊ່ັນຄວາມເສຍຫາຍ 
ຂອງເອກະສານທາງການ(ລວມທັງຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ), 
ການດໍາເນີນຕາມເອກະສານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານ 
ເລ່ີມລ້າສະໄໝ, ລູກຄ້າບ່ໍມີສິດພຽງພໍໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານ, ບ່ໍມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບການກໍາຈັດເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍົກເລີກຊໍາລະຂອງເອກະສານທາງການ.

  ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ, ຂ້ໍບັງຄັບ, 
ກົດລະບຽບ, ກໍານົດການ, ຄໍາສ່ັງສານ ຫືຼ ມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ມີອໍານາດອ່ືນໆ ຫືຼ ການສະເໜີ, ຄໍາສ່ັງ, ທິດທາງ, 
ຄໍາແນະນໍາ, ການແຈ້ງການ, ກົດເກນ, ການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ 
ຄໍາຊ້ີແຈງຂອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງຜູ້ມີອໍານາດ 
ທ່ີມີອໍານາດບັງຄັບນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ບັງຄັບນໍາໃຊ້ 
ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຂດປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ໝາຍເຖິງບໍລິການສະວີບ, ບໍລິການ 
ດອກເບ້ຍສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການ 
ລວມຂອງຍອດສົມດຸນ.

  ສະຖານທີ່ໄປສະນີ ໝາຍເຖິງສະຖານທ່ີກໍານົດທ່ີ 
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) 
ຕາມທ່ີຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ 
ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຮັກສາ ເອກະສານທາງການໃດໜ່ຶງ 
(ຈົນກວ່າຈະຮອດກໍານົດດໍາເນີນງານ) ທ່ີຜູ້ຈ່າຍຝາກ 
ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ບໍລິການໄປສະນາ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນໂດຍ ທ່ີທະນາຄານຈັດກຽມສ່ິງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພ່ືອໃຫ້ມີເອກະສານທາງການ

ທ່ີຝາກໃນສະຖານທ່ີໄປສະນີ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງການຈ່າຍທາງ 
ອີເລັກໂທຼນິກ ເພ່ືອຈະສາມາດຈັດເກັບ ແລະ ດໍາເນີນ
ການໂດຍທະນາຄານ ເຊ່ິງລວມທັງບໍລິການ ຈັດເກັບ
ແຊັກ ແລະ ບໍລິການສໍາລັບແຊັກຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການໄກ່ເກ່ຍໃບຮຽກເກັບໜ້ີ 
ແລະ ການສະໜອງບົດລາຍງານເພ່ືອໄກ່ເກ່ຍ.

  ຄວາມເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 
ໜ້ີສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການລ້າຊ້າ ຫືຼ ການຫຸຼດຂອງມູນຄ່າ.

  ບໍລິການ MACUG ໝາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຊ້ປິດທ່ີບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງ SWIFT ເຊ່ິງມີ 
ຈັດການ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕ້ັງຂ້ຶນລະຫວ່າງ 
ລູກຄ້າ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ 
ໃຊ້ສິດອ່ືນໆ.

  ຄໍາສັ່ງ ໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊ່ິງອາດ
ເປັນລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າ) ຕ່ໍທະນາຄານເພ່ືອໂອນເງິນ 
ທາງອີເລັກ ໂທຼນິກຈາກບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ.

  ອຸປະກອນມືຖື ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນແອັບທະນາຄານ.

  ບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດສົມດຸນ 
ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸໄວ້ດ່ັງນ້ັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍລິການເງິນກອງກາງຄາດ 
ຄະເນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ການບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ບໍລິການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງຍອດ
ສົມດຸນ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນໂດຍຍອດ
ສົມດຸນ ຂອງບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມການລວມຂອງ 
ຍອດ ສົມດຸນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດ ແລະ ຍອມຮັບເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຄໍານວນ 
ດອກເບ້ຍ. ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ຂ້ໍສົງໄສ ເງິນຈະບ່ໍສາມາດ 
ຖ່າຍໂອນຈາກບັນຊີຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມການລວມ
ຂອງຍອດສົມດຸນຫາອີກບັນຊີໜ່ຶງ.

  ການທະນາຄານ OTC ໝາຍເຖິງການທະນາຄານໂດຍກົງ 
ໃນສາຂາຂອງທະນາຄານ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເງິນກອງກາງຄາດຄະເນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະວີບ ຫືຼ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມດອກເບ້ຍສູງສຸດ.

  PDC ໝາຍເຖິງແຊັກກ່ອນກໍານົດ.

  ລາຍຊື່ PDC ໝາຍເຖິງລາຍຊ່ືທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ເລກແຊັກ ແລະ ວັນທີຂອງ PDC;
(ຂ) ຜູ້ຖອນແຊັກ; ແລະ
(ຄ) ຈໍານວນຂອງ PDCs.

  ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ບຸກຄົນທ່ີສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

  ບໍລິການແຊັກກ່ອນກໍານົດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ 
ຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການ PDCs.

  ເຫດການຍົກເລີກທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງ 
ເຫດການທ່ີມີ ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີສາມາດປະກອບ 
ເປັນເຫດການຍົກເລີກ.

  ການຊື້ ຫຼື ບໍລິການສ່ວນຫຼຸດ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີ 
ທະນາຄານຈັດຂ້ຶນເພ່ືອຝາກເງິນເຂ້ົາບັນຊີລູກຄ້າ
ເປັນຈໍານວນເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງຈໍານວນນ້ັນ 
ຂອງເອກະສານທາງການ ແລະ ໜ້ີຄ້າງຮັບຂອງ
ລູກຄ້າກ່ອນການຊໍາລະໜ້ີ ຫືຼ ວັນທີທ່ີກໍານົດ.

  ບໍລິການລາຍງານ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານ
ຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດເກັບ ແລະ ສ່ົງຍອດສົມດຸນ ແລະ 
ການສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫືຼ ບັນຊີອ່ືນໆ 
ຂອງລູກຄ້າກັບບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ 
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

  ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງການ 
ອະນຸຍາດທາງເສດຖະກິດ ຫືຼ ການຄ້າທ່ີຜູ້ມີອໍານາດ 
ກໍານົດໃຊ້. 

  SCORE ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິການ 
ມາດຕະຖານ ວິສາຫະກິດທ່ີຈັດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດການ
ໂດຍ SWIFT.

  ສິ່ງຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງສັນຍາຢືມເງິນຊ້ືເຮືອນ, 
ສິດໃນການ ຄອບຄອງ, ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ສ່ິງຄ້ໍາປະກັນ
ອ່ືນໆທ່ີມີຜົນແບບດຽວກັນ.

  ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ, ລຸກກະແຈອີເລັກໂທຼນິກ ຫືຼ ອຸປະກອນ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

  ບໍລິການ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນການເງິນ, ບໍລິການ, 
ບັນຊີ, ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ, ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, 
ການຂະຫຍາຍສິນເຊ່ືອ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ, ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າສ່ິງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ, 
ເງິນກູ້, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ ສິນເຊ່ືອ 
ທ່ີຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

  ຜູ້ຮ່ວມມືບໍລິການ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີທະນາຄານຄັດ
ເລືອກເປັນປະຈໍາເພ່ືອຮັບການສ່ືສານ (ລວມທັງຄໍາສ່ັງ) 
ທ່ີສ່ົງໂດຍລູກຄ້າ ຜ່ານລະບົບໂຮດ-ທູ-ໂຮດ ເພ່ືອການ 
ດໍາເນີນການ ແລະ ການ ສ່ົງຜ່ານທະນາຄານ.

  ຕາຕະລາງບໍລິການ ໝາຍເຖິງເງ່ືອນໄຂສະເພາະທ່ີລະບຸໄວ້ 
ເຖິງບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງບໍລິການ
ສະເພາະ ຫືຼ ສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນ.

  ບັນຊີສະວີບ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລະບຸເປັນແນວນ້ັນໃນ 
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະວີບ ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີບັນຊີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ບໍລິການສະວີບຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

  ບໍລິການສະວີບ ໝາຍເຖິງບໍລິການທ່ີທະນາຄານຈັດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງລວມ ກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເງິນໃນບັນຊີສະວີບ
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມສະວີບ ເຊ່ິງອາດຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອໍານາດ
ທ່ີຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງກັນໃນແບບຟອມລົງທະບຽນ.

  ໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມ ໝາຍເຖິງ 
ໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທ່ີກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຝ່ັງຢູ່
ໃນອຸປະກອນ ຄວາມປອດໄພ ເຊ່ັນ ສະມາດກາດ ຫືຼ USB.

  SWIFT ໝາຍເຖິງ S.W.I.F.T. SCRL ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ໜ້ີສິນໃນຖະໜົນອາເດວ 1, B-1310- ລາຍຮັບ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ລະຫວ່າງ SWIFT ແລະ ລູກຄ້າ (ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT 
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ) ຫືຼ ທະນາຄານ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂ້ໍຄວາມຂອງ SWIFT.

  ເອກະສານ SWIFT ໝາຍເຖິງຂ້ໍກໍານົດ, ເງ່ືອນໄຂ, 
ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຂະບວນ 
ການຂອງ SWIFT ທ່ີເໝາະສົມກັບບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ຫືຼ ໃຊ້ໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັບຂ້ໍຄວາມ SWIFT 
ຕາມທ່ີໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ຫືຼ ຕາມທ່ີ 
SWIFT ຫືຼ ທະນາຄານແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
(ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ).

  ຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ, ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ 
ເອກະສານທາງອີເລັກໂທຼນິກ ທ່ີຖືກສ່ົງໂດຍໃຊ້ບໍລິການ
ຂ້ໍຄວາມ SWIFT.

  ບໍລິການຂໍ້ຄວາມ SWIFT ໝາຍເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ
ຂອງ SWIFT ທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດເປັນປະຈໍາ ລວມທັງບໍລິການ SCORE ຫືຼ 
MACUG.

  ອາກອນ ໝາຍເຖິງອາກອນ, ຄ່າພາສີ, ພາສີສຸລະກາກອນ, 
ພາສີ ຫືຼ ຄ່າທໍານຽມ ຫືຼ ການກັກໄວ້ທ່ີມີລັກສະນະແບບ 
ດຽວກັນ (ລວມທັງຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ບ່ໍສາມາດໃນການຊໍາລະ ຫືຼ 
ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ).

  ກໍລະນີຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບລູກຄ້າ 
ໂດຍມີລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(ກ) ການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ດໍາເນີນ 
ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການແກ້ໄຂ 
ພາຍໃນສິບສີ່ ມື້ຕາມປະຕິຖິນຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານ 
ແຈ້ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ການລົ້ມລະລາຍ. ລູກຄ້າ (i) ຍຸບ, ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ 
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ ຫຼື ຍອມຮັບໃນການບໍ່ສາມາດ 
ຊໍາລະໜີ້ກ່ອນໝົດກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ; (ii) 
ໂອນຊັບສິນ ຫຼື ການຈັດການໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເຈົ້າໜີ້; (iii) ດໍາເນີນການຟ້ອງເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າ 
ຄໍາພິພາກສາລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບັນເທົາອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ມີການຮ້ອງທຸກ 
ເພື່ອຍົກເລີກກິດຈະການ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; 
(iv) ມີມະຕິໃຫ້ຍົກເລີກກິດຈະການ, ການຈັດການທີ່ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ; (v) 
ກາຍມາເປັນຕົວຕັ້ງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, 
ຜູ້ຊໍາລະບັນຊີຊົ່ວຄາວ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ 
ດູແລຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vi) ມີພາກສ່ວນ 
ໝັ້ນຄົງຢຶດຊັບສິນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າ; (vii) ເປັນ
ຕົວຕັ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 

ກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ (i) ຫາ (vi) ຂ້າງເທິງ ຫຼື 
(vii) ດໍາເນີນການທີ່ລະບຸຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ສະພາບການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນີ້;

(ຄ) ການປ່ຽນແປງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ມີການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງໃນສະພາບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ 
ທະນາຄານໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບໃນການພິຈາລະນາ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນ
ການເຮັດຕາມພາລະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ; ແລະ

(ງ) ຄວາມຜິດກົດໝາຍ. ກໍລະນີ ຫຼື ສະພາບການເກີດຂຶ້ນ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຫຍັງກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໃນການຊໍາລະ ຫຼື ການ 
ນໍາສົ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ 
ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເມື່ອລູກຄ້າດໍາເນີນງານ
ຢ່າງປະໝາດ ຫຼື ລະເມີດຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ຫຼື 
ຫຼັກການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

  ບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນ, ທະນາຄານ 
ຜູ້ຮ່ວມມື, ພາກສ່ວນລາຍງານສິນເຊ່ືອ, ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ, 
ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕ່ໍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີທະນາຄານມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບບຸກຄົນທີສາມ 
(ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຈັດຕ້ັງຂອງ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານ).

  ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຊໍາລະ 
ໜ້ີ ຫືຼ ລະບົບອ່ືນໆທ່ີສະໜອງ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍບຸກຄົນ 
ທີສາມໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.

  ຜູ້ໃຊ້ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີລູກຄ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ 
ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ.

  ຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄູ່ມືແນະນໍາ ຫືຼ 
ເອກະສານທ່ີຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບລູກຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ 
ຈັດພິມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ 
ໂດຍທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ຈະປັບປຸງ 
ຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

  ຖືກຕ້ອງຕາມໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຼນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ 
ໝາຍເຖິງ ລູກກະແຈສາທາລະນະຂອງໃບຢ້ັງຢືນອີເລັກ 
ໂທຼນິກຕາມທ່ີທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກ ເຊ່ິງຈົດທະບຽນ 
ໃຫ້ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າທ່ີມີ ສະຖານະ ëຖືກຕ້ອງí.

  ຕູ້ນິລະໄພ ໝາຍເຖິງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕູ້ນິລະໄພ ສ່ວນກາງພ້ອມລະບຸລາຍລະອຽດເປັນ
ປະຈໍາກັບລູກຄ້າ.

  ເລກບັນຊີຈໍາລອງ ໝາຍເຖິງເລກບັນຊີປອມທ່ີກໍານົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຈ່າຍລູກຄ້າ.

  ການຖອນ ໝາຍເຖິງການຖອນ ຫືຼ ການໂອນເງິນ
ຈາກບັນຊີໃດໜ່ຶງ.

1. ການນໍາໃຊ້
1.1 ເອກະສານສະບັບນ້ີປະກອບເປັນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ

ຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ 
ຂອງ ANZ.

1.2 ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ. ຄໍາສັບທ່ີ 
ພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ 
ສະບັບນ້ີແມ່ນມີຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງ
ຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

2. ການຕີຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດຄໍານິຍາມ
2.1 ການຕີຄໍານິຍາມ

  ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຮູບປະໂຫຍກ
ກໍານົດເປັນຢ່າງອ່ືນ:

(ກ) ບຸກຄົນປະກອບມີລັດຖະບານ, ລັດ, ໜ່ວຍງານລັດ, 
ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ
ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

(ຂ) ບຸກຄົນປະກອບມີຕົວແທນບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງ
ກົດໝາຍ, ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ;

(ຄ) ຄໍາສັບເອກະພົດລວມເອົາຄໍາສັບພະຫຸພົດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ;

(ງ) ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍແມ່ນ 
ການອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ເອກະສານ ຫຼື ກົດໝາຍ (ແລະ 
ຂໍ້ກໍານົດ) ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເພີ່ມເຕີ່ມ 
ຫຼື ແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ

(ຈ) ພາກສ່ວນ, ມາດຕາ, ວັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການແປ.

2.2 ຄໍານິຍາມ

  ບັນຊີ ໝາຍເຖິງບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ.

  ຕົວແທນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍທະນາຄານ
ຕ່າງໜ້າລູກຄ້າ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຄວາມ.

  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ີໃຊ້ໃນການ 
ຊໍາລະບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໂດຍມີ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ 
ຖ້າຫາກບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ.

  ຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍ ເຖິງເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງປະເທດ, 
ຕາຕະລາງພາກສ່ວນຄັດຄ້ານ, ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງ
ຄ່າທໍານຽມອ່ືນໆ ແລະ ຕາຕະລາງ ຄຳນິຍາມສະບັບນ້ີ.

  ANZ ໝາຍເຖິງກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ 
ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ABN 11 005 357 522.

  ບໍລິການຈັດການໜີ້ຄ້າງຮັບຂອງ ANZ ໝາຍເຖິງບໍລິການ
ເກັບໜ້ີ ຫືຼ ໜ້ີຄ້າງຮັບ ລວມທັງລັກສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 • ບໍລິການເກັບໜີ້ຄ້າງຮັບທາງເອເລັກໂຕນິກທີ່ຝາກ
ໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ ບໍລິການໜີ້ໂດຍກົງ);

 • ບໍລິການແຊັກ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິການໄປສະນີ);

 • ບໍລິການເງິນສົດ ທີ່ຝາກໃນບັນຊີ (ຕົວຢ່າງເງິນຝາກ
ໂດຍກົງ); ແລະ

 • ບໍລິການໄກ່ເກ່ຍ, ການເພີ່ມພູນ ຫຼື ສິ່ງປົກຄຸມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

  ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ົວໄປ
ຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ອັດຕາທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ 
ຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ.

  ແບບຟອມລົງສະໝັກ ໝາຍເຖິງແບບຟອມໃດໜ່ຶງທ່ີ
ລູກຄ້າລົງລາຍເຊັນໃນການສ້າງບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການໃດໜ່ຶງ.

  ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ອໍານາດຈາກລູກຄ້າ (ຫືຼ ຕົວແທນ) ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອດໍາເນີນງານຕາງໜ້າ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ
ກະທໍາຕ່າງໆ, ເສລີໃນການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຫືຼ 
ໃຊ້ບັນຊີ ຫືຼ ບໍລິການອ່ືນໆ.

  ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າ 
ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຈົດທະບຽນກັບ SWIFT ແລະ ເປັນບຸກຄົນທ່ີ 
ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂ້ໍຄວາມ 
SWIFT ແລະ ບັນລຸຕາມຄຸນນະສົມບັດທ່ີລະບຸໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ໍສົງໄສ ລູກຄ້າຈະສືບຕ່ໍເປັນຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີ 
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ເຖິງຈະບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
SWIFT ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກຕ່ໍໄປ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລະບຸໄວ້ 
ໃນຂ້ໍຕົກລົງ SWIFT ນອກຈາກໄລຍະເວລາທ່ີໃຫ້ກັບ 
ລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ SWIFT ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະ
ຕັດ ສິນໃຈໃຊ້ທາງເລືອກ ຕ່າງຫາກ.

  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຊ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງການ 
ທະນາຄານທາງອີເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປັນ 
ບຸກຄົນທ່ີລູກຄ້າ ແຈ້ງການ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເຫັນດີ 
ໂດຍທະນາຄານ.

  ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດກົດລະບຽບ, 
ບໍລິຫານ, ລັດຖະບານ, ເຄ່ິງລັດຖະບານ, ເໜືອລັດຖະບານ, 
ໜ່ວຍງານນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ກວດສອບ, ສານ ຫືຼ 
ກໍາມະການຕັດສິນ.


