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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພ່ີມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫືຼ (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສື່ສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບໍ່່ສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫືຼ ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສ່ັງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫັຼງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕ້ັງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນີ້, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສື່ສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທີ່ບ່ໍດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫັຼງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕ້ັງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພີ່ມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫັຼງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕ້ັງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສົ່ງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢ້ັງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອ່ືນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕ່ໍ, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫືຼ ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທ່ີເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫຼື 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອ່ືນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ

ພາກແນະນໍາເງື່ອນໄຂການທະນາຄານທົ່ວໄປ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ ກໍານົດ
ບັນດາເງ່ືອນໄຂທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ີທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ຄຽງຄູ່ກັບ:

ກ)    ຕາຕະລາງຄໍານິຍາມ ແລະ ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງບໍລິການທ່ີ
ເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປ
ຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີ; ແລະ

ຂ)    ແບບຟອມສະໝັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

ນອກເໜືອຈາກລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ 
ANZ ສະບັບນ້ີ, ຄໍາສັບທ່ີພິມເປັນໂຕໃຫຍ່ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ເງ່ືອນໄຂການທະນາຄານທ່ົວໄປຂອງ ANZ ສະບັບນ້ີແມ່ນມີ
ຄໍານິຍາມສະເພາະໃນຕາຕະລາງຄໍານິຍາມສະບັບນ້ີ.

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1  ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ:

ກ) ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ຕາມທີ່ທະນາຄານຮ້ອງຂໍຕາມຢ່າງສົມຄວນໃນທຸກ
ໄລຍະ, ລວມທັງທີ່ກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ 
ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ລ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ;

ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີ (ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ) 
ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານ
ຜ່ານມາ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ ຈົນກວ່າລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນການ
ຕາມການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານມາ;

ຄ) ດໍາເນີນການສອດຄ່ອງກັບທຸກຄໍາສັ່ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດທີ່ທະນາຄານແຈ້ງນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການ
ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນ, 
ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານອາດຈະ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ກ່ອນການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ດໍາເນີນການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງວ່າໄດ້ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ອາກອນ ຫຼື ພາສີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ 
ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບບັງຄັບທາງກົດໝາຍ 
ຫຼື ອາກອນ ແລະ ພາສີ ດັ່ງກ່າວໃນທຸກໄລຍະ. ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ

ອາກອນ ຫຼື ການບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກໍາໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການ;

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການສົງໄສເຖິງ
ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, 
ການບໍລິການ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ;

ສ) ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນການ
ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ຊ) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຊາບໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ເຖິງການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກ
ໃດໆ;

ຍ) ສິດຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຕົວ
ຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະລະບຸໃນບົດບັນຍັດອື່ນໆ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ແຕ່ການອ້າງການພົວພັນທີ່
ກ່ຽວພັນກັບສິດດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງ ການມອບ, ການ
ໂອນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການປະກາດ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະບໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນອກເໜືອຈາກລູກຄ້າມີສິດ 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບັນຊີກັບທະນາຄານ;

ດ) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບ
ການສໍາຮອງໄວ້. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຫາກບໍ່
ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

ຕ) ລູກຄ້າຈະບໍ່:
(i)  ແຍກ, ຖອດສ່ວນ, ແກ້ໄຂທາງວິສະວະກໍາ, ດັດແກ້ 

ປັບປຸງ, ແປ, ຂາຍຕໍ່, ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢືນ, 
ໃບຢ້ັງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;

(ii)  ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫືຼ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕ່ໍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ເຄ່ືອງມືອື່ນໆ.

ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

1.4  ຊ່ອງທາງການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ແລະ ຄໍາສ່ັງ

ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i)  ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ 

ເຖິງບັນຊີ ຫືຼ (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສ່ັງ;

(ii)  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສ່ັງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;

(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;

(iv) ວ່າທຸກຄໍາສ່ັງແມ່ນບ່ໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນ

ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສ່ັງ;

(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສ່ັງຜ່ານມາທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ;

(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງ ຫຼື, ຍັງບ່ໍ
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕ່ໍດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່ 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕົກລົງວ່າ, ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ, 
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສ່ັງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບ່ໍໄດ້ສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.

(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຖ້າ:
(A)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສ້ິນສຸດການ

ທໍາທຸລະກໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ຄໍາສ່ັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຊັດເຈນ ຫຼື 

ຂັດກັນ ຫືຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທ່ີລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;

(C)  ຄໍາສ່ັງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບ່ໍໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(D)  (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄໍາສ່ັງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອ່ືນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ຍອດສູງສຸດອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;

(E)  ຄໍາສ່ັງທ່ີເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທ່ີໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທ່ີກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ 
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ);

(F)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ 
ຫຼື ອາໄສຂ້ໍມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບ່ໍ
ແມ່ນວັນທໍາການ;

(G)  ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫືຼ

(H)  ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂ້ຶນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ

ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທ່ີມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;

(ii)  ຄໍາສ່ັງທີ່ສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນ;

(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສ່ົງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທ່ີສຸດ
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i)  ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ

ແຈ້ງຜ່ານ:
(A)  ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທ່ີຢູ່ທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື

(B)  ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com 
ສໍາລັບການເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີທະນາຄານ
ຈະ;
(1)  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສ່ື

ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທ່ີ
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ

(2)  ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບ່ິງຄືນຂ້ໍມູນ
ຜ່ານການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

(ii)  ອາດຈະເພີ່ມເຂ້ົາທ່ີຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫືຼ ຍົກເລີກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;

(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂ້ໍມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງຄືນໄດ້; ແລະ

(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສ່ືສານເອເລັກໂຕຣນິກທ່ີສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ, 
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.

1.5  ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

  ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ່ໍທະນາຄານວ່າ:

ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ

ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕ້ັງ ຫຼື ປະກອບຂ້ຶນ (ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ);

(ii)  ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ 
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ;

(iii) ການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, 
ແລະ ການເຂ້້ົາຮ່ວມດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ

(iv) ບ່ໍວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ທຸລະກໍາ
ທ່ີຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ແມ່ນຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫືຼ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A)  ກົດໝາຍທ່ີມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ

ລູກຄ້າ;
(B)  ເອກະສານທ່ີເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ; 

ຫຼື
(C)  ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ

ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.

ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i)  ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ

ເຄ່ືອນໄຫວບັນຊີ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພ່ືອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈ້ົາຂອງບັນຊີທ່ີແທ້ຈິງໃນທຸກເວລາ.

1.6  ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທັນເວລາ 
ບັນດາຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ, 
ການດູແລ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລູກຄ້າ ທ່ີຈໍາເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການຄວ້ໍາບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫືຼ ບັນດານິຕິກໍາອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

ຫືຼ ລູກຄ້າເນ່ືອງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫືຼ 
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຶຼ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລີການ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ.

3. ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ
3.1  ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜ່ຶງ ຫືຼ 

ຫຼາຍບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ, 
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອ່ືນໆຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

3.2  ປະເພດຂອງບັນຊີ

ກ) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ, 
ຕົກລົງທີ່ຈະມອບໃຫ້ລູກຄ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຈໍາ.

ຂ) ລູກຄ້າຈະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບັນດາຄໍາສັ່ງເຖິງວິທີການ
ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາຫຼັງຈາກຄົບກໍານົດ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄໍາສັ່ງ, ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ) ສືບຕໍ່ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໂດຍການເປີດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາບ້ວງໃໝ່ເຊິ່ງລວມເອົາຍອດເງິນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະກໍານົດຜ່ານມາຕາມ
ທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດອກເບ້ຍ
ຈະຖືວ່າຄ້າງຈ່າຍໂດຍອີງຕາມອັດຕາທີ່ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ. ການຖອນໃດໆກ່ອນມື້ຄົບກໍານົດອາດ
ດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເສຍກ່ອນ 
ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ທະນາຄານ ອາດຈະໂຈະການຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ອາດຈະ
ເກັບຄ່າບໍລິການປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສໍາລັບບັນຊີ
ຝາກປະຈໍາ.

3.3  ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ

ກ) ທຸກການຝາກ ຫຼື ການຖອນເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີຈະຖືກແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນໃນບັນຊີດ້ວຍອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 
ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕັດຈາກບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານມີພັນທະຜູກພັນ
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກ 
ຫຼື ຮັບການໂອນຈາກບັນຊີໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນຊີຖືກ
ເປີດ ແລະ ຮັກສາ.

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ

ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບ່ໍພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຫ້າມບ່່ໍໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈ, ການເລ່ືອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;

(ii)  ຖ້າຫາກປະເທດເຈ້ົາຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫືຼ ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນ້ັນ, ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະ 
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບ່ໍວ່າກ່ອນ 
ຫືຼ ຫັຼງມ້ືຄົບກໍານົດ), ຍອດດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອ່ືນ
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທ່ີດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕ່ໍລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ໂດຍບ່ໍຂັດຕ່ໍມາດຕາ 3.3. ຂ້ໍ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ 
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ

(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທ່ີເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທ່ີ
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.4  ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫືຼ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5  ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນ

ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i)  ການຝາກເງິນສົດດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ

ທ່ີທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ງ)  ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i)  ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍທະນາຄານໃຫ້

ລູກຄ້າ, ຍອດດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພ່ືອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕ່ໍການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;

(ii)  ນອກຈາກຈະສ່ັງເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍລູກຄ້າ, 
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາບັນຊີໃດໜ່ຶງ
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດ່ັງກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບັນຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ
ເຂ້ົາບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທ່ີລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iv) ໃນກໍລະນີ
(A)  ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂ້ົາບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ

ຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ (I) ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫືຼ (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂ້ົາທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ສ້ໍໂກງ; ຫຼື

(B)  ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສ່ົງຄືຍອດທ່ີຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບ່ໍ
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 
ໃນວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື

(C)  ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,

      ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ 
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂ້ົາຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ) 
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.

3.6  ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ

ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i)  ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື 

ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດ່ັງກ່າວ:
(A)  ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດ່ັງກ່າວ

ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທ່ີຖອນ;
(B)  ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ, 

ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງ; 
ແລະ

(C)  ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບ່ໍ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, 
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສ່ັງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;

(ii)  ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນເງິນໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດ່ັງກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫືຼ ຕີກັບ
ໃນພາຍຫັຼງ, ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍມູນຄ່າທ່ີຕິດພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ;

(iii) ຫາກທະນາຄານບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທ່ີລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕ່ໍການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕ່ໍການຊໍາລະດ່ັງກ່າວ;

(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສ່ັງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທ່ີ:
(A)  ຄໍາສ່ັງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ

ສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B)  ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ

ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື 
ລະດັບ ຫືຼ ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທ່ີຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທ່ີເໝາະສົມ); ແລະ

(C)  ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງ;

(v) ຖ້າຄໍາສ່ັງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫືຼ ລະບູ ວັນທີທີ່ບ່ໍແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕ່ໍໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;

(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງ, 
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສ່ັງ;

(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທ່ີພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສ່ັງໂອນເງິນຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ 
ຫຼື ບ່ໍ,

(2)  ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ, 
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທ່ີໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພ່ີມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂ້ົາບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;

(B)  ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ, 
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ 
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບ່ໍວ່າຈະ 
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອ່ືນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທ່ີລູກຄ້າລະບຸ 
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂ້ົາ;

(C)  ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດ່ັງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ

(D)  ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບ່ໍມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫັຼງ
ສໍາລັບກໍລະນີດ່ັງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫັຼງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອ່ືນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV) 
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;

(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ

(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).

ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

(A)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສ່ັງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສ່ັງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ັງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.

ງ)  ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i)  ທະນາຄານຈະ (A) ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສ່ັງ

ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ 
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນດ່ັງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສ່ົງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທ່ີພິມ
ອອກ); ແລະ

(ii)  ທະນາຄານບ່ໍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການສ່ົງຕ່ໍຄໍາແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃນກໍລະນີທ່ີປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 
3.6 ຂ້ໍ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ຫືຼ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີລູກຄ້າສ່ັງໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂ້ົາໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.

3.7  ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

ກ) ນອກຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການສະໜອງເງິນກູ້ເບີກເກີນ
ບັນຊີ, ລູກຄ້າຈະຮັກສາທຸກບັນຊີທີ່ໃຫ້ເປັນຍອດມີ.

ຂ) ຖ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ, ຫຼື ບັນດາທຸລະກໍາຂອງ, ບັນຊີ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເບີກເກີນ ຫຼື ເກີນຍອດເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕໍ່ (ຫຼື ອາດຈະຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານກໍານົດ
ໃຫ້) ການມີຜົນຂອງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ.

ຄ) ລູກຄ້າຈະຊໍາລະທັນທີຍອດທີ່ພຽງພໍເຂົ້າບັນຊີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສໍາລັບຍອດເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ຍອດຄົງເຫຼືອເປັນ 
0 ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຍອດເບີກເກີນຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ.

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານຈະເກັບດອກເບ້ຍສໍາລັບ
ຍອດທີ່ຫັກໃນບັນຊີ, ລວມທັງຍອດທີ່ເບີກເກີນ ຫຼື 
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ຕາມອັດຕາທີ່ທະນາຄານ
ແຈ້ງຕໍ່ລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຈະຄິດໄລ່ແບບລາຍວັນ.

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ, 
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.2  ພາລະບົດບາດ, ຜູ້ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ

ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ 
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື 
ບ່ໍກະທໍາ ຄືກັນກັບທ່ີລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບ່ໍກະທໍາທ່ີ
ກ່ຽວພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທ່ີມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(A)  ການຮັບເອົາ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ຂ້ໍຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B)  ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ

ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສ່ັງໃຫ້ທະນາຄານ
ທ່ີຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

(C)  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍ
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;

(D)  ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ 
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂ້ຶນ,

      ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບ່ໍມີການລະເວັ້ນບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;

(ii)  ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍການກະທໍາ ຫືຼ 
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທ່ີມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດທາງ
ສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ) ທະນາຄານຈະພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ທະນາຄານ
ຈະບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນໃນການພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃດໆ ແຕ່ອາດຈະເລືອກກະທໍາການພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ທະນາຄານປະກາດ
ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກວ່າຈະເຫັນດີເປັນຢ່າງ
ອື່ນໂດຍທະນາຄານ, ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ (ລວມທັງ, 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກະທໍາ 
ຫຼື ການລະເວັ້ນກະທໍາຂອງຕົວແທນ), ທະນາຄານຈະ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

1.3  ບຸກຄົນທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:

ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສ່ັງ
ທ່ີລົງລາຍເຊັນ, ສ່ັງອອກ, ສ່ົງ ຫືຼ ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ, 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ເກີດຈາກຄໍາສ່ັງ ຫືຼ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ);

ຄ) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົງລາຍ
ເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ ທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ລົງລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜູ້ລົງ
ລາຍເຊັນ, ສັ່ງອອກ, ສົ່ງ ຫຼື ມອບ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຄ້າ
ອາດອ້າງວ່າຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງກະກຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າ;

ງ)  ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈົນກວ່າທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, 
ທະນາຄານຈະຖືວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ
ສົມບູນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດທີ່ສະໜອງໃຫ້
ທະນາຄານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຈ) ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດລະບຸຕົວຕົນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ
ຕາມການລະບຸຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານ. 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ບໍ່ດໍາເນີນການ ຫຼື ກະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງໃດໆຈົນກວ່າ
ຈະສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດ
ສອບການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ການເຂ້ົາເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;

(iv) ຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສ່ັງ
ທ່ີໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນເວລາໂຕຈິງ;

(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕ້ີ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທ່ີເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A)  ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ

ເຂ້ັມງວດ; ແລະ
(B)  ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ

ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ

ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢ້ັງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫືຼ ອາດຈະມີ:
(A)  ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບ, ຫືຼ 

ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື

(B)  ການລະເມີດຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທ່ີກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,

      (ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî), 
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສ່ືສານ 
(ລວມທັງທຸກຄໍາສ່ັງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສ່ົງພາຍຫຼັງການຕ່ືມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບ່ໍວ່າການສື່ສານດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບ່ໍ. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບ່ໍເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສ່ືສານ
ດ່ັງກ່າວ;

(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ 
1.4 ຂ້ໍ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທ່ີທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;

(ix) ເນ່ືອງຈາກວ່າການບໍລິການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບ່ໍພ້ອມ ຫືຼ ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນ່ືອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ, 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທ່ົານ້ັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພ່ືອທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອ່ືນໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫືຼ ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i)  ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສ່ົງຄໍາ

ສ່ັງຜ່ານຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ 
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສ່ົງຄໍາສ່ັງທີ່ບ່ໍປອດໄພ ແລະ 
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບ່ໍແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສ່ັງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍສົມບູນ, ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທ່ີຄໍາສ່ັງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື 
ຄໍາສ່ັງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;

(ii)  ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການດໍາເນີນການ 
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ 
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບ 
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທ່ີຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສ່ັງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ 
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບ່ໍວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບ່ໍ).

ງ)  ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.

ງ)  ລູກຄ້າຕົກລົງປະເມີນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ 
ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາອື່ນ.

ຈ) ລູກຄ້າຢັງຢືນວ່າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວໃນນາມຕົນເອງ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ນອກຈາກວ່າແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໃຫ້ທະນາຄານ.

1.7  ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າສິດທັງໝົດຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໃນບັນດາເອກະສານທາງການ, ລະບົບ, 
ຂໍ້ມູນ, ສິ່ງຂອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖືກນໍາໃຊ້ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງ
ທາງທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ 
ລູກຄ້າບໍ່ມີ, ແລະການປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ 
ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ຫຼື ຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ
ມີ, ສິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກສິດ
ທາງຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຂ) ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ກະທໍາການໃດໆ 
ທີ່ຈະລົບກວນ, ຊັກຈູງໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສິດທາງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຊ່ອງທາງ.

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
2.1  ການບໍລິການ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລິການ. ທະນາຄານ

ຈະສະໜອງການບໍລີການໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມ
ທ່ີຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜ່ືອໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທ່ີບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການບ່ໍໄດ້ຖືກລະບຸໃນ
ເງ່ືອນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຈະມີຜົນຕ່ໍ
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການນ້ັນ.

2.2  ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ກ) ທະນາຄານອາດນໍາໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິການ. ໃນກໍລະນີ
ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ບຸກຄົນທີສາມ, ນອກຈາກວ່າເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນກັບ
ລູກຄ້າ,ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມທີ່
ລະບຸໃນມາດຕາ 2.4 ເຊິ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ. 
ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕົວແທນ ຫຼື ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ) ລູກຄ້າອາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການຈາກທະນາຄານເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕາ 
2.4 ແລະ ບໍ່ສາມາດຂໍຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

2.3  ໜ້າທ່ີທະນາຄານ. ທະນາຄານບ່່ໍໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ທຸລະກໍາທ່ີຕິດພັນໃດໆ.

2.4  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເກີດຂ້ຶນ 

ຫືຼ ທ່ີອາດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ່ີເກີດຈາກ 
ຫືຼ ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການບ່ໍວ່າໃນທາງໃດ, ເພ່ືອ
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ 
ຫືຼ ຕົວແທນດ່ັງກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທ່ີສູນເສຍເຊ່ິງເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບບ່ໍວ່າໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:

ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;

ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ 

ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.

2.5  ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບ່ໍຮັບ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ການຮັບປະກັນ, ການຄ້ໍາປະກັນ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບ່ໍວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຸຼບໄດ້ກໍຕາມ ຫືຼ ທ່ີ
ເກີດຈາກປະສິດທິຜົນ, ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫືຼ ທ່ີເທ່ົາທຽມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການ, ລວມທັງ:

ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້, 
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການ (ຫຼື ເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ) ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ 
ລູກຄ້າຖືວ່າຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການຮັກສາຄວາມ

  ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

  ໂດຍທ່ົວໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທ່ີການ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂ້ັນຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວ.

2.6  ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບ່ໍໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ 
ຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ ໃນກໍລະນີທ່ີການກວດສອບລະບຸຕົວຕົນ, ຂ້ັນຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອ່ືນໆ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບັດຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.

2.7  ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທ່ີລະບຸກ່ອນໜ້າ
ບ່ໍວ່າທະນາຄານ ຫືຼ ລູກຄ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຝ່າຍ
ໜ່ຶງສໍາລັບການສູນເສຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ກະທົບກັບທະນາຄານ 

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບ່ໍສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕ່ໍຕ້ົນຕໍຂອງເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດ່ັງກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທ່ີຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທ່ີ
ສາຂາທ່ີຮັບການຝາກເງິນຍອດດ່ັງກ່າວ (ìສະກຸນ 
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທ່ີໄດ້ຮັບເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ; ແລະ

(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢ້ັງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ, 
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສ້ິນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.

ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i)  ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ 

ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂ້ົາ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະຜູກພັນຕ່ໍການເພີ່ມ
ຍອດເຂ້ົາບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂ້ົາບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂ້ັນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດ່ັງກ່າວ;

(ii)  ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາບັນຊີ, 
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫືຼ ບ່ໍຖືກຊໍາລະບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;

(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫືຼ ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທ່ີຝາກເຂ້ົາບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ 
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີ
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສ່ົງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທ່ີ
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;

(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ 
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທ່ີຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ ຫຼື ສ່ິງຂອງອ່ືນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດ່ັງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫືຼ ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫືຼ ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ 

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທ່ີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;

(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບ່ໍວ່າຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື 
ເປ່ົາຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດ່ັງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບ່ໍອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ໍການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫືຼ ການຢ້ັງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍເພີ່ມເຂ້ົາ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;

(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດ່ັງກ່າວທ່ີລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;

(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສ່ົງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສ່ົງຄືນດ່ັງ
ກ່າວຫາກຖືກຂ້ີລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງ 
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ, 
ທະນາຄານຈະບ່ໍມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສ່ົງຄືນ
ແຊັກທ່ີຍັງບ່ໍທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທ່ີລະບຸ
ເຖິງການບ່ໍໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສ່ົງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສ້ິນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍ
ລູກຄ້າ; ແລະ

(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢ້ັງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທ່ີທະນາຄານ ຫືຼ 
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ 
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.

ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, 
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ

ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື 
ຄ່າບໍລິການດ່ັງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດ່ັງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທ່ີໂອນເຂ້ົາບັນຊີຜູ້ຮັບ. 
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດ່ັງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; 
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;

(B)  ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ

(C)  ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທ່ີອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ, 
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;

(x)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສ່ັງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນ້ີ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່

ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີລະບຸໃນ
ຄໍາສ່ັງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທ່ີລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ, 
ແລະ ເຊັ່ນນ້ັນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນຂອງການບ່່ໍສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີ
ລະບຸໃນຄໍາສ່ັງໂອນເງິນດ່ັງກ່າວ;

(B)  ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງຄໍາສ່ັງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂ້ົາເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນ້ັນ; 
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນ້ັນ;

(C)  ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍສະກຸນເງິນດ່ັງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທ່ີບໍ່ດີຕ່ໍດອກເບ້ຍທ່ີໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).

(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕ່ໍທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສ່ັງ, ຈະບ່ໍລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍ, 
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂ້ໍກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂ້ໍຕົກລົງ, ແລະ 
ລູກຄ້າຈະບ່ໍກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ 
ການສໍ້ໂກງ;

(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫັຼງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສ່ັງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທ່ີ
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງເວລາສ້ິນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫັຼງ
ຕາມວັນທີທ່ີລະບຸໃນຄໍາສ່ັງ; ແລະ

(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອ່ືນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສ່ົງຂ້ໍມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສ່ັງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.

ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື 
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i)  ລູກຄ້າຈະ

(A)  ທໍາລາຍ ຫຼື ສ່ົງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທ່ີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ່ິງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ 
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(B)  ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;

(ii)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າຫາກມີບຸກຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູ້ຖື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;

(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫໍ້ທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A)  ທະນາຄານອາດຈະ

(1)  ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ, 
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ

ຈ) ເຖິງວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ຂອບເຂດຂອງ
ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີອາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ 
ຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ລູກຄ້າ.

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ
ບໍລິການລາຍງານ

4.1  ບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ 
ເອກະສານ ຫືຼ ຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫືຼ ໄລຍະເວລາອ່ືນຕາມທ່ີ
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

4.2  ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ແລະ ລາຍງານທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທ່ີບັນຊີສໍາຮອງ ຫືຼ ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນຫາກມີຂ້ໍຜິດພາດ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ 
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດ່ັງກ່າວຈະຖືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດ
ແທ້ຈິງ ຫືຼ ມີເປັນການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງທະນາຄານ.

4.3  ການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນ. ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບ່ໍວ່າເວລາໃດ 
ແກັໄຂຂ້ໍຜິດພາດ ຫືຼ ການລະເວ້ັນຂອງບັນຊີສໍາຮອງ, 
ຄໍາແນະນໍາຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ລາຍງານ ເຊ່ິງພາຍຫັຼງແກ້ໄຂແລ້ວ, 
ຈະຜຸກພັນຕ່ໍລູກຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂ້ໍຜິດພາດແທ້ຈິງ ຫືຼ ເປັນ
ການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທະນາຄານ.

4.4  ການບໍລິການລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງ
ທ່ີຈະສະໜອງການບໍລິການລາຍງານໃຫ້ລູກຄ້າ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງ ແລະ ເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຮັບຈາກ (ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SWIFT), ທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມທີ່ ກໍານົດ ບັນດາຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າ ກັບ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຍອດ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນ
ທີສາມ:
(i)  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນຂ້ໍມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ

ທ່ີມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii)  ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລິການລາຍງານນ້ີ:

(A)  ບ່ໍໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(B)  ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທ່ີ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

ຄ) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຂອງຍອດ
ເງິນ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂອງ
ລູກຄ້າ ກັບທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານ:
(i)  ທະນາຄານຈະລາຍງານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ

ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນ່ືອງຈາກທະນາຄານບ່ໍມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ; ແລະ

(ii)  ທະນາຄານຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍມູນບ່ໍໄດ້ສ່ົງໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບ່ໍວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ; ແລະ

ງ)  ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນ ແລະ 
ທຸລະກໍາອາດຈະສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ
ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍການສົ່ງຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ແລະ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ອາດມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ, ການລົບກວນ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໂດຍເຫດຜົນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການບໍລິການລາຍງານແມ່ນສະໜອງ
ໃຫ້ໃນພື້ນຖານ ìຖ້າມີຄວາມພ້ອມî ເທົ່ານັ້ນ.

4.5  ການລາຍງານທ່ີດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີ. ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທ່ີເປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕ້ີແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີສໍາຮອງ.

5. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ
5.1  ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈ່າຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜ້ີ, ການຫຸຼດ ຫືຼ ແກ້ຟ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອັດຕາທ່ີທະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງຕາມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.

5.2  ບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອ່ືນກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບ່ໍມີໃບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພ່ີມຂ້ຶນເອງຍອດທ່ີຕ້ອງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ.

5.3  ບັນຊີສໍາຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີສໍາຮອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

5.4  ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ທ່ີຄ້າງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ແລະ, 
ໃນກໍລະນີກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ 
ດ່ັງກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທ່ີມີການຫັກບັນຊີຈາກ 
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ັງກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.

5.5  ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ການຈັດສັນຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບບັນຊີ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທໍາການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ, 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຸຼດລົງຕາມຍອດທ່ີຕ້ອງຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບນ້ັນ.

5.6  ການເພ່ີມຍອດເພ່ືອຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທ່ີ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທ່ີການ 
ຫຸຼດດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພ່ີມຂ້ຶນລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫັຼງການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບເທ່ົາກັບຍອດທ່ີທະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮັບຖ້າຫາກບ່ໍມີການຫຸຼດ ຫືຼ ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຸຼດ ແລະ ທຸລະກໍາທ່ີຈໍາເປັນທ່ີຕິດພັນກັບການຫຸຼດພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີອະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕ່ໍາສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1  ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ 

6.3, ບ່ໍວ່າລູກຄ້າ ຫືຼ ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫືຼ 
ການບໍລິການໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອີກ
ຝ່າຍໜ່ຶງຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທິນ.

6.2  ການຍົກເລີກໂດຍມີຜົນທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການທັນທີໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:

ກ) ໃນກໍລະນີມີການເຫດການທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ
ເກີດຂຶ້ນ;

ຂ) ຖ້າ, ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ, ດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການສະໜອງບັນຊີ ຫຼື 
ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄວໍ້າບາດ 
ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຄ) ຖ້າທະນາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ, ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; ຫຼື

ງ)  ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມຢຸດສະໜອງບາງສ່ວນຂອງ
ການບໍລິການ.

  ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກດ່ັງກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທ່ີມີຕ່ໍທະນາຄານແມ່ນມີຜົນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.

6.3  ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຶຼ ການບໍລິການ
ທັງ ໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
(ໂດຍບ່ໍເອນອຽງຕ່ໍສິດຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
6.2) ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ໃນກໍລະນີ:

ກ) ບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລິການໃດໆຫາກ
ຕິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກບຸກຄົນທີສາມ;

ຂ) ທະນາຄານຖືວ່າບໍ່ມີຍອດພຽງພໍສໍາລັບບັນຊີ;
ຄ) ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດ
ຂອງການບໍລິການ;

ງ)  ທະນາຄານຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ຊີ້ແຈງອໍານາດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດ ຫຼື 
ຕົວແທນ (ຖ້າມີ);

ຈ) ທະນາຄານຖືວ່າ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລີການບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ
ການເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ;

ສ) ບຸກຄົນທີສາມຢູດການສະໜອງບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການ;

ຊ) ມີເຫດການທີ່ເປັນການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ
ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຫຼື

ຍ) ມີເຫດການທີ່ອາດເປັນການຍົກເລີກ ສົງໄສວ່າອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.

  ທະນາຄານຈະ, ຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ, ແນະນໍາ
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທ່ີສຸດຫາກບັນຊີ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລິການຖືກໂຈະ.

6.4  ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຶຼ ການໂຈະບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການອາດຈະ ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ ຫືຼ ສິດ ຫືຼ 
ພັນທະຜູກພັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫືຼ ທ່ີລະບຸໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ
ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຕາມໃນຂ້ໍຕົກລົງ.

6.5  ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫັຼງການຍົກເລີກບັນຊີ:

ກ) ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫັກບັນຊີທຸກຄ່າ
ບໍລິການ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກເລີກ ແລະ ຍອດທີ່ລູກຄ້າ
ຕິດໜື້ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ແລະ

ຂ) ຫາກຍັງມີຍອດເຫຼືອພາຍຫຼັງການຫັກບັນຊີ, ລູກຄ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ໂດຍກະທໍາຢ່າງມີເຫດຜົນ, ດໍາເນີນ
ການໂອນຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອດັ່ງກ່າວຜ່ານວິທີການໂອນ
ຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໄປຍັງບັນຊີ
(ລວມທັງບັນຊີທີ່ຢູ່ຕ່າງສາຂາຂອງທະນາຄານ) ທີ່

ເໝາະສົມ ຫຼື ຜ່ານວິທີການສົ່ງຮ່າງແລກເງິນໄປຍັງທີ່ຢູ່
ສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງລຸກຄ້າເອງ.

6.6  ການຍັງມີຜົນຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂ້ໍ (ຄ) 
(ຊ່ອງທາງບ່ໍເລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ 
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4 
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5 
(ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສ່ັງທ່ີຍັງຄ້າງ), ມາດຕາ 
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸ້ມຄອງ), 
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜ້ີ), ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ) 
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອ່ືນໆ ໂດຍທ່ີມີລັກສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກຈະມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍຕົກລົງ.

7. ການຄູ້ມຄອງ
7.1  ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທ່ີຕິດໜ້ີ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ

ລູກຄ້າຕ່ໍ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຈະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບ່ໍວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທ່ີທະນາຄານໄດ້ຮັບ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ) ຕ່ໍາກວ່າຍອດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທ່ີຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທ່ີບ່ໍຂັດ
ຕ່ໍກົດໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.

7.2  ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງໄວ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ 
ດ່ັງກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ) ເຊ່ິງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, 
ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ 
ການສູນເສຍທ່ີຕິດພັນກັບ:

ກ) ການສະແດງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງໄດ້
ເຮັດ, ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ, ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພາໃຫ້ຕີ
ຄວາມຜິດ (ລວມທັງການກະທໍານອກເໜືອຈາກ 
ກົດໝາຍ) ໃນເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ນໍາເອົາໄປເຮັດ;

ຂ) ການນໍາໃຊ້ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ;
ຄ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ) 

ໃນການປະຕິບັດ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ;

ງ)  ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນການສະໜອງເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ (ຫຼື ທີ່
ຕົກລົງໂດຍລູກຄ້າ) ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຖອນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຊໍາລະໜີ້;

ຈ) ການກໍານົດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່
ປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລິການເພາະວ່າມີຄໍາສັ່ງານ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ (ບໍ່ວ່າຈະມີການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່);

ສ) ທະນາຄານປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃດໆທີ່
ທະນາຄານສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຕາງໜ້າ
ຂອງລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ;

ຊ) ກະທໍາການໃດໆທີ່ຕິດພັນກັບໝາຍສານ, ແຈ້ງການ, 
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ການຖາມຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່
ກ່ຽວພັນກັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, 
ບັນຊີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງໃດໆທີ່ຕິດ
ພັນກັບພວກເຂົາ;

ຍ) ການປະເມີນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນສິດ, 
ອໍານາດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ຫຼື ບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລິການ;

ດ) ການຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ທະນາຄານໂດຍບຸກຄົນ
ທີສາມທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;

ຕ) ເປັນການກະທໍານອກເໜືອກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດ
ໜຶ່ງ ສໍາລັບທະນາຄານໃນການປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນ 
ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ຂອງທະນາຄານ;

ຖ) ການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດເສດຖະກິດການຄ້າ (ນອກເໜືອ 
ຈາກໂດຍທະນາຄານ);

ທ) ການລະເມີດຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ຫຼຶ ຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ຫຼື

ນ) ບັນດາທູລະກໍາທີ່ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຕິດພັນບໍ່ວ່າ
ໃນທາງໃດກັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການກ່າວຫາວ່າເປັນການ
ສໍ້ໂກງ (ນອກເໜືອຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານ).

  ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍສົງໄສ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີໄດ້
ລະບຸມານ້ັນຈະລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອາກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.

  ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າ ການແຈ້ງທ່ີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທ່ີລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫືຼ ວິທີທ່ີກໍານົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດ່ັງກ່າວ.

  ການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ພັນທະຜຸກພັນທ່ິຄ້າຍຄືກັນໃນຂ້ໍຕົກລົງ
ສະບັບນ້ີ: (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕ່ໍເນ່ືອງບ່ໍວ່າຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫືຼ ອ່ືນໆ; (2) 
ເປັນເອກະລາດຕ່ໍພັນທະຜຸກພັນອ່ືນຂອງລູກຄ້າ; (3) 
ມີຜົນພາຍຫັຼງການຍົກເລີກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອ່ືນ
ທ່ີທະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ, ຫືຼ ມອບໃຫ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.

  ທະນາຄານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫືຼ ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

7.3  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຕົວແທນ. ໂດຍບ່ໍກະທົບຕ່ໍ ມາດຕາ 7.2 
(ການຄຸ້ມຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ 
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຮັກສາການຄູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທ່ີດີ, ລວມທັງລວມມີຄ່າທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມຮູບ ເຊ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ອາດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ປະສົບພົບພ້ໍ ການສູນເສຍເຊ່ິງເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, 
ການເມີນເສີຍ ຫືຼ ການສ້ໍໂກງຂອງທະນາຄານ.

8. ການຫັກໜີ້
8.1  ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜ້ີທ່ີລູກຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜ້ີທ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.

8.2  ສິດໃນການຫັກລ້າງໜ້ີຕາມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜົນຕ່ໍ
ທຸກສະກຸນເງິນທ່ີໜ້ີດ່ັງກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີດ່ັງກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບັນ ຫຶຼ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫືຼ ຍັງບ່ໍຄົບ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫືຼ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ບ່ໍວ່າໜ້ີສິນດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວ ຫືຼ ຮ່ວມກັບບູກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ເງິນຕ້ົນ ຫືຼ ຫັຼກ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜ້ີລວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທ່ີເໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1  ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ 

ຮັບຮູ້ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດ, ກ່ຽກັບຂ້ໍມູນຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ 
ການບໍລິການ) ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທັງໝົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ກ) ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ;
ຂ) ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແທ້ ຫຼື ກໍາລັງ

ຮ້ອງຂໍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນສິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບລູກຄ້າພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານ;

ຄ) ບັນດາຫ້ອງການ, ສາຂາ, ບໍລິສັດໃນກູ່ມບໍລິສັດແມ່, 
ບໍລິສັດລູກ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທະນາຄານ;

ງ)  ຜູ້ກວດສອບ ຫຼື ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກູ່ມທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ໃນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານ;

ຈ) ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງລະບົບບຸກຄົນທີສາມໃຫ້
ທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ;

ສ) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມທິ່ລູກຄ້າອາດຮ້ອງຂໍຜ່ານ
ທະນາຄານ;

ຊ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຍ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມໝາຍສານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ

ອື່ນຂອງສານທີ່ກໍານົດອອກພາຍນອກຂົງເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

ດ) ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

ຕ) ຜູ້ມີສິດອໍານາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການ
ຈັດສັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຊີຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ບໍ່ວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະກະທໍາໂດຍ
ທະນາຄານໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສະມະຊິກຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານ.

  ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂ້ໍມູນໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທ່ີພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ີຕ້ັງຫັຼກຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວພາຍຫັຼງການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດ່ັງກ່າວ ທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທ່ີລູກຄ້າຖືກ
ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1  ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫືຼ 

ເພ່ີມເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ເພ່ີມເຂ້ົາ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການໃນທຸກເວລາ ພາຍຫັຼງ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ການສ່ືສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສ່ື, ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆຕາມທ່ີອະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.

  ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບ່ໍແຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:

ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;

ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື

ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.

10.2  ເຖິງວ່າຈະມີບົດບັນຍັດອ່ືນໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ິ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫຸຼດ ການບໍລິການ ຫືຼ 
ຊ່ອງທາງ ຫືຼ ບາງສ່ວນໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້
ຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫືຼ ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພ່ືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫືຼ ທະນາຄານ.

10.3  ການຍົກເວ້ັນ. ການຍົກເວ້ັນໃດໆຂອງສິິດ ຫືຼ ອໍານາດ ຫືຼ 
ການຮັບຮູ້ຂອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜົນ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວ້ັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນິດຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1  ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບ່ໍໂອນ, ໃຫ້ຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ປະກາດຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູ້ທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.

11.2  ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫືຼ ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂ້ໍຕົກລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸ້ຂອງລູກຄ້າ (ຫືຼຂອງ 
ບຸກຄົນອ່ືນ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທ່ີມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີຜົນຕ່ໍ
ການໂອນດ່ັງກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາທ່ີທະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນ້ິ.

12. ທົ່ວໄປ
12.1  ຜູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍຕົກລົງ. ນອກຈາກວ່າຂ້ໍຕົກລົງໄດ້ລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງຈະບ່ໍມີສິດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. ເພ່ືອຫີຼກ
ລ່ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບູກຄົນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອການດັດແກ້ຂ້ໍຕົກລົງ
ດ່ັງກ່າວ.

12.2  ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບ
ນ້ີແມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທ່ີທະນາຄານອາດຈະມີຮ່ວມກັບລຸກຄ້າເຊ່ິງຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີທະນາຄານສະໜອງໃຫ້່ລູກຄ້າ.

12.3  ບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນ
ບ່ໍມີຜົນ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສ່ວນອ່ືນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງຂ້ໍຕົກລົງ. 
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທ່ີຖືກຕ້ອງມີຜົນ, ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຜົນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

12.4  ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລ້ົມເຫຼວ 
ຫືຼ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ ຫືຼ ປະກອບ

ເປັນຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ການຫຸຼດ
ຄຸນຄ່າ ຫືຼ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂອງສິດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບ່ໍວ່າ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫືຼ ບາງສ່ວນ
ຕາມທ່ີມອບໃຫ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ການ
ປະຕິບັດສີດ ຫືຼ ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນ.

12.5  ການເປີດເຜີຍຂ້ໍກໍານົດທາງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. 
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕິບຸກຄົນແຍກຈາກ ANZ 
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂ້ໍຕົກລົງບ່ໍໄດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອ່ືນໆຂອງ ANZ 
ແລະ ANZ ກ່ໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.

12.6  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ລຸກຄ້າມີບັນຊີ ຫືຼ ຮັບການບໍລິການທ່ີເປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າວ່າຂ້ໍຕົກລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

12.7  ສະບັບທຽບ. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີອາດມີຫຼາຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.

12.8  ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ

ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.

ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້, 
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i)  ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii)  ແຜນການປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ

ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1  ການແຈ້ງໃດໆ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ 

ອາດຈະສ່ົງຕາມເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ ໄປຍັງທ່ີຢູ່, ເບີໂທ ຫືຼ 
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທ່ີລະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວ່າມີຜົນຕາມທ່ີຊ້ີວັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ 
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;

ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;

ຄ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທໍາມະດາ (ຈົດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ), ໃນວັນທໍາການທີ່ 5 
(ໄປຍັງທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງ) ພາຍຫຼັງການສົ່ງ;

ງ)  ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ລົງທະບຽນ 
(airmail, ຖ້າສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
(ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຊັນຮັບເອກະສານນໍາສົ່ງ), ໃນວັນທີ 
ທີ່ຈົດໝາຍໄດ້ນໍາສົ່ງສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການນໍາສົ່ງ; ຫຼື

ຈ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນເວລາທີ່
ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກຈາກວ່າຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຕອບອັດຕະໂນມັດວ່າຈົດໝາຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ.

13.2  ທຸກການແຈ້ງ ຫືຼ ການສ່ືສານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວ່າ
ມີຜົນສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າສ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຫືຼ ພະແນກ ຕາມທ່ີທະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1  ກົດໝາຍທ່ີນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ

ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂ້ໍຕົກລົງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສ່ົງໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຈາກສານດ່ັງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທ່ີລູກຄ້າມີຊັບສິນ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີລູກຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.

14.2  ການຍົກເລີກຂ້ໍຄຸ້ມຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂ້ໍຄຸ້ມຄອງອ່ືນທ່ີລຸກຄ້າໄດ້ຮັບຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮັບ
ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນ ຫືຼ ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.

14.3  ການບໍລິການດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂ້ັນຕອນສານທ່ີຕິດພັນກັບຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຕົວແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບ່ໍ
ສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທິນພາຍຫັຼງການ
ຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູ່ມນ້ີ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:

ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ 
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື

ຂ) ການບໍລິການມີຜົນໂດຍການນໍາສ່ົງໂດຍບຸກຄົນ, 
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫືຼ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍລ່າສຸດຂອງລຸກຄ້າທ່ີລູກຄ້າແຈ້ງຕ່ໍທະນາຄານ
.
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