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1.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ

1.1 ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຂອງລູກຄ້າ. 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
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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, ໃຫ້ໃບຢັ້ງຢືນ,
ໃບຢັ້ງຢືນຍ່ອຍ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສໍາເນົາ ແລະ ຖອນ
ອອກ ບັນດາລິຂະສິດ ຫຼື ການແຈ້ງກໍາມະສິດຂອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ 3
ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການການທະນາຄານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;
(ii) ກະທໍາການທີ່ເປັນການລົບກວນ, ຊັກຈູງ, ຫຼື
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ບໍລິການການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ
(iii) ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫຼື ລະບົບການບໍລິການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາລະບົບ, ແອັບຄອມພິວເຕີ
ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ.
ຖ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້
ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ການບໍລິການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະ

ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຕາງໜ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຮັບຮູ້ການເປັນຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນຕົວແທນ,
ທະນາຄານ ຈະຖືວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການໃນນາມ
ຕົນເອງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.
1.2 ພາລະບົດບາດ, ຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ອໍານາດ ແລະ ການຮັບຮອງຂອງ
ຕົວແທນ
ກ) ການຮັບຮອງທີ່ຕິດພັນກັບຕົວແທນ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ
ແຕ່ລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນ, ແລະ
ຕົກລົງກັບທະນາຄານວ່າ:
(i) ລູກຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທະນາຄານໃນນາມ
ລູກຄ້າ, ແລະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຕົວແທນກະທໍາ ຫຼື
ບໍ່ກະທໍາ ຄືກັນກັບທີ່ລູກຄ້າກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່
ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ
ເຊິ່ງລວມທັງ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ທີ່ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(A) ການຮັບເອົາ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ
ຂໍ້ຕົກລົງ, ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(B) ການດໍາເນີນການຂອງ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ
ລວມທັງການອອກບັນດາຄໍາສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານ
ທີ່ຕິດພັນກັບ ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
(C) ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້, ຫຼື ການ
ແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງຄໍາສັບ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ
ເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ລວມທັງ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້
ຈໍາກັດ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຍົກເລີກການບໍລິການ;
(D) ການດໍາເນີນການຕາມເອກະສານໃດໆ ແລະ
ຜົນຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ມີ
ເຫດການຂ້າງເທິງເກີດຂຶ້ນ,
ແລະ ລູກຄ້າຈະຖືກຜູກພັນໂດຍການກະທໍາດັ່ງກ່າວ
ທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ມີການລະເວັ້ນບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ຕົວແທນໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ກະທໍາ ຫຼື ລະເວັ້ນກະທໍາ ຫຼື ເປັນເຫດໃຫ້ມີການ
ລະເວັ້ນການກະທໍາ;
(ii) ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບຕົວແທນ
ໃນນາມຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລູກຄ້າວ່າ
ຕົວແທນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນຕົວແທນ
ຂອງລູກຄ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະ ການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວ
ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື
ການລະເວັ້ນຂອງຕົວແທນທີ່ມີຜົນຜູກພັນກັບລູກຄ້າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ແລະ
(iii) ລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການການກະທໍາ ແລະ
ຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ກະກຽມຂ້າງເທິງໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ
ການດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດທີ່

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທາງ
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 ບຸກຄົນທີມ
່ ອ
ີ າໍ ນາດເຕັມໃຊ້ສດ
ິ . ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
ກ) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກລູກຄ້າເພື່ອອອກຄໍາສັ່ງ, ດໍາເນີນການ
ກະທໍາ ຫຼື ພັນທະຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍາລັບ
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ທຸກທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການ;
ຂ) ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍທ
່ ະນາຄານສໍາລັບທຸກຄໍາສັງ່
ທີລ
່ ງົ ລາຍເຊັນ, ສັງ່ ອອກ, ສົງ່ ຫຼື ມອບໃຫ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່
ມີອາໍ ນາດເຕັມໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ
ທີມ
່ ອ
ີ າໍ ນາດເຕັມໃຊ້ສດ
ິ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ,
ໄດ້ເກີດຂຶນ
້ ຫຼື ເກີດຈາກຄໍາສັງ່ ຫຼື ການກະທໍາດັງ່ ກ່າວ);
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
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ສ) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຊະສາງ
ທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ
ອະນຸມັດໂດຍລູກຄ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ
ອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການ
ການຊໍາລະຊະສາງທີ່ເປັນຄວາມລັບ.
1.4 ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍສ
່ ສ
່ື ານ ແລະ ຄໍາສັງ່
ກ) ຊ່ອງທາງ ແລະ ຄໍາສັ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ:
(i) ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສໍາລັບພຽງຈຸດປະສົງ (A) ເຂົ້າ
ເຖິງບັນຊີ ຫຼື (B) ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື (C) ໃຫ້
ຄໍາສັ່ງ;
(ii) ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ (A) ການນໍາ
ໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ, (B) ການໃຫ້ຄໍາສັ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ
ແລະ (C) ການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ
ຜ່ານແຕ່ລະຊ່ອງທາງ;
(iii) ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ທະນາຄານ
ຈະຄາດຄະເນຕາມດັ່ງກ່າວ;
(iv) ວ່າທຸກຄໍາສັ່ງແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້;
(v) ວ່າທະນາຄານອາດຈະ(ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນ
ຕ້ອງ) ຊອກຮູ້ ຫຼື ພະຍາຍາມຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງທຸກຄໍາສັ່ງ;
(vi) ວ່າທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຕາມທຸກຄໍາສັ່ງ
ເຖິງວ່າຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວຈະກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດາຄໍາສັ່ງຜ່ານມາທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບ;
(vii)ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລູກຄ້າ, ທະນາຄານ
ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມໃນການຍົກເລີກ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງທຸກການຊໍາລະສະສາງ) ທີ່
ທະນາຄານໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງ ຫຼື, ຍັງບໍ່
ໄດ້ດໍາເນີນການ, ເພື່ອຢຸດການສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ
ທຸລະກໍາ (ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງ), ແຕ່
ທະນາຄານຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ
ຕົກລົງວ່າ, ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະສະສາງ,
ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກຄໍາສັ່ງດັ່ງ
ກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຈົນ
ກວ່າເງິນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍທະນາຄານ.
(viii)ວ່າທະນາຄານຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຕາມ
ຄໍາສັ່ງ ຖ້າ:
(A) ຄໍາສັ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບກ່ອນໄລຍະເວລາສິ້ນສຸດການ
ທໍາທຸລະກໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B) ຄໍາສັ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ສົມບູນ, ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື
ຂັດກັນ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທີ່ລະບຸ
ໂດຍທະນາຄານ ຫຼື ທີ່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ;
(C) ຄໍາສັ່ງແມ່ນມີລັກສະນະໃຫ້ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດມາຕາ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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(D) (ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄໍາສັ່ງລ່ວງໜ້າ ຫຼື ອື່ນໆ) ຍອດ
ການຖອນໃນຄໍາສັ່ງຫາກເກີນຈາກເງິນຊໍາລະ
ໜີ້ທີ່ມີພຽງພໍໃນບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕາມ
ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຍອດສູງສຸດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນູຍາດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ເຫັນດີໂດຍ
ລູກຄ້າ;
(E) ຄໍາສັ່ງທີ່ເກີນຍອດການດໍາເນີນການຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອບເຂດ ຫຼື ລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດທີ່ກໍານົດໂດຍລູກຄ້າ (ຖ້າຫາກ
ວ່າມີການແປງເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ);
(F) ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອາໄສການດໍາເນີນການພາຍໃນວັນ
ຫຼື ອາໄສຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໃນວັນທີ່ບໍ່
ແມ່ນວັນທໍາການ;
(G) ຮັບເອົາ ຫຼື ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍ,
ການຄວໍ້າບາດ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື
ນະໂຍບາຍພາຍໃນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ
ກ່ຽວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; ຫຼື
(H) ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ການຍົກເລີກເກີດຂຶ້ນ.
ຂ) ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i) ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງ
ກ່າວທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບັນດາ
ສິດອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີອໍານາດ
ເຕັມໃຊ້ສິດ;
(ii) ຄໍາສັ່ງທີ່ສົ່ງຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຈະຖືເປັນທາງການ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ແລະ ຜູກພັນລູກຄ້າ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໝາຍ,
ຄວາມອາດສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ຄືກັນກັບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ
ລົງລາຍເຊັນ;
(iii) ຖ້າທະນາຄານມອບໃຫ້ລູກຄ້າ ບັນດາອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ
ໃນການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ສິດຕ່າງໆຂອງ
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງເປັນຊັບສິນຂອງ
ທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕ້ອງ ສົ່ງອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄວທີ່ສຸດ
ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃນ

ການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຖືກຍົກເລີກ ແລະ/ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງທະນາຄານ;
(iv) ຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍທະນາຄານ
ຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ
ແລະ ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາສັ່ງ
ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ໃນເວລາໂຕຈິງ;
(v) ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕີ້ ຫຼື ອຸປະກອນໂທລະສັບ
ມີລະບົບທີ່ເໝາະສົມໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນ
ງານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກ ມັລແວ, ໄວລັສ
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
(vi) ລູກຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທັງໝົດ
ແມ່ນຈະ ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານທີ່ເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້:
(A) ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ; ແລະ
(B) ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວໂດຍການຂຽນ
ໃສ່ບ່ອນໃດໆ;
(vii)ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີໂດຍ
ໂທລະສັບ (ແລະ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນໂດຍການແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ ພາຍໃນ 48
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂທດັ່ງກ່າວ) ຖ້າລູກຄ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີ ຫຼື ອາດຈະມີ:
(A) ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງລະບົບ, ຫຼື
ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ; ຫຼື
(B) ການລະເມີດຂັ້ນຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ,
(ພ້ອມດຽວກັບ ìການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພî),
ແລະ ນອກຈາກວ່າ ແລະ ຈົນກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານດັ່ງຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຈະຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບ, ແລະ ຜູກພັນໂດຍ, ທຸກການສື່ສານ
(ລວມທັງທຸກຄໍາສັ່ງ) ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບໂດຍມາ
ພ້ອມກັບ, ຫຼື ສົ່ງພາຍຫຼັງການຕື່ມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່
ໃຊ້ໄດ້, ບໍ່ວ່າການສື່ສານດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ສົ່ງ
ໂດຍລູກຄ້າແທ້ ຫຼື ບໍ່. ພາຍຫຼັງການສືບສວນສອບ
ສວນວ່າການແຈ້ງເຕືອນຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ
ບໍ່ເປັນຈິງ, ລູກຄ້າກໍຍັງຖືກຜູກພັນໂດຍການສື່ສານ
ດັ່ງກ່າວ;
(viii)ພາຍຫຼັງທະນາຄານໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕາມມາດຕາ
1.4 ຂໍ້ (ຂ) ວັກທີ (vii) ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດ
ຈະດໍາເນີນການຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າເໝາະສົມ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການບັນເທົາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ
ແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ

ໂຈະການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າຈົນກວ່າການແຈ້ງເຕືອນຄວາມ
ປອດໄພດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ;
(ix) ເນືອ
່ ງຈາກວ່າການບໍລກ
ິ ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາດ
ມີການຕິດຂັດ, ຄວາມບໍພ
່ ອ
້ ມ ຫຼື ການລະເມີດການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເນືອ
່ ງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ,
ການເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊອ
່ ງທາງການທະນາຄານ
ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຈະໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານໃນກໍລະນີມີ
ໃຫ້ໃຊ້, ຫຼື ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເທົາ່ ນັນ
້ . ລູກຄ້າຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າມີແຜນການ
ສໍາຮອງທີພ
່ ຽງພໍເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ເພືອ
່ ທຸລະກິດໃນຊ່ອງທາງອືນ
່ ໃນກໍລະນີຫາກມີການ
ຕິດຂັດ, ຫຼື ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການດໍາເນີນ
ການຜ່ານຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຄ) ຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກ. ໃນກໍລະນີຄໍາສັ່ງແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ເລືອກລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(i) ລູກຄ້າຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງໃນການອອກ ແລະ ສົ່ງຄໍາ
ສັ່ງຜ່ານຊ່ອງທາງບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກ (ເຊິ່ງລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການສົ່ງຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ
ລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງບໍ່ແນະນໍາໃຫ້
ເລືອກເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ), ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ຄໍາສັ່ງອາດ
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍບໍ່ສົມບູນ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍທະນາຄານ, ຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ຄໍາສັ່ງຖືກສົ່ງຜິດ ຫຼື ທໍາລາຍ, ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື
ຄໍາສັ່ງຖືກປອມແປງ, ທໍາລາຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ
ທະນາຄານ;
(ii) ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການດໍາເນີນການ
ຫຼື ການອີງຕາມຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ; ແຕ່ທະນາຄານ
ອາດຈະຕັດສິນໃຈ (ຜ່ານດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ) ດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານ
ອາດຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່) ດໍາເນີນການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆຕາມຈໍາເປັນ (ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາ ຫຼື ການກະກຽມ ຫຼື ຍອດ
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ
(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເລືອກທີ່ຈະດໍາເນີນການ
ຕາມຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄໍາສັ່ງ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສົມບູນໂດຍ
ແລະ ຜູກພັນຕໍ່ລູກຄ້າ (ບໍ່ວ່າຈະມີການດໍາເນີນ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາດຕະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຫຼື ບໍ່).
ງ) ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ໂດບອີງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຈະບັນທຶກແຕ່ລະ
ການໂທລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສໍາລັບການຄວບຄຸມ
ຄຸນະພາບ, ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ
ອາດນໍາໃຊ້ການບັນທຶກການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວເປັນ
ຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການສືບຕໍ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ.
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ຈ) ການແຈ້ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ. ລູກຄ້າ:
(i) ຕົກລົງວ່າແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານອາດ
ແຈ້ງຜ່ານ:
(A) ການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່ລູກຄ້າ
ສະເໜີ; ຫຼື
(B) ເວັບໄຊຂອງທະນາຄານທີ່ www.anz.com
ສໍາລັບການເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານການສື່ສານເອເລັກ
ໂຕຣນິກກັບລູກຄ້າ, ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ທະນາຄານ
ຈະ;
(1) ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີໂດຍການສື່
ສານເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງທີ່ຢູ່ທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່
ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂໍ້ມູນແມ່ນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ
ທີ່ www.anz.com, ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຂໍ້ມູນ; ແລະ
(2) ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງຄືນຂໍ້ມູນ
ຜ່ານການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ.
(ii) ອາດຈະເພີ່ມເຂົ້າທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າ
ກໍານົດ ຫຼື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບ
ເອົາການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ;
(iii) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເປັນ
ສໍາເນົາເຈ້ຍ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານທີ່ www.anz.com ພາຍໃນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຜ່ານທີ່ຢູ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລູກຄ້າສະເໜີ ວ່າຂໍ້ມູນ
ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຄືນໄດ້; ແລະ
(iv) ຕົກລົງວ່າການຕິດຕໍ່ສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສົ່ງ
ໂດຍທະນາຄານໃຫ້ ໜຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ,
ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນໃນອົງກອນທີ່ມີຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ຄົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍເຈົ້າຂອງບັນຊີຮ່ວມ
ທັງໝົດ, ຕົວແທນ, ຄູ່ຮ່ວມ ຫຼື ບູກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນ.
1.5 ການຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າ
ລູກຄ້າຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍທ
່ ະນາຄານວ່າ:
ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ,
(i) ລູກຄ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຕົວຕົນ
ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ລູກຄ້າ
ດໍາເນີນການ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ປະກອບຂຶ້ນ (ຕາມແຕ່
ລະກໍລະນີທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ);
(ii) ລູກຄ້າມີອໍານາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນີນ
ການບັນດາຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການອະນຸມັດ
ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກໍາ
(ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ ແລະ ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າ) ຜ່ານການພິຈາລະນາ
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ;
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(iii) ການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການດໍາເນີນງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ,
ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານຂອງລູກຄ້າ; ແລະ
(iv) ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງລາຍເຊັນ, ການປະຕິບັດຕາມ
ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ຄໍາສັ່ງ ຫຼື ທຸລະກໍາ
ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນະຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນຈະບໍ່
ເຮັດໃຫ້, ຂັດ ຫຼື ປະກອບເປັນການຜິດສັນຍາ
ພາຍໃຕ້, ຫຼື ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີນ:
(A) ກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ
ລູກຄ້າ;
(B) ເອກະສານທີ່ເປັນລະບຽບສູງສູດຂອງລູກຄ້າ;
ຫຼື
(C) ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜູກພັນລູກຄ້າ; ແລະ
ຂ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ລູກຄ້າມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ອໍານາດເຕັມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຜູກພັນດຽວກັນ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຄືກັນກັບວ່າລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຕາງໜ້າຕົນເອງ.
ຄ) ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຫາກດໍາເນີນການໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
(i) ລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການດໍາເນີນການ
ເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ຫຼື ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຊັ່ນດຽວ
ກັບລູກຄ້າເປັນຜູ້ກະທໍາການດັ່ງກ່າວ; ແລະ
(ii) ໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບນ
ັ ຊີ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານ, ລູກຄ້າແມ່ນດໍາເນີນການເພືອ
່ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຈົາ້ ຂອງບັນຊີທແ
່ີ ທ້ຈງິ ໃນທຸກເວລາ.
1.6 ການຕ້ານການຟອກເງິນ
ກ) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ທີ່ມອບໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານຈະບໍ່
ໄດ້ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການກະທໍາ ຫຼື ບໍ່ກະທໍາທີ່ອາດຈະ
ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງທະນາຄານເອງ, ພາ
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ຫຼື ການຄວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ຫຼື ບັນດາ
ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.
ຂ) ລູກຄ້າຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຊາບໃຫ້ທນ
ັ ເວລາ
ບັນດາຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ເອກະສານພາຍໃນການຄອບຄອງ,
ການດູແລ ຫຼື ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງລູກຄ້າ ທີຈ
່ າໍ ເປັນນໍາໃຊ້
ໂດຍທະນາຄານເພືອ
່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍກ
່ ານຮ້າຍ ຫຼື ການຄວໍາ້ ບາດທາງເສດຖະກິດການຄ້າ
ຫຼື ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ອືນ
່ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.
ຄ) ລູກຄ້າເຫັນດີວ່າທະນາຄານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕາມທີ່ກໍານົດຕາມ
ກົດໝາຍ.

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

ຫຼື ທີອ
່ າດເກີດຈາກ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີເ່ ກີດຈາກ
ຫຼື ພົວພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານບໍວ
່ າ່ ໃນທາງໃດ, ເພືອ
່
ຮັບຮູເ້ ປັນເອກະພາບ, ທະນາຄານຈະຮັບຜິດຊອບຕໍລ
່ ກ
ູ ຄ້າ
ຫຼື ຕົວແທນດັງ່ ກ່າວ, ຕາມເໝາະສົມ, ການສູນເສຍໂດຍກົງ
ສະເພາະສ່ວນທີສ
່ ນ
ູ ເສຍເຊິງ່ ເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, ການ
ປະຕິບດ
ັ ບໍຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ການສໍໂ
້ ກງ. ນອກ
ເໜືອຈາກຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບໍຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບບໍວ
່ າ່ ໃນ
ກໍລະນີໃດສໍາລັບ:
ກ) ການສູນເສຍທາງຂໍ້ມູນ ຫຼື ທາງທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບ;
ຂ) ການລົບກວນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; ຫຼື
ຄ) ການລົ້ມເຫຼວໃນການຮັບຮູ້ເງິນຝາກທີ່ຄາດການ, ແລະ
ບໍ່ວ່າທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງການສູນເສຍທາງອ້ອມໃດໆ.
2.5 ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການບໍລກ
ິ ານ. ຕາມການກໍານົດໂດຍ
ກົດໝາຍ, ທະນາຄານບໍຮ
່ ບ
ັ ແລະ ບໍມ
່ ສ
ີ ວ
່ ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ການຮັບປະກັນ, ການຄໍາ້ ປະກັນ, ເງືອ
່ ນໄຂ ແລະ ຂໍສ
້ ນ
ັ ຍາ
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ບໍວ
່ າ່ ຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມ, ລະບຸ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຸແບບພາໃຫ້ສະຫຼບ
ຸ ໄດ້ກຕ
ໍ າມ ຫຼື ທີ່
ເກີດຈາກປະສິດທິຜນ
ົ , ຜົນຂອງການພົວພັນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (ຫຼື ທີເ່ ທົາ່ ທຽມພາຍໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍຂອງ
ຂົງເຂດໃດ), ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການບໍລກ
ິ ານ, ລວມທັງ:
ກ) ການພານິດ, ສໍາລັບບາງຈຸດປະສົງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້,
ຫົວຂໍ້, ການບໍ່ລະເມີດ, ໄລຍະເວລາ ຫຼື ສະກຸນເງິນ; ຫຼື

2.1 ການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຕາຕະລາງການບໍລກ
ິ ານ. ທະນາຄານ
ຈະສະໜອງການບໍລກ
ີ ານໜຶງ່ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າຕາມ
ທີຕ
່ ກ
ົ ລົງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະກັບທະນາຄານ. ເຜືອ
່ ໄວ້ໃນ
ກໍລະນີທບ
່ີ ດ
ົ ບັນຍັດຂອງການບໍລກ
ິ ານບໍໄ
່ ດ້ຖກ
ື ລະບຸໃນ
ເງືອ
່ ນໄຂ, ຕາຕະລາງການບໍລກ
ິ ານທີເ່ ໝາະສົມຈະມີຜນ
ົ ຕໍ່
ບົດບັນຍັດຂອງການບໍລກ
ິ ານນັນ
້ .

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

2.2 ຜູຮ
້ ບ
ັ ເໝົາອິດສະຫຼະ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ

ໂດຍທົວ
່ ໄປ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທກ
່ີ ານ
ປ່ຽນຮູບໄຟລເອກະສານທາງການແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ນໍາໃຊ້ການບໍລກ
ິ ານ, ລູກຄ້າຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມບົກພ່ອງໃນຂັນ
້ ຕອນການປ່ຽນຮູບ
ໄຟລເອກະສານທາງການດັງ່ ກ່າວ.

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 ໜ້າທີທ
່ ະນາຄານ. ທະນາຄານບໍໄ
່ ດ້ດາໍ ເນີນການເປັນຜູໄ
້ ດ້
ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ທີປ
່ ກ
ຶ ສາໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າກ່ຽວກັບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ຫຼື
ທຸລະກໍາທີຕ
່ ດ
ິ ພັນໃດໆ.
2.4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະນາຄານຈະບໍຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບຕໍລ
່ ກ
ູ ຄ້າ
ຫຼື ຕົວແທນໃດໆ ສໍາລັບການສູນເສຍທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຫຼື ເກີດຂຶນ
້

ປອດໄພທີ່ພຽງພໍຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ດໍາເນີນງານເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ການ
ລົບກວນ, ການດໍາເນີນການບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

2.6 ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການ ກັບ ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ. ທະນາຄານຈະບໍໄ
່ ດ້ມພ
ີ ນ
ັ ທະຜູກພັນໃນທຸກເວລາ
ຕໍກ
່ ານສະໜອງການບໍລກ
ິ ານ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງການ
ບໍລກ
ິ ານ ໃນກໍລະນີທກ
່ີ ານກວດສອບລະບຸຕວ
ົ ຕົນ, ຂັນ
້ ຕອນ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂັນ
້ ຕອນຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພອືນ
່ ໆ ທີທ
່ ະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນດ
ິ ຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ປະຕິບດ
ັ ຢ່າງມີເຫດຜົນ, ຕາມການກໍານົດ
ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການບໍລກ
ິ ານແມ່ນບໍສ
່ ອດຄ່ອງກັບຄວາມພຶງ
ພໍໃຈຂອງທະນາຄານ.
2.7 ເຫດການສຸດວິໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອີງຕາມທີລ
່ ະບຸກອ
່ ນໜ້າ
ບໍວ
່ າ່ ທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າ ຈະບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບຕໍອ
່ ກ
ີ ຝ່າຍ
ໜຶງ່ ສໍາລັບການສູນເສຍທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຫຼື ກະທົບກັບທະນາຄານ
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ຫຼື ລູກຄ້າເນືອ
່ ງຈາກເຫດການສຸດວິໄສ. ຖ້າ, ເຊິງ່ ເປັນຜົນ
ມາຈາກເຫດການສຸດວິໄສ, ທະນາຄານ, ຫຼື
ບາງສ່ວນຂອງທະນາຄານບໍສ
່ າມາດດໍາເນີນຕາມພັນທະ
ຜູກພັນພາຍໃຕ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດສະໜອງ ຫຼືຶ ຮັກສາ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ີ ານ, ທະນາຄານຈະໂຈະບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລກ
ິ ານດັງ່ ກ່າວຈົນກວ່າເຫດການສຸດວິໄສດັງ່ ກ່າວຈະຢຸດ
ກະທົບກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານຂອງບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລກ
ິ ານ.

3.

ບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ

3.1 ການເປີດບັນຊີ. ທະນາຄານຈະເປີດ ແລະ ຮັກສາໜຶງ່ ຫຼື
ຫຼາຍບັນຊີສາໍ ລັບລູກຄ້າ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຕາມການ
ເຫັນດີຂອງທະນາຄານ. ການເປີດ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ
ການຂອງແຕ່ລະບັນຊີ ແມ່ນຈະອີງຕາມຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ,
ກົດໝາຍທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ, ການຄວໍາ້ ບາດ ແລະ ລະບຽບ
ອືນ
່ ໆຂອງຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງ.
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.

8

ຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກບັນຊີ:
(i) ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ
ຈາກການຫຼຸດ ມູນຄ່າລົງຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີບໍ່ວ່າ
ເຫດຜົນໃດກໍຕາມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອາກອນ ຫຼື ການເຊື່ອມ
ສະພາບ) ຫຼື ຄວາມບໍ່ພ້ອມສະໜອງຂອງຍອດເງິນ
ດັ່ງກ່າວໃນວັນຄົບກໍານົດເນື່ອງຈາກຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ແລກເງິນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ການໂອນທີ່ບໍ່ສະໝັກ
ໃຈ, ການເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້, ການຄວບຄຸມການ
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຫດການສຸດວິໄສໃດໆ;
(ii) ຖ້າຫາກປະເທດເຈົາ້ ຂອງສະກຸນເງິນຫາກຈໍາກັດ
ຄວາມພ້ອມສະໜອງ, ການຕັດ ຫຼື ໂອນຍອດເງິນໃນ
ສະກຸນເງິນນັນ
້ , ທະນາຄານຈະບໍມ
່ ພ
ີ ນ
ັ ທະຜູກພັນໃນ
ການຊໍາລະ, ຈາກບັນຊີ, ຍອດເງິນໃນສະກຸນເງິນ
ດັງ່ ກ່າວ. ທະນາຄານອາດຈະ (ແຕ່ບມ
່ໍ ພ
ີ ນ
ັ ທະ
ຜູກພັນຕ້ອງ), ແລະ ລູກຄ້າອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ທະນາຄານ
ປົດປ່ອຍພັນທະຜູກພັນດັງ່ ກ່າວເຊິງ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຍອດການຊໍາລະໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າ, ທຸກເວລາ (ບໍວ
່ າ່ ກ່ອນ
ຫຼື ຫຼງັ ມືຄ
້ ບ
ົ ກໍານົດ), ຍອດດັງ່ ກ່າວເປັນສະກຸນເງິນອືນ
່
ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ກໍານົດໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນດ
ິ ຂອງທະນາຄານເອງ
ດໍາເນີນການຕາມເໝາະສົມ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າ
ການຊໍາລະສະສາງດັງ່ ກ່າວຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການ
ປົດປ່ອຍທີດ
່ ,ີ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ພັນທະຜູກພັນ
ຂອງທະນາຄານ ຕໍລ
່ ກ
ູ ຄ້າທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຍອດເງິນ
ດັງ່ ກ່າວ;
(iii) ໂດຍບໍ່ຂັດຕໍ່ມາດຕາ 3.3. ຂໍ້ (ຂ) ວັກ (i) ແລະ
ວັກ (ii) ຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າທຸກການຝາກໃສ່
ບັນຊີທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້, ເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກປະຈໍາ, ເກີດເປັນ
ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບ ແລະ/ຫຼື ການ
ລົງທຶນ; ແລະ
(iv) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການເປີດບັນຊີທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ຕ່າງປະເທດອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມທີ່
ທະນາຄານປະກາດນໍາໃຊ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
3.4 ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ລະບັນຊີອາດໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ດອກເບ້ຍ
ຕາມການແຈ້ງຂອງທະນາຄານໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
, ຖ້າມີ, ຈະຄິດໄລ່ຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼ,ື ຖ້າຫາກບໍມ
່ ກ
ີ ານ
ຕົກລົງກັນ, ແມ່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ, ຜ່ານດູນພິນດ
ິ ຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
3.5 ການຝາກ ແລະ ການໄດ້ຮບ
ັ ເງິນ
ກ) ການຝາກເງິນສົດ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນສົດ
ເຂົ້າບັນຊີມີ:
(i) ການຝາກເງິນສົດດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຂອບເຂດ
ທີ່ທະນາຄານກໍານົດ. ທະນາຄານມີສິດອາດຈະ

ປະຕິເສດການຝາກເງິນສົດ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງ
ທະນາຄານເອງ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານບໍ່ສາມາດ
ພຶງພໍໃຈຕໍ່ຕົ້ນຕໍຂອງເງິນດັ່ງກ່າວ;
(ii) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງຮັບເອົາເງິນສົດດັງ່ ກ່າວໃນ
ສະກຸນເງິນທີຕ
່ າ່ ງຈາກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທີ່
ສາຂາທີຮ
່ ບ
ັ ການຝາກເງິນຍອດດັງ່ ກ່າວ (ìສະກຸນ
ເງິນຂອງສາຂາî), ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະແລກປ່ຽນເງິນສົດທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ເປັນສະກູນເງິນ
ຂອງສາຂາໂດຍນໍາໃຊ້ອດ
ັ ຕາທີເ່ ໝາະສົມ; ແລະ
(iii) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າໃບຝາກເງິນບໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນໃບບິນ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຝາກ
ເງິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນໃບຝາກເງິນ
ຫາກຕ່າງຈາກການນັບເງິນສົດຂອງທະນາຄານ,
ທະນາຄານຈະຖືເອົາການນັບເງິນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່
ສິ້ນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ.
ຂ) ການຝາກເງິນດ້ວຍແຊັກ. ທີ່ຕິດພັນກັບການຝາກເງິນ
ເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍແຊັກມີ:
(i) ໃນກໍລະນີແຊັກ (ຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ຫຼື ສາກົນ) ໄດ້ຖືກຝາກສໍາລັບການເພີ່ມຍອດເຂົ້າ
ບັນຊີ, ທະນາຄານບໍ່ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການເພີ່ມ
ຍອດເຂົ້າບັນທີທັນທີ ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຍອດ
ເຂົ້າບັນຊີ, ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຂັ້ນຕອນນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອການລົບລ້າງຍອດເງິນດັ່ງກ່າວ;
(ii) ທະນາຄານຈະຕັດບັນຊີຕາມຍອດທີເ່ ພີມ
່ ເຂົາ້ ບັນຊີ,
ລວມທັງບັນດາຄ່າບໍລກ
ິ ານ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ
ນຽມທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງເໝາະສົມ, ຖ້າຫາກວ່າແຊັກຖືກຕີ
ກັບ ຫຼື ບໍຖ
່ ກ
ື ຊໍາລະບໍວ
່ າ່ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ;
(iii) ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດ
ແຊັກ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໆສໍາລັບການ
ຝາກເງິນ. ທຸກແຊັກທີ່ຝາກເຂົ້າບັນຊີແມ່ນໄດ້ຮັບ
ໂດຍທະນາຄານໃນນາມຕົວແທນໃນການຈັດເກັບ
ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ດໍາເນີນການແຊັກເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຂອງຜູ້ຮັບທີ່
ລະບຸໃນໃບແຊັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ
ບັນຊີລູກຄ້າ. ການຕີກັບແຊັກອາດສົ່ງຄືນໂດຍ
ການສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ໄປຍັງທີ່ຢູ່ລ່າສຸດທີ່
ທະນາຄານຮູ້, ໂດຍເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າເອງ;
(iv) ທະນາຄານອາດຕົກລົງກັບບັນດາທະນາຄານ ຫຼື
ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍໃນການກໍານົດຂັ້ນຕອນ
ແລະ ໄລຍະເວລາກໍານົດທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດເກັບ
ແຊັກທີ່ຖືກສົ່ງຄືນ ຫຼື ສິ່ງຂອງອື່ນໆ. ທະນາຄານຈະ
ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຂອງບັນດາທະນາຄານ
ດັ່ງກ່າວ (ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ) ຫຼື ສູນຊໍາລະ
ສະສາງຍ່ອຍສໍາລັບການສູນຫາຍ ຫຼື ການຖືກທໍາ
ລາຍຂອງສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ
ຂອງບັນດາທະນາຄານ ຫຼື ສູນຊໍາລະສະສາງຍ່ອຍ
ດັ່ງກ່າວ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ. ລູກຄ້າຕົກລົງ
ຈະພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ

ສະໜູນທະນາຄານໃນການລະບຸຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຮັບ
ເອົາການປ່ຽນແທນຂອງສິ່ງຂອງທີ່ສູນຫາຍໃນຂະນະ
ທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທະນາຄານ;
(v) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີຖ້າລູກຄ້າ
ຮັບຮູ້ວ່າແຊັກ (ບໍ່ວ່າຈະຕື່ມຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ຫຼື
ເປົ່າຫວ່າງ) ຫາກສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ. ລູກຄ້າຈະບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອອກແຊັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້
ບັນຊີດັ່ງກ່າວນອກຈາກວ່າມີການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານ. ລູກຄ້າຈະບໍ່ອອກ
ແຊັກລ່ວງໜ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ການສູນເສຍອັນເກີດມາຈາກການຊໍາລະກ່ອນ
ກໍານົດ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນແຊັກລ່ວງໜ້າ. ນອກຈາກນີ້,
ລູກຄ້າຈະບໍ່ເພີ່ມເຂົ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະບໍ່
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່, ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ຫ້າມ ຫຼື ຄໍາອະທິບາຍ
ໃດໆເທິງແຊັກ;
(vi) ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການ
ຕີກັບ ຫຼື ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕີກັບ
ເອກະສານທາງການດັ່ງກ່າວທີ່ລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ທະນາຄານເປັນເຈົ້າຂອງ;
(vii)ແຊັກໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະໃຫ້
ທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນຈະຖືກສົ່ງຄືນໂດຍ
ທະນາຄານໃຫ້ລູກຄ້າພ້ອມກັນກັບບົດບັນທຶກການ
ສົ່ງຄືນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກການສົ່ງຄືນດັ່ງ
ກ່າວຫາກຖືກຂີ້ລັກ, ສູນຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ
ຫຼື ເຮັດເສຍໂດຍທະນາຄານຜູ້ຮັບ ຫຼື ຕົວແທນ,
ທະນາຄານຈະບໍ່ມີພັນທະຜຸກພັນໃນການສົ່ງຄືນ
ແຊັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະໃຫ້ລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີ
ດັ່ງກ່າວຄໍາຖ້ອຍຖະແຫຼງຂອງທະນາຄານທີ່ລະບຸ
ເຖິງການບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ ແລະ ການສູນຫາຍຂອງການ
ສົ່ງຄືນແຊັກ ຈະຖືເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ແລະ ຜູກພັນຕໍ່
ລູກຄ້າ; ແລະ
(viii)ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າມັນເປັນພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີດ
ຈາກທະນາຄານຜູ້ຮັບອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ທີ່
ຕິດພັນກັບລາຍການດັ່ງກ່າວທີ່ທະນາຄານ ຫຼື
ຕົວແທນອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ແຊັກ/ໃບອອກ
ແຊັກ ໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊໍາລະ, ຫຼື ໃນທາງອື່ນ
ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະ.
ຄ) ການບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ທະນາຄານຈະ
ສະໜອງຈາກບໍລິການການຈັດເກັບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນສາມາດຖອນຈາກບັນຊີ
ຂອງລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າຜ່ານລະບົບບຸກຄົນທີສາມ,
ໂດຍທີ່ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃນການ
ກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້, ບໍ່ວ່າເວລາໃດ, ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກວດກາວ່າລູກຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ
ຜູກພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ.

9

ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ງ) ການໄດ້ຮັບເງິນ. ທີ່ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຍອດເງິນ
ໂດຍທະນາຄານສໍາລັບບັນຊີລູກຄ້າ:
(i) ນອກຈາກຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍທະນາຄານໃຫ້
ລູກຄ້າ, ຍອດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພື່ອການ
ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ
ການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານຕໍ່ການ
ໄດ້ຮັບຍອດເງິນ;
(ii) ນອກຈາກຈະສັງ່ ເປັນຢ່າງອືນ
່ ໂດຍລູກຄ້າ,
ທະນາຄານຈະຝາກເງິນດັງ່ ກ່າວເຂົາ້ ບັນຊີໃດໜຶງ່
ຂອງລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຫາກເງີນດັງ່ ກ່າວເປັນສະກຸນ
ເງິນທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າບໍມ
່ ບ
ີ ນ
ັ ຊີ, ລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານ
ອາດຈະ, ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ເປັນສະກຸນເງິນທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າມີບນ
ັ ຊີຕາມ
ອັດຕາທີເ່ ໝາະສົມ;
(iii) ຖ້າລູກຄ້າສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານຝາກເງິນຍອດດັ່ງກ່າວ
ເຂົ້າບັນຊີໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ແລະ ຍອດທີ່ທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຫາກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ, ທະນາຄານແລກປ່ຽນຍອດ
ລວມທີ່ໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນທີ່ລູກຄ້າມີບັນຊີຕາມ
ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ; ແລະ
(iv) ໃນກໍລະນີ
(A) ຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆຕາມການໄດ້ຮັບ
ຍອດເງິນດັ່ງກ່າວ (I) ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບໂດຍ
ທະນາຄານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫຼື (II) ເປັນການເພີ່ມ
ເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກການກະທໍາທີ່ເປັນການ
ສໍ້ໂກງ; ຫຼື
(B) ທະນາຄານແມ່ນ (I) ມີພັນທະຜູກພັນຕໍ່ການ
ສົ່ງຄືຍອດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໃດໆ ຫຼື (II) ບໍ່
ໄດ້ຮັບເພື່ອການເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ
ໃນວັນທີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍ ຫຼື ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
; ຫຼື
(C) ທະນາຄານມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງພໍໃນ
ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ,
ທະນາຄານຈະມີສິດຕັດຍອດຈາກບັນຊີໃດໆ
ຕາມຍອດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າຜ່ານມາ (ໃນກໍລະນີ
ຈໍາເປັນ, ແລກປ່ຽນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ)
ພ້ອມກັບບັນດາຄ່າບໍລິການ, ດອກເບ້ຍ ແລະ
ຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມ.
3.6 ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ
ກ) ການຖອນເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ. ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະສະສາງ
ຈາກລູກຄ້າ:
(i) ທະນາຄານຈະ, ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຫັນດີ ຫຼື
ນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນ
ເງິນຈາກບັນຊີດັ່ງກ່າວ:
(A) ຖ້າລູກຄ້າມີເງິນຊໍາລະໜີ້ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ
ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຍອດທີ່ຖອນ;
(B) ຖ້າການຖອນ, ລວມໄປເຖິງຄໍາສັ່ງຖອນ,
ຫາກສົມບຸນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງ;
ແລະ
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(C) ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເອກະສານທາງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ທະນາຄານ ໄດ້ຖືກເກັບ
ຄືນ ຫຼື ບໍ່, ຮັບຮອງ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ,
ຮັບເອົາ ຫຼື ເປັນຄໍາສັ່ງຈາກຜູ້ມີສິດລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃຊ້ສິດໃດໆ;
(ii) ທະນາຄານອາດຈະ, ຕາມດູນພິນດ
ິ ຂອງທະນາຄານ
ເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມກ
ີ ານຖອນເງິນໂດຍທີຍ
່ ງັ ບໍໄ
່ ດ້
ລົບລ້າງ. ຖ້າຍອດດັງ່ ກ່າວຫາກຖືກຍ້ອນກັບ ຫຼື ຕີກບ
ັ
ໃນພາຍຫຼງັ , ທະນາຄານອາດຈະດໍາເນີນການຂໍ
ຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະຮັບ
ຜິດຊອບຕໍມ
່ ນ
ູ ຄ່າທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການຫັກບັນຊີ
ດັງ່ ກ່າວ;
(iii) ຫາກທະນາຄານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການ
ຖອນເງິນທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ, ທະນາຄານອາດຈະ
ດໍາເນີນການຕໍ່ການຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນຕາມ
ບົດບັນຍັດສໍາລັບແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອມີຜົນ
ຕໍ່ການຊໍາລະດັ່ງກ່າວ;
(iv) ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງໃນວັນຊໍາລະ
ຕາມທີ່ລະບູໂດຍລູກຄ້າ, ໂດຍທີ່:
(A) ຄໍາສັ່ງຖືກຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານກ່ອນເວລາ
ສິ້ນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(B) ການຊໍາລະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຍອດ
ດໍາເນີນການທີ່ກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ຫຼື
ລະດັບ ຫຼື ຂອບເຂດຍອດອະນຸມັດທີ່ຕັ້ງໂດຍ
ລູກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາ
ທີ່ເໝາະສົມ); ແລະ
(C) ບັນຊີມີຍອດເງິນຊໍາລະໜີ້ພຽງພໍ ແລະ ການ
ຈັດສັນໜີ້ພຽງພໍໃນການຊໍາລະຕາມທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສັ່ງ;
(v) ຖ້າຄໍາສັ່ງຫາກໄດ້ຮັບໃນ ຫຼື ລະບູ ວັນທີທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນ
ທໍາການ, ການຊໍາລະຈະຖືກດໍາເນີນໃນວັນທໍາການ
ຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ;
(vi) ທະນາຄານແມ່ນ, ຕາມການໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ, ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຍອດ
ການຊໍາລະ ແລະ ຕັດເພີ່ມບັນດາຄ່າທໍານຽມ,
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(vii)ນອກຈາກຈະກໍານົດໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສັ່ງ,
ທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ກໍານົດບູລິມະສິດ
ໃນແຕ່ລະການຊໍາລະຕາມແຕ່ລະຄໍາສັ່ງ;
(viii)ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄໍາສັ່ງໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ, ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ, ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຕົວແທນ
ໃດໆ ທີ່ພົວພັນກັບການດໍາເນີນການປະຕີບັດຄໍາສັ່ງ
ໂອນເງິນ ນໍາໃຊ້ວີທີການໃດໆໃນການດໍາເນີນການ
ປະຕີບັດຄໍາສັ່ງໂອນເງິນຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;

(ix) ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະສະສາງສາກົນ:
(A) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ຕົວແທນອາດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ
ສາກົນ ຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ບໍ່ມີສິດຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ຫຼື
ຄ່າບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າ
ບໍລິການດັ່ງກ່າວອາດຈະ: (I) ຊໍາລະໂດຍ
ຜູ້ຮັບ ໂດຍຍອດອື່ນ ຫຼື ຕັດໂດຍທະນາຄານ
ຕົວແທນຈາກຍອດທີ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີຜູ້ຮັບ.
ໃນກໍລະນີຫາກການຕັດບັນຊີດັ່ງກ່າວຫາກ
ກະທໍາໂດຍທະນາຄານຕົວແທນ, ຜູ້ຮັບຈະ
ໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າຍອດທີ່ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງ;
ຫຼື (II) ຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໂດຍ
ອີງຕາມຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(B) ທະນາຄານຕົວແທນ, ໃນທຸກເວລາ, ອາດ
ຈະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນການຊໍາລະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນກ່ອນ
ທີ່ຈະດໍາເນີນການຊໍາລະ; ແລະ
(C) ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ
ຄ່າທໍານຽມຈາກ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັບ
ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ລາຍຮັບຮ່ວມກັບທະນາຄານ
ຕົວແທນ, ຍອດລວມທີ່ອີງຕາມຫຼາຍປັດໄຈ,
ລວມທັງຈໍານວນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານ
ຕົວແທນ;
(x) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງ, ທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາສັ່ງການ
ໂອນເງີນດັ່ງນີ້:
(A) ທະນາຄານອາດຈະອີງຕາມ (I) ຈໍານວນທີ່
ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບ, (II) ທະນາຄານ
ປາຍທາງ ຫຼື (III) ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ລະບຸໃນ
ຄໍາສັ່ງໂອນເງິນ. ນອກຈາກນີ້, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າ
ທະນາຄານປາຍທາງອາດຈະດໍາເນີນການຊໍາ
ລະອີງຕາມຈໍານວນທີ່ລະບຸໄດ້ຂອງຜູ້ຮັບເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊື່ທີ່ລະບຸແມ່ນຕ່າງຈາກຊື່ຜູ້ຮັບ,
ແລະ ເຊັ່ນນັ້ນ ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າລູກຄ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງຊື່ ແລະ ຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທີ່
ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງໂອນເງິນດັ່ງກ່າວ;
(B) ວ່າຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຄໍາສັ່ງຂອງ
ທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມ: (I) ຄວາມພ້ອມ
ຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະນັ້ນ; (II) ຄວາມ
ສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການເຂົ້າເຖິງ
ແລະພົວພັນກັບສະກຸນເງິນສະເພາະນັ້ນ;
ແລະ (III) ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ
ຂໍ້ກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຂອງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທະນາຄານຕົວແທນ, ທະນາຄານ
ຜູ້ຮັບ, ທະນາຄານຜູ້ລົບລ້າງຍອດ ຫຼື ດໍາເນີນ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ພົວພັນກັບສະກຸນເງິນ
ສະເພາະນັ້ນ;

(C) ວ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບາງສະກຸນເງິນ
ອາດຈະອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ອາດຈະບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້
ຢ່າງເສລີ ແລະ ອາດໄດ້ອີງຕາມນິຕິກໍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດທາງນະໂຍບາຍ
ແລະ ຂໍ້ຫ້າມອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ສະກຸນເງິນດັ່ງ
ກ່າວ. ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເພີ່ມຕື່ມວ່າຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດກະທົບໃນທາງ
ທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີ (ຖ້າມີ).
(xi) ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ທະນາຄານວ່າ
ທຸກການຊໍາລະທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍທະນາຄານ
ໂດຍອີງຕາມຄໍາສັ່ງ, ຈະບໍ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ,
ການຄວໍ້າບາດ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂອງບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ແລະ
ລູກຄ້າຈະບໍ່ກະທໍາ ຫຼື ອະນຸບາດໃຫ້ມີການກະທໍາ
ການຊໍາລະສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື
ການສໍ້ໂກງ;
(xii)ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາສັ່ງ
ຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງ, ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການ
ດໍາເນີນການຊໍາລະພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງທີ່
ໄດ້ສະໜອງໂດຍລຸກຄ້າຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນ
ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງເວລາສິ້ນສຸດການເຮັດທຸລະກໍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍຈະຖືກດໍາເນີນການໃນວັນທໍາການ
ຖັດໄປ. ການຊໍາລະຈະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຍ້ອນຫຼັງ
ຕາມວັນທີທີ່ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງ; ແລະ
(xiii)ທູກການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອື່ນແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມາສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍາເປັນໃຫ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ຄໍາສັ່ງຈາກທະນາຄານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່
ກໍານົດ.
ຂ) ການບໍລິການແຊັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຕົກລົງ
ໃຫ້ບໍລິການແຊັກ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື
ອອກເອກະສານທາງການຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ:
(i) ລູກຄ້າຈະ
(A) ທໍາລາຍ ຫຼື ສົ່ງຄືນໃຫ້ທະນາຄານບັນດາ
ແຊັກທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ກ່ຽວພັນ
ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກບັນຊີດັ່ງກ່າວ; ແລະ
(B) ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮັບຮູ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ
ຈະເປັນໄປໄດ້ເຖິງການສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ
ຂອງທຸກເອກະສານທາງການ;
(ii) ລູກຄ້າຮັບຮູວ
້ າ່ ຫາກມີບກ
ຸ ຄົນທີສາມກາຍເປັນຜູຖ
້ ື
ເອກະສານທາງການ, ບຸກຄົນທີສາມດັງ່ ກ່າວສາມາດ
ບັງຄັບການຊໍາລະກັບທະນາຄານ;
(iii) ຖ້າລູກຄ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ໍທະນາຄານຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ
ເອກະສານທາງການ:
(A) ທະນາຄານອາດຈະ
(1) ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານເອງ,
ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ສະຫຼຸບວ່າຈະ
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ
ຫຼື ບໍ່,
(2) ຖ້າທະນາຄານສາມາດກໍານົດວ່າການ
ຊໍາລະ ແລະ ການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານທາງການຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ,
ທະນາຄານຈະພະຍາຍາມເຕັມທີ່ໃນ
ການຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງ
ການ, ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕ້ອງສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ແລະ ຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ, ຖ້າ
ເອກະສານທາງການຂອງທະນາຄານ
ຫາກແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານ ແລະ
ທະນາຄານບໍ່ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກແຊັກ
ທະນາຄານນັ້ນ, ທະນາຄານຈະເພີ່ມ
ຍອດຕາມແຊັກທະນາຄານເຂົ້າບັນຊີທີ່
ລູກຄ້າລະບຸ;
(B) ຖ້າທະນາຄານຫາກໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ກຽມສໍາເລັດ
ການຊໍາລະຕາມເອກະສານທາງການໃດໆ,
ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າເພື່ອຢຸດ
ຫຼື ຍົກເລີກເອກະສານທາງການ (ບໍ່ວ່າຈະ
ສູນຫາຍ, ຖືກລັກ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນໆ), ລູກຄ້າ
ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ທະນາຄານຕັດເງິນຈາກບັນຊີທີ່ລູກຄ້າລະບຸ
ສໍາລັບຍອດທີ່ເຄີຍຖືກເພີ່ມເຂົ້າ;
(C) ລູກຄ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຍົກເລີກ
ຄໍາຮ້ອງຂໍທັນທີ ຖ້າຫາກເຫດຜົນຂອງການ
ຍົກເລີກດັ່ງກ່າວຖືກຍົກເລີກ; ແລະ
(D) ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍໂດຍ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານ
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວຈະໝົດ
ອາຍຸ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕື່ມຍ້ອນຫຼັງ
ສໍາລັບກໍລະນີດັ່ງນີ້ (I) ການຊໍາລະ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກຂອງເອກະສານທາງການ; (II) ການ
ປິດບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການຖືກ
ຖອນ (III) ພາຍຫຼັງ 60 ວັນຫຼັງຈາກການໂອນ
ບັນຊີພາຍຫຼັງເອກະສານທາງການໄດ້ຖືກຖອນ
ໄປຍັງສາຂາອື່ນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (IV)
ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ;
(iv) ຖ້າທະນາຄານຕົກລົງໃນການອອກຮ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການຕາງໜ້າໃຫ້ລຸກຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງ
ຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວຫາກແຕກຕ່າງຈາກ
ສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍອດທີ່ຕ້ອງຕັດ
ຈາກບັນຊີແມ່ນຈະຕ້ອງກໍານົດໂດຍການແລກປ່ຽນ
ລະກູນເງິນຂອງຮ່າງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວໂດຍ
ນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຮ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື
ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ
; ແລະ
(v) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ວ່າການບໍລິການແຊັກແມ່ນອີງຕາມ
ລະດັບຫຼືຍອດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການຕັ້ງຂອງ

12

ລຸກຄ້າ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນ
ສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່
ເໝາະສົມ).
ຄ) ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ຕົກລົງດໍາເນີນການຕາມຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
(i) ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ:
(A) ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກບັນຊີທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະຕາມ
ຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນຊໍາລະໜີ້ສໍາລັບບັນຊີ
ດັ່ງກ່າວ; ແລະ
(B) ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍລູກຄ້າໃນຄໍາສັ່ງການ
ຫັກບັນຊີໂດຍກົງແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ທະນາຄານແມ່ນຈະອີງ
ຕາມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງກໍໄດ້.
ງ) ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນກໍລະນີທະນາຄານຕົກລົງດໍາເນີນການສະໜອງ
ການບໍລິການຄໍາແນະນໍາຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
(i) ທະນາຄານຈະ (A) ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄໍາສັ່ງ
ການຊໍາລະຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ຕົວແທນສໍາລັບລູກຄ້າ
ແລະ (B) ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການສົ່ງຕໍ່ຄໍາແນະນໍາການໂອນດັ່ງກ່າວ
ໂດຍກົງ (ລວມທັງການສົ່ງຕໍ່ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ເຊັ່ນ ອີເມວ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄໍາແນະນໍາທີ່ພິມ
ອອກ); ແລະ
(ii) ທະນາຄານບໍຮ
່ ບ
ັ ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບ
ການລົມ
້ ເຫຼວຕໍກ
່ ານສົງ່ ຕໍຄ
່ າໍ ແນະນໍາການໂອນໃຫ້
ຜູຮ
້ ບ
ັ ໃນກໍລະນີທປ
່ີ ະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ
3.6 ຂໍ້ (ງ) ວັກທີ (i) (B) ຂ້າງເທິງ ຫຼື ເນືອ
້ ໃນ ຫຼື
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລືອ
່ ງຕ່າງໆທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າສັງ່ ໃຫ້
ທະນາຄານລວມເຂົາ້ ໃນຄໍາແນະນໍາການໂອນ.
3.7 ເງິນກູເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
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.

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

(B) ທະນາຄານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການສະໜອງ
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທໍາທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງພາຍໃນສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ;

4. ບັນຊີສໍາຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງຢືນ ແລະ ການ

ບໍລິການລາຍງານ

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

4.1 ບັນຊີສາໍ ຮອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ບັນຊີສາໍ ຮອງ, ຄໍາແນະນໍາ
ຢັງ້ ຢືນ ແລະ ລາຍງານ (ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ
ເອກະສານ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງທາງອືນ
່ ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້
ລູກຄ້າ (ຕາມການຕົກລົງກັບລູກຄ້າ) ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົາ້ ເຖິງ
ໂດຍລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ໄລຍະເວລາອືນ
່ ຕາມທີ່
ທະນາຄານອາດຈະຕົກລົງກັບລູກຄ້າ.

(i) ທະນາຄານຈະລາຍງານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ລູກຄ້າ
ໃນນາມ ìໄດ້ຮັບî ເນື່ອງຈາກທະນາຄານບໍ່ມີບ່ອນ
ອີງສໍາລັບກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ທະນາຄານຈະບໍ່ມີສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ
ຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ; ແລະ

4.2 ການຜິດດ່ຽງ. ລູກຄ້າຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະບັນຊີສາໍ ຮອງ, ຄໍາແນະນໍາຢັງ້ ຢືນ ແລະ ລາຍງານທີ່
ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກທະນາຄານ ແລະ, ນອກຈາກວ່າລູກຄ້າແຈ້ງ
ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນຂອງ
ວັນທີທບ
່ີ ນ
ັ ຊີສາໍ ຮອງ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາຢັງ້ ຢືນຫາກມີຂຜ
້ໍ ດ
ິ ພາດ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການລະເລີຍ, ຄວາມບໍຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ ຫຼື
ການຜິດດ່ຽງໃນລາຍການ, ລາຍການດັງ່ ກ່າວຈະຖືວາ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູກພັນຕໍລ
່ ກ
ູ ຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂຜ
້ໍ ດ
ິ ພາດ
ແທ້ຈງິ ຫຼື ມີເປັນການກະທໍາທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ,
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ການສໍໂ
້ ກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶງ່ ຂອງທະນາຄານ.
4.3 ການແກ້ໄຂຂໍຜ
້ ດ
ິ ພາດ ຫຼື ການລະເວັນ
້ . ເຖິງວ່າຈະມີ
ມາດຕາ 4.2 ຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດຈະ, ບໍວ
່ າ່ ເວລາໃດ
ແກັໄຂຂໍຜ
້ ດ
ິ ພາດ ຫຼື ການລະເວັນ
້ ຂອງບັນຊີສາໍ ຮອງ,
ຄໍາແນະນໍາຢັງ້ ຢືນ ຫຼື ລາຍງານ ເຊິງ່ ພາຍຫຼງັ ແກ້ໄຂແລ້ວ,
ຈະຜຸກພັນຕໍລ
່ ກ
ູ ຄ້ານອກຈາກວ່າມີຂຜ
້ໍ ດ
ິ ພາດແທ້ຈງິ ຫຼື ເປັນ
ການກະທໍາທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍ ຫຼື ການສໍໂ
້ ກງພາຍໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶງ່ ຂອງ
ທະນາຄານ.
4.4 ການບໍລກ
ິ ານລາຍງານ. ໃນກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ຕກ
ົ ລົງ
ທີຈ
່ ະສະໜອງການບໍລກ
ິ ານລາຍງານໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າ:
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) ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນລ່າສຸດໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ
ທີ່ມີການໂອນໃຫ້ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ
(ii) ວ່າໃນການດໍາເນີນການບໍລກ
ິ ານລາຍງານນີ:້
(A) ບໍ່ໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທະນາຄານ
ແລະ ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ; ແລະ

(ii) ທະນາຄານຈະບໍຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບຕໍກ
່ ານກະທໍາຂອງ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ທະນາຄານຈະບໍ່
ຮັບຜິດຊອບຖ້າຫາກວ່າຂໍມ
້ ນ
ູ ບໍໄ
່ ດ້ສງ່ົ ໂດຍ
ທະນາຄານບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ທະນາຄານບໍວ
່ າ່
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 ການລາຍງານທີດ
່ ງຶ ຈາກຄອມພິວເຕີ.້ ບັນດາລາຍງານໂດຍ
ທະນາຄານທີເ່ ປັນການດຶງຈາກຄອມພິວເຕີແ
້ ມ່ນບໍຈ
່ າໍ ເປັນ
ມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອາ່ ນຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ບັນຊີສາໍ ຮອງ.

5.

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,
ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອາກອນ

5.1 ຄ່າທໍານຽມບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ, ລາຍຈ່າຍ
ແລະ ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈາ່ ຍ, ໂດຍປາສະຈາກການ
ຫັກໜີ,້ ການຫຼດ
ຸ ຫຼື ແກ້ຟອ
້ ງ, ຄ່າທໍານຽມບໍລກ
ິ ານ,
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ
ແຕ່ລະບັນຊີ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ຕາມອັດຕາທີທ
່ ະນາຄານ
ແຈ້ງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າໃນຊ່ວງເວລາດັງ່ ກ່າວ, ລວມທັງຕາມທີ່
ສະໜອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ.
5.2 ບໍມ
່ ໃີ ບແຈ້ງລາຄາ. ນອກຈາກວ່າຕົກລົງເປັນຢ່າງອືນ
່ ກັບ
ທະນາຄານ, ຈະບໍມ
່ ໃີ ບແຈ້ງລາຄາ ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ແລະ ລາຍຈ່າຍອອກ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຍອດທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຈະຖືກຫັກ
ຈາກບັນຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫັກບັນຊີດງ່ັ ກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ການເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເອງຍອດທີຕ
່ ອ
້ ງຫັກບັນຊີຂອງບັນຊີດງ່ັ ກ່າວ.
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

5.3 ບັນຊີສາໍ ຮອງ. ຄ່າທໍານຽມບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າ
ບໍລກ
ິ ານ ຫຼື ລາຍຈ່າຍດັງ່ ກ່າວທີຖ
່ ກ
ື ຕັດຈາກບັນຊີ
ຈະສະແດງຢູໃ່ ນບັນຊີສາໍ ຮອງທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ.
5.4 ອາກອນ. ລູກຄ້າຈະຈ່າຍອາກອນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຄ່າທໍານຽມ
ບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ຫຼື ລາຍຈ່າຍດັງ່ ກ່າວ
ແລະ ທີຄ
່ າ້ ງຈ່າຍຕິດພັນກັບບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານ ແລະ,
ໃນກໍລະນີກຽ່ ວຂ້ອງ, ທະນາຄານອາດຈະຫັກເອົາອາກອນ
ດັງ່ ກ່າວຈາກບັນຊີໃນເວລາທີມ
່ ກ
ີ ານຫັກບັນຊີຈາກ
ຄ່າທໍານຽມບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ແລະ
ລາຍຈ່າຍດັງ່ ກ່າວຕາມມາດຕາ 5.2.
5.5 ການລະງັບ. ທະນາຄານອາດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ຫຼື ການຈັດສັນຂອງຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງຕ່າງປະເທດໃນການ
ຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບການຊໍາລະໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບບັນຊີ.
ໃນກໍລະນີທທ
່ີ ະນາຄານຕ້ອງໄດ້ທາໍ ການຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບ,
ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າການຊໍາລະດັງ່ ກ່າວແມ່ນຈະ
ຫຼດ
ຸ ລົງຕາມຍອດທີຕ
່ ອ
້ ງຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບນັນ
້ .
5.6 ການເພີມ
່ ຍອດເພືອ
່ ຕັດ. ຖ້າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍທີ່
ຕ້ອງດໍາເນີນການຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບສໍາລັບບັນຊີອາກອນ, ຍອດ
ຄ້າງຈ່າຍລວມໂດຍລູກຄ້າໃຫ້ທະນາຄານ (ອີງຕາມທີກ
່ ານ
ຫຼດ
ຸ ດັງ່ ກ່າວຕ້ອງໄດ້ກະທໍາ) ຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ ລວມເອົາຍອດຈໍາ
ເປັນເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ຍອດລວມສຸດທ້າຍ
ພາຍຫຼງັ ການຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບເທົາ່ ກັບຍອດທີທ
່ ະນາຄານຈະ
ໄດ້ຮບ
ັ ຖ້າຫາກບໍມ
່ ກ
ີ ານຫຼດ
ຸ ຫຼື ລະງັບ. ລູກຄ້າດໍາເນີນການ
ຫຼດ
ຸ ແລະ ທຸລະກໍາທີຈ
່ າໍ ເປັນທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການຫຼດ
ຸ ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທີອ
່ ະນຸຍາດ ແລະ ຕາມຍອດກໍານົດຕໍາ່ ສຸດ
ໂດຍກົດໝາຍ.

6. ການຍົກເລີກ ແລະ ການໂຈະ
6.1 ການຍົກເລີກໂດຍການແຈ້ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 6.2 ແລະ
6.3, ບໍວ
່ າ່ ລູກຄ້າ ຫຼື ທະນາຄານອາດຈະຍົກເລີກບັນຊີ ຫຼື
ການບໍລກ
ິ ານໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອຍນໃຫ້ອກ
ີ
ຝ່າຍໜຶງ່ ຮັບຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນປະຕິທນ
ິ .
6.2 ການຍົກເລີກໂດຍມີຜນ
ົ ທັນທີ. ທະນາຄານສາມາດຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານທັນທີໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ:
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.
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ພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກດັງ່ ກ່າວ, ບັນດາພັນທະຜູກພັນຂອງ
ລູກຄ້າທີມ
່ ຕ
ີ ທ
່ໍ ະນາຄານແມ່ນມີຜນ
ົ ທັນທີ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ
ທັນທີ.
6.3 ການໂຈະ. ທະນາຄານອາດໂຈະບັນຊີ ຫຼຶ ການບໍລກ
ິ ານ
ທັງ ໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ
(ໂດຍບໍເ່ ອນອຽງຕໍສ
່ ດ
ິ ຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ມາດຕາ
6.2) ບໍວ
່ າ່ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງແຈ້ງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າ
ຊາບລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ, ໂດຍບໍມ
່ ຂ
ີ ກ
້ໍ າໍ ນົດ, 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
ລູກຄ້າໃຫ້ໄວທີສ
່ ດ
ຸ ຫາກບັນຊີ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງການ
ບໍລກ
ິ ານຖືກໂຈະ.
6.4 ຄໍາສັງ່ ທີຍ
່ ງັ ຄ້າງ. ການຍົກເລີກ ຫຼຶ ການໂຈະບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລກ
ິ ານອາດຈະ ໂດຍບໍກ
່ ະທົບຕໍຄ
່ າໍ ສັງ່ ທີຍ
່ ງັ ຄ້າງ ຫຼື ສິດ ຫຼື
ພັນທະຜູກພັນທີອ
່ າດເກີດຂຶນ
້ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ
ລູກຄ້າກ່ອນການຍົກເລີກ ຫຼື ທີລ
່ ະບຸໃນເງືອ
່ ນໄຂທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ
ພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກຕາມໃນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ.
6.5 ຜົນຂອງການຍົກເລີກ. ພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກບັນຊີ:
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 ການຍັງມີຜນ
ົ ຂອງບາງມາດຕາ. ມາດຕາ 1.4 ຂໍ້ (ຄ)
(ຊ່ອງທາງບໍເ່ ລືອກ), ມາດຕາ 1.6 (ການຕ້ານການ
ຟອກເງິນ), 1.7 (ຊັບສິນທາງປັນຍາ), ມາດຕາ 2.4
(ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ), ມາດຕາ 5
(ຄ່າທໍານຽມບໍລກ
ິ ານ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານ, ລາຍຈ່າຍ
ແລະ ອາກອນ), ມາດຕາ 6.4 (ຄໍາສັງ່ ທີຍ
່ ງັ ຄ້າງ), ມາດຕາ
6.5 (ຜົນຂອງການຍົກເລີກ), ມາດຕາ 7 (ການຄຸມ
້ ຄອງ),
ມາດຕາ 8 (ການຫັກໜີ)້ , ມາດຕາ 9 (ການເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ນ
ູ )
ແລະ ມາດຕາ 14 (ກົດໝາຍ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍ) ແລະ ບົດບັນຍັດອືນ
່ ໆ ໂດຍທີມ
່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະໃຫ້ມີ
ຜົນພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກຈະມີຜນ
ົ ພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານ ຫຼື ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ.

7.

ການຄູ້ມຄອງ

7.1 ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຍອດທີຕ
່ ດ
ິ ໜີ້ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍໂດຍ
ລູກຄ້າຕໍ່ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງສະບັບນີຈ
້ ະຖືກຊໍາລະ
ເປັນສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ. ຖ້າ, ບໍວ
່ າ່ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຍອດ
ທີທ
່ ະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ (ແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້ອດ
ັ ຕາທີເ່ ໝາະສົມ
ໃນກໍລະນີຈາໍ ເປັນ) ຕໍາ່ ກວ່າຍອດທີເ່ ປັນສະກຸນເງິນຕາມ
ຕົກລົງທີຄ
່ າ້ ງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະ, ໂດຍທີບ
່ ຂ
່ໍ ດ
ັ
ຕໍກ
່ ດ
ົ ໝາຍ, ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ທະນາຄານທັນທີຕາມ
ສະກຸນເງິນຕາມຕົກລົງ.
7.2 ການຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບຄວາມສູນເສຍ. ລູກຄ້າຕົກລົງປ້ອງກັນ
ແລະ ຮັກສາການຄຸມ
້ ຄອງໄວ້ກບ
ັ ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູຕ
້ າງໜ້າ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທີດ
່ ,ີ ລວມມີຄາ່ ທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸມ
້ ຄອງເຕັມຮູບ (ຍົກເວ້ນວ່າການສູນເສຍ
ດັງ່ ກ່າວເກີດຈາກການກະທໍາທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ,
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍໂ
້ ກງຂອງທະນາຄານ) ເຊິງ່
ທະນາຄານ ແລະ ຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ,
ຕົວແທນ ແລະ ຜູຕ
້ າງໜ້າ ອາດໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ປະສົບພົບພໍ້
ການສູນເສຍທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ:
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).
ສໍາລັບການປ່ອຍປະລະເລີຍຂໍສ
້ ງົ ໄສ, ການຄຸມ
້ ຄອງທີໄ
່ ດ້
ລະບຸມານັນ
້ ຈະລວມມີ, ໂດຍບໍມ
່ ຂ
ີ ກ
້ໍ າໍ ນົດ, ບັນດາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍອ
່ າກອນ ແລະ ຍອດຂາດດຸນໃນບັນຊີ.
ທະນາຄານຈະສະໜອງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າ ການແຈ້ງທີເ່ ປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຂອງຍອດທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ
ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7.2. ລູກຄ້າຈະດໍາເນີນການຊໍາລະໃນ
ວັນທີ ຫຼື ວິທທ
ີ ກ
່ີ າໍ ນົດຢ່າງມີເຫດຜົນໂດຍທະນາຄານໃນ
ການແຈ້ງດັງ່ ກ່າວ.
ການຄຸມ
້ ຄອງ ຫຼື ພັນທະຜຸກພັນທິຄ
່ າ້ ຍຄືກນ
ັ ໃນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ
ສະບັບນີ:້ (1) ເປັນພັນທະຜູກພັນຕໍເ່ ນືອ
່ ງບໍວ
່ າ່ ຈະມີການ
ແຊກແຊງໃນບັນຊີ, ການກະກຽມຊໍາລະ ຫຼື ອືນ
່ ໆ; (2)
ເປັນເອກະລາດຕໍພ
່ ນ
ັ ທະຜຸກພັນອືນ
່ ຂອງລູກຄ້າ; (3)
ມີຜນ
ົ ພາຍຫຼງັ ການຍົກເລີກ ຫຼື ປົດປ່ອຍບັນຊີ ຫຼື ການ
ບໍລກ
ິ ານ; ແລະ (4) ແມ່ນເປັນສ່ວນນອກເໜືອຈາກສິດອືນ
່
ທີທ
່ ະນາຄານມີພາຍໃຕ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ,້ ຫຼື ມອບໃຫ້ຢາ່ ງ
ເປັນເອກະລາດໂດຍກົດໝາຍ.
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

ທະນາຄານບໍຈ
່ າໍ ເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍຈ່າຍ ຫຼື ດໍາເນິນການ
ຊໍາລະກ່ອນການບັງຄັບໃຊ້ສດ
ິ ຂອງການຄຸມ
້ ຄອງພາຍໃຕ້
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້
7.3 ການຄຸມ
້ ຄອງຕໍຕ
່ ວ
ົ ແທນ. ໂດຍບໍກ
່ ະທົບຕໍ່ ມາດຕາ 7.2
(ການຄຸມ
້ ຄອງການສຸນເສຍ, ລູກຄ້າຈະ ໃນນາມ ແລະ
ສໍາລັບຕາງໜ້າໃຫ້ຕວ
ົ ແທນຂອງລູກຄ້າຕົກລົງໃຫ້ປອ
້ ງກັນ
ແລະ ຮັກສາການຄູມ
້ ຄອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ
, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູຕ
້ າງໜ້າ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທີດ
່ ,ີ ລວມທັງລວມມີຄາ່ ທາງກົດໝາຍ
ສໍາລັບການຄຸມ
້ ຄອງເຕັມຮູບ ເຊິງ່ ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້
ບໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູຕ
້ າງໜ້າ
ອາດໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ປະສົບພົບພໍ້ ການສູນເສຍເຊິງ່ ເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົວແທນ ຍົກເວ້ນວ່າເປັນຜົນ
ໂດຍກົງຈາກການກະທໍາທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ,
ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການສໍໂ
້ ກງຂອງທະນາຄານ.

8.

ການຫັກໜີ້

8.1 ທະນາຄານອາດຈະ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນກໍລະນີອະນຸຍາດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງແຈ້ງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າຮັບຮູ້
ລ່ວງໜ້າ, ຫັກລ້າງໜີທ
້ ລ
່ີ ກ
ູ ຄ້າຕິດທະນາຄານ ກັບ ໜີທ
້ ່ີ
ທະນາຄານຕິດລູກຄ້າ.
8.2 ສິດໃນການຫັກລ້າງໜີຕ
້ າມມາດຕາ 8.1 ຂ້າງເທິງມີຜນ
ົ ຕໍ່
ທຸກສະກຸນເງິນທີໜ
່ ດ
້ີ ງ່ັ ກ່າວຍັງຄ້າງ ແລະ ບໍວ
່ າ່ ໜີດ
້ ງ່ັ ກ່າວຈະ
ແມ່ນສໍາລັບປັດຈຸບນ
ັ ຫຼຶ ອະນາຄົດ, ຄົບກໍານົດ ຫຼື ຍັງບໍຄ
່ ບ
ົ
ກໍານົດ, ແນ່ນອນ ຫຼື ບໍແ
່ ນ່ນອນ ແລະ ບໍວ
່ າ່ ໜີສ
້ ນ
ິ ດັງ່ ກ່າວ
ແມ່ນພຽງຜູດ
້ ຽວ ຫຼື ຮ່ວມກັບບູກຄົນອືນ
່ ຫຼື ເງິນຕົນ
້ ຫຼື ຫຼກ
ັ
ປະກັນ. ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນສິດຂອງການຫັກໜີລ
້ ວມ
ມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ນໍາໃຊ້ອດ
ັ ຕາທີເ່ ໝາະສົມໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ.

9. ການເປີດຜີຍຂໍ້ມູນ
9.1 ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ນ
ູ . ລູກຄ້າຕົກລົງ ແລະ
ຮັບຮູວ
້ າ່ ທະນາຄານໄດ້ຖກ
ື ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ນ
ູ ທີຕ
່ ດ
ິ
ພັນກັບລູກຄ້າ (ລວມມີ, ໂດຍບໍມ
່ ຂ
ີ ກ
້ໍ າໍ ນົດ, ກ່ຽກັບຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງ
ທຸລະກໍາຂອວລູກຄ້າ, ສະຖານະທາງການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານ) ໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນໃດໜຶງ່ ຫຼື ທັງໝົດດັງ່ ລຸມ
່ ນີ:້
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;
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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 ຮັບຮູວ
້ າ່ ສະມາຊິກຂອງກຸມ
່ ທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຂໍມ
້ ນ
ູ ໃດໆຕາມຂ້າງເທິງໃຫ້ກບ
ັ ພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທີພ
່ າກສ່ວນຂ້າງເທິງໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທີຕ
່ ງ້ັ ຫຼກ
ັ ຂອງການເຮັດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນດັງ່
ກ່າວແມ່ນນອກເໜືອຈາກປະເທດທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າຖືກສ້າງຕັງ້ ແລະ
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຂໍມ
້ ນ
ູ ດັງ່ ກ່າວພາຍຫຼງັ ການເປີດເຜີຍໄດ້
ຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ດໍາເນີນການ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນ
ດັງ່ ກ່າວ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນພາຍນອກປະເທດທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າຖືກ
ສ້າງຕັງ້ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

10. ການດັດແກ້ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ
10.1 ການດັດແກ້. ທະນາຄານອາດຈະດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫຼື
ເພີມ
່ ເຕີມບົດບັນຍັດໃນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ຫຼື ເພີມ
່ ເຂົາ້ ຫຼື ປ່ຽນແປງ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານໃນທຸກເວລາ ພາຍຫຼງັ 30 ວັນ ຫຼງັ ຈາກ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ການສືສ
່ ານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ລວມທັງຊ່ອງທາງການທະນາຄານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ), ແຈ້ງການຜ່ານສື,່ ແຈ້ງການຜ່ານເວັບໄຊຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ວິທກ
ີ ານອືນ
່ ໆຕາມທີອ
່ ະນຸຍາດຕາມ
ກົດໝາຍ.
ເຖິງວ່າຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະບໍແ
່ ຈ້ງໃຫ້
ລູກຄ້າຊາບລ່ວງໜ້າ:
ກ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນນອກເໜືອຈາກການ
ຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນວ່າການແຈ້ງແມ່ນ;
ຂ) ໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຜົນທັນທີ, ໃນກໍນີນີດັ່ງກ່າວ ພວກມັນຈະມີຜົນ
ທັນທີ; ຫຼື
ຄ) ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື ອື່ນໆອີງຕາມ
ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ບ່ອນອີງພາຍນອກ.
10.2 ເຖິງວ່າຈະມີບດ
ົ ບັນຍັດອືນ
່ ໃນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນິ,້ ທະນາຄານ
ອາດຈະ ດັດແກ້ໃນທຸກເວລາ, ເພີມ
່ ຫຼື ຫຼດ
ຸ ການບໍລກ
ິ ານ ຫຼື
ຊ່ອງທາງ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າໃນ

ກໍລະນີມກ
ີ ານປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ, ຂໍກ
້ າໍ ນົດຂອງຜູ້
ຄຸມ
້ ຄອງ, ນະໂຍບາຍພາຍໃນ ຫຼື ກະທໍາການຢ່າງມີເຫດຜົນ
ເພືອ
່ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫຼື ທະນາຄານ.
10.3 ການຍົກເວັນ
້ . ການຍົກເວັນ
້ ໃດໆຂອງສິດ
ິ ຫຼື ອໍານາດ ຫຼື
ການຮັບຮູຂ
້ ອງທະນາຄານໂດຍທະນາຄານຈະມີຜນ
ົ
ສະເພາະຖ້າລົງລາຍເຊັນໂດຍທະນາຄານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ການຍົກເວັນ
້ ແລະ ການຮັບຮູແ
້ ມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຕາມດູນພິນດ
ິ ຂອງ ທະນາຄານຢ່າງສົມບູນ.

11. ການໂອນ
11.1 ການໂອນໂດຍລູກຄ້າ. ລູກຄ້າຕ້ອງບໍໂ
່ ອນ, ໃຫ້ຄວາມ
ປອດໄພ ຫຼື ປະກາດຜູຕ
້ າງໜ້າທີເ່ ຊືອ
່ ຖືໄດ້ຕ່ໍ ສິດໃດໆ
ຂອງລູກຄ້າທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ພາຍໃຕ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງໂດຍປາສະຈາກ
ການຮັບຮູທ
້ ເ່ີ ປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຄານ.
11.2 ການໂອນໂດຍທະນາຄານ. ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານ
ອາດຈະໂອນຖ່າຍ ຫລັກຊັບ ຫຼື ເເຈ້ງສິດໃດໆ ພາຍໃຕ້
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮຸຂ
້ ອງລູກຄ້າ (ຫຼຂ
ື ອງ
ບຸກຄົນອືນ
່ ). ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າຈະປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງກັບ
ການຮ້ອງຂໍທມ
່ີ ເີ ຫດຜົນຂອງທະນາຄານເພືອ
່ ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ຕໍ່
ການໂອນດັງ່ ກ່າວລວມທັງການດໍາເນີນການຕາມ
ເອກະສານ ຫຼື ການປະຕິບດ
ັ ຕາທີທ
່ ະນາຄານຮ້ອງຂໍທ່ີ
ຕິດພັນກັບປະເດັນນິ.້

12. ທົ່ວໄປ
12.1 ຜູສ
້ າມາດນໍາໃຊ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງ. ນອກຈາກວ່າຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງໄດ້ລະບຸ
ເປັນຢ່າງອືນ
່ , ຜູທ
້ ບ
່ີ ມ
່ໍ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຈະບໍມ
່ ສ
ີ ດ
ິ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສດ
ິ ໃນບົດບັນຍັດຂອງຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ. ເພືອ
່ ຫຼກ
ີ
ລ່ຽງຄວາມບໍຊ
່ ດ
ັ ເຈນ, ຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງບູກຄົນທີບ
່ ກ
່ໍ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຢູໃ່ ນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງແມ່ນບໍຈ
່ າໍ ເປັນເພືອ
່ ການດັດແກ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງ
ດັງ່ ກ່າວ.
12.2 ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງທີເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນໜ້າ. ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບ
ນີແ
້ ມ່ນປ່ຽນແທນທຸກຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງທີເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ
ໜ້າ ທີທ
່ ະນາຄານອາດຈະມີຮວ
່ ມກັບລຸກຄ້າເຊິງ່ ຕິດພັນກັບ
ບັນຊີ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານ ທີທ
່ ະນາຄານສະໜອງໃຫ່ລ
້ ກ
ູ ຄ້າ.
12.3 ບົດບັນຍັດທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງມີຜນ
ົ , ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ການບໍຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງມີຜນ
ົ , ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່
ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຂອງບົດບັນຍັດຂອງຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງແມ່ນ
ບໍມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ຫຼື ກະທົບຕໍເ່ ນືອ
່ ງຕໍສ
່ ວ
່ ນອືນ
່ ທີຍ
່ ງັ ເຫຼອ
ື ຂອງຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ.
ລູກຄ້າຕົກລົງວ່າທະນາຄານອາດປ່ຽນແທນບັນດາບົດບັນຍັດ
ທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງມີຜນ
ົ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບົດບັນຍັດ
ທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງມີຜນ
ົ , ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍັງຮັກສາ
, ໃຫ້ຫາຼ ຍທີສ
່ ດ
ຸ , ຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ
ແລະ ພານິດຂອງບົດບັນຍັດທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງມີຜນ
ົ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດ
ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.
12.4 ການປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບໃຊ້້. ການລົມ
້ ເຫຼວ
ຫຼື ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ສິດການບັງຄັບ
ໃຊ້ຕາມ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ ຈະບໍເ່ ຮັດໃຫ້ ຫຼື ປະກອບ

ເປັນຂໍຍ
້ ກ
ົ ເວັນ
້ ຂອງສິດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ການຫຼດ
ຸ
ຄຸນຄ່າ ຫຼື ຂໍຍ
້ ກ
ົ ເວັນ
້ ຂອງສິດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້. ບໍວ
່ າ່
ການປະຕິບດ
ັ ສີດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ ດ່ຽວ ຫຼື ບາງສ່ວນ
ຕາມທີມ
່ ອບໃຫ້ໃນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ຫຼື ໂດຍກົດໝາຍ ຈະປ້ອງກັນ
ການປະຕິບດ
ັ ສີດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ເພີມ
່ ຕືມ
່ ຫຼື ການ
ປະຕິບດ
ັ ສີດ ຫຼື ສິດການບັງຄັບໃຊ້ອນ
່ື .
12.5 ການເປີດເຜີຍຂໍກ
້ າໍ ນົດທາງການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕໍຄ
່ ວາມສ່ຽງດັງ່ ກ່າວ.
ລູກຄ້າຮັບຮູວ
້ າ່ ໃນກໍລະນີທະນາຄານເປັນທະນາຄານລູກ
ຂອງ ANZ, ທະນາຄານເປັນນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນແຍກຈາກ ANZ
ແລະ ພັນທະຜູກພັນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງບໍໄ
່ ດ້
ລວມເອົາເງິນຝາກ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບອືນ
່ ໆຂອງ ANZ
ແລະ ANZ ກໍບ
່ ຈ
່ໍ າໍ ເປັນຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ພັນທະຜູກພັນຂອງ
ທະນາຄານ.
12.6 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ. ຖ້າລູກຄ້າຫາກແມ່ນຫຼາຍກວ່າໜຶງ່
ບຸກຄົນ ຫຼື ລຸກຄ້າມີບນ
ັ ຊີ ຫຼື ຮັບການບໍລກ
ິ ານທີເ່ ປັນການ
ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອືນ
່ , ແຕ່ລະຄົນຈະຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ
ພັນທະຜຸກພັນຂອງລູກຄ້າພາຍໃຕ້ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ກບ
ັ ລູກຄ້າວ່າຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງໝາຍເຖິງແຕ່ລະບຸກຄົນ.
12.7 ສະບັບທຽບ. ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີອ
້ າດມີຫາຼ ຍສໍາເນົາສະບັບ
ແທ້, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນລົງລາຍເຊັນໂດຍໜຶງ່ ຫຼື ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຕາມຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ. ລາຍເຊັນດັງ່ ກ່າວແມ່ນເປັນ
ແບບດຽວກັນກັບເອກະສານສະບັບດຽວ.
12.8 ການຂັດແຍ່ງຂອງເອກະສານ
ກ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແປ, ສະບັບພາສາ
ອັງກິດຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ຂ) ໃນກໍລະນີມີການຂັດກັນລະຫວ່າງເອກະສານລຸ່ມນີ້,
ນອກຈາກວ່າຈະລະບູເປັນຢ່າງອື່ນໃນເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຈະຖືກຈັດບຸລິມະສິດຕາມ
ລໍາດັບລຸ່ມນີ່:
(i) ແບບຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມ;
(ii) ແຜນການປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
(iii) ແຜນການພາກສ່ວນຄວບຄູ່ ແລະ ຕາຕະລາງການ
ບໍລິການ; ແລະ
(iv) ເງື່ອນໄຂ.

13. ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
13.1 ການແຈ້ງໃດໆ ຫຼື ການສືສ
່ ານອືນ
່ ໆ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ
ອາດຈະສົງ່ ຕາມເງືອ
່ ນໄຂລຸມ
່ ນີ້ ໄປຍັງທີຢ
່ ,ູ່ ເບີໂທ ຫຼື
ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (email) ທີລ
່ ະບຸໃນແບບຟອມ
ເປີດບັນຊີ, ແລະ ຈະຖືວາ່ ມີຜນ
ົ ຕາມທີຊ
່ ວ
້ີ ດ
ັ ໄດ້ດງ່ັ ນີ:້
ກ) ຖ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈັດສົ່ງໂດຍບຸກຄົນ
ຫຼື ຜູ້ສົ່ງເອກະສານ, ໃນວັນທີທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງ;
ຂ) ຖ້າສົ່ງຜ່ານແຟັກ, ໃນວັນທີ ທີ່ການສົ່ງໄດ້ຮັບໃນ
ຮູບແບບ ຊັດເຈນ;
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ເງືອ
່ ນໄຂການທະນາຄານທົວ
່ ໄປຂອງ ANZ

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 ຫຼື ການສືສ
່ ານມາຍັງທະນາຄານຈະຖືວາ່
ມີຜນ
ົ ສະເພາະຖ້າຫາກມີການລະບຸໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ ສົງ່ ໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນ
ຫຼື ພະແນກ ຕາມທີທ
່ ະນາຄານແຈ້ງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ.

14. ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້
14.1 ກົດໝາຍທີນ
່ າໍ ໃຊ້ ແລະ ຂົງເຂດທີນ
່ າໍ ໃຊ້. ນອກຈາກລະບຸ
ເປັນຢ່າງອືນ
່ , ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງແມ່ນຢູພ
່ າຍໃຕ້ ແລະ ຖືກຕີຄວາມ
ໝາຍຕາມກົດໝາຍຂອງຂົງເຂດທີຖ
່ ກ
ື ຄຸມ
້ ຄອງ. ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສົງ່ ໃຫ້ສານຂອງຂົງເຂດທີຖ
່ ກ
ື ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບັນດາ
ສານທີຈ
່ າໍ ເປັນຕ້ອງຮັບຮູຈ
້ າກສານດັງ່ ກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະລະບຸຕາມຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານອາດດໍາເນີນການເປັນ
ຍັງປະເທດໃດໆທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າມີຊບ
ັ ສິນ ຫຼື ບ່ອນທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ.
14.2 ການຍົກເລີກຂໍຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງ. ລູກຄ້າຍົກເລີກຢ່າງຖາວອນ
ຂໍຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງສູງສຸດ ແລະ ຂໍຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງອືນ
່ ທີລ
່ ກ
ຸ ຄ້າໄດ້ຮບ
ັ ຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໄດ້ຮບ
ັ
ກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັ ຈາກການຕັດສິນ ຫຼື ການດໍາເນີນການຕັດສິນ.
14.3 ການບໍລກ
ິ ານດໍາເນີນການ. ຖ້າທະນາຄານຮ້ອງຂໍ, ລູກຄ້າ
ຈະແຕ່ງຕັງ້ ຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການຖາວອນໃນນາມ
ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໃນການຮັບເອົາເອກະສານໃນການ
ດໍາເນີນຂັນ
້ ຕອນສານທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ທະນາຄານຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ຕ
ູ່ ວ
ົ ແທນ. ຖ້າລູກຄ້າບໍ່
ສາມາດແຕ່ງຕັງ້ ຕົວແທນໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ທະນາຄານຊາບພາຍໃນ 7 ວັນປະຕິທນ
ິ ພາຍຫຼງັ ການ
ຮ້ອງຂໍດງ່ັ ກ່າວ, ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການລູມ
່ ນີ້ ໂດຍເປັນ
ລາຍຈ່າຍຂອງລຸກຄ້າ:
ກ) ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນດໍາເນີນການ ສໍາລັບ ແລະ ຕາງໜ້າ
ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານຈະ (ແຕ່ບໍ່ມີພັນທະຜູກ
ພັນຕ້ອງ) ແຈ້ງໃຫ້ລຸກຄ້າຊາບເຖິງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ
ຕົວແທນດໍາເນີນການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ່ງດັ່ງກ່າວ; ຫຼື
ຂ) ການບໍລກ
ິ ານມີຜນ
ົ ໂດຍການນໍາສົງ່ ໂດຍບຸກຄົນ,
ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫຼື ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປຍັງ
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຕິດຕໍລ
່ າ່ ສຸດຂອງລຸກຄ້າທີລ
່ ກ
ູ ຄ້າແຈ້ງຕໍທ
່ ະນາຄານ
.
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