
  កាលបរចិ្ឆេទ/Date/日期 : DD /  MM  /  YYYY 

សាខា/Branch/分行: ……………  Reference: ………………………….…. 

សំច្ ើ ច្ទេរ/Transfer Type/汇款种类: 
 ច្ទេរប្រាក់ច្ប្រៅស្សុក ច្ទេរប្រាក់កនុងស្សុក ទូទាត់រហ័ស   ច្ទេងៗ................................ 
 Oversea Transfer/海外汇款 Local Transfer/国内汇款 Fast Payment /柬币汇款 Other/其他 
1. ព័ត៌មានអ្នកច្សនើសំុ/Applicant’s Details/申请人  

ច្ ម្ ោះ/Name/名字:   HUANG XIAOMING 
ច្លខគ នី/Account Number/账户: 0101700000123 ច្លខទូរស័ពេ/Tel No./电话号码: +86 xx xxxx xxxx 
ច្លខអ្តតសញ្ញា  ប័ ណ/លិខិតឆ្លងដែន/IC/Passport No./身份证/护照号码：EA11122238 
អាសយដ្ឋា ន/Address/地址: Room 201, No. 18 Tianchang Road, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province 

2. ព័ត៌មានអ្នកទទួលទល/Beneficiary Details/收款人 
ច្ ម្ ោះ/Name/名字: LI MINGSHENG 
ច្លខគ នី/Account Number/账户: 1234567892541 ច្លខទូរស័ពេ/Tel No./电话号码: +86 xx xxxx xxxx 
ច្លខអ្តតសញ្ញា  ប័ ណ/លិខិតឆ្លងដែន/IC/Passport No./身份证/护照号码：G25635853245 
អាសយដ្ឋា ន/Address/地址: Room 702, 7th Building, Hengda Garden, East District, Zhongshan, China 

3. ព័ត៌មានធនាគារអ្នកទទួលទល/Beneficiary Bank Details/收款银行 
ច្ ម្ ោះ/Name/银行名称: Bank of China សាខា/Branch/分行:  Huang Yan 
អាសយដ្ឋា ន/Address/地址: No.269 Heng Street, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, China 
ច្លខកូែធនាគារ/SWIFT Code/ SWIFT 代码: BKCHCNBJAGT ABA/Routing No.  

4. ធនាគារអ្នដរការ/ីIntermediary Bank/中介银行: 
ច្ ម្ ោះ/Name/银行名称:   
ច្លខកូែធនាគារ/SWIFT Code/ SWIFT/代码: ABA/Routing No.  

5. របិូយប័ ណ/Currency/币别:  USD  KHR  Other………………………………. 
6. ឆំនួនប្រាក់ដែលប្រតវូច្ទេរ Amount/金额: USD50,000.00 

ច្សាហ ុយធនាគារ/Bank Charge/手续费:  
ច្សាហ ុយទូរច្លខ/Cable Charge/电报费:  
ច្សាហ ុយធនាគារអ្នដរការ/ីIntermediary Charge/中介费:  
ឆំនួនសរុប/Total Amount/总金额:  

7. ជច្ប្ររើសសំរាប់ការទូទាត់ច្សាហ ុយឆំណាយ/Commission & Fee Payment Option/费用支付选项:  SHA  BEN  OUR                                                                                                                                                                                                            
8. ច្គាលបំ ងននការច្ទេរ/Purpose of transfer/汇款目的:       
  ទូទាត់ទំនិញ/Payment for Goods/货款支付   ច្ទេរឲ្យសាឆ់ញាតិ/Send to Relative/寄给亲戚  ទូទាត់ករចី/Loan Repayment/偿还借款 

  ច្ទេងៗ/Other/其他……………………………………………………………………………………………………………………………..               
ហតថច្លខាអ្តិថិជន/Customer’s Signature/客户签名 សំរាប់ដតធនាគារច្ប្របើប្រាស់/For Bank Use Only/专供银行使用 

 
 

Teller Authorizer 

  
 

ពាកយច្សនើសំុច្ទេរប្រាក់  
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លក្ខខណ្ឌ  និង ខចែង / TERMS AND CONDITIONS / 条款与条件 

១. ធានាគារច្អ្សា -ា៉ាសុហីវកិឌីច្វឡបុច្រន រ.ក (បនាេ ប់ពីច្នោះច្ៅថា ធនាគារ) ដែលធនាគារច្យើងខ្ុំនឹងច្ប្រជើសច្រ ើស ធនាគារអ្នតរការ ីនិង ធនាគារពាក់ព័នធច្ទេងច្ទៀត ររួទាងំធនាគារទូទាត់ និង ធនាគារប្របរូលប្រាក់ ប្របសនិច្បើរិនមានសចំ្ ើ ច្ដ្ឋយ
ដឡកពីអ្តិថិជន។  

២. ការបតូរយកប្រាក់ ឬការទូរទាត់របិូយយា តតិ ឬច្ទេរប្រាក់ ប្រតូវានអ្នុច្ោរច្ៅតារឆាប់ និងបទបញ្ញា តតិននប្របច្ទសដែលសករមភាពប្របតិបតតិការានច្កើតច្ឡើង។ 
៣. រូបិយា តតិនឹងប្រតូវានច្ាោះពុរពច្ដ្ឋយបនាេ ត់ឆូ្តកាត់ ច្លើកដលងដតកនុងករ ីមានការដ នាំទេុយពីច្នោះ។ រូលបបទានប័ប្រតធនាគារ ក៏នឹងប្រតូវានច្ាោះពុរពច្ដ្ឋយមានបនាេ ត់ឆូ្តែូឆដតគាន ។ 
៤. ធនាគារ សាខាធនាគារ ការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងឬភាន ក់ងារធនាគារទាំងអ្ស់ រិនទទួលខុសប្រតូវឆំច្ពាោះការ ខូឆខាត ឬការាត់បង់ទាងំឡាយដែលបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយ ឆាប់ អ្នុប្រកិតយឬបទបញ្ញា របសរ់ដ្ឋា ភិាល ឬរបសភ់ាន ក់ងាររដ្ឋា ភិាល ឬជាលទធ

ទល ឬជាទលវាិកណារួយដែលានច្កើតច្ឡើងហសួពីការទទួលខុសប្រតូវរបសធ់នាគារ សាខាធនាគារ ការយិាល័យទំនាក់ទំនង ឬភាន ក់ងារធនាគារច្ឡើយ។ តាងនារឲ្យអ្តិថិជន ធនាគារមានច្សរភីាពកនុងការច្ប្របើប្រាសស់ាខា ការយិាលយ័ទំនាក់
ទំនង ឬភាន ក់ងាររបសខ់លូនណារួយ ឬភាន ក់ងារែនទច្ទេងច្ទៀត ច្ែើរបីែំច្ ើ រការទូទាត់របិូយា តតិ ឬការច្ទេរប្រាក់។ 

៥.  តាងនារឲ្យអ្តិថិជន ធនាគារមានច្សរភីាពកនុងការច្ប្របើប្រាសស់ាខា ការយិាល័យទំនាក់ទំនង ឬភាន ក់ងាររបសខ់លួនណារួយ ឬភាន ក់ងារែនទច្ទេងច្ទៀត ច្ែើរបីែំច្ ើ រការទូទាត់របិូយា តតិ ឬការច្ទេរប្រាក់។  
៦. អ្នកច្សនើសុំប្រតូវទទួលខុសប្រតូវទាំងស្សងុច្លើហានិភ័យច្កើតមានពីការច្ទេរប្រាក់តារបណាត ញដខេ ច្ខបល ឬទូរច្លខ ឬតារប្របព័នធច្ទេងៗច្ទៀត ដែលតំរូវឲ្យច្ប្របើប្រាស់ជាច្លខកូែ។ ធនាគារ សាខាធនាគារ ការយិាល័យទំនាក់ទំនង និងភាន ក់ងាររបស់

ធានាគារទាំងអ្ស់ រិនទទួលខុសប្រតូវឆំច្ពាោះទលវាិកដែលច្កើតច្ឡើងច្ដ្ឋយសារ ការរខំាន ការលុបច្ោល ការភាន់ប្រឆលំ ការបកដប្របខុស ការរិនែំច្ ើ រការ ការាត់បង់ ឬ ការពនាច្ពលកនុងការបញ្ាូ នច្ឡើយ។ 
៧. ធនាគារនឹងប្របឹងដប្របងឲ្យអ្សល់ទធភាពកនុងការច្ទេរសាឆ់ប្រាក់តារទូរច្លខកនុងនថៃច្ធវើការដតរួយ ច្ទាោះជាយា៉ាងច្នោះកតីធនាគារ ឬភាន ក់ងាររបស់ខលួនរិនទទួលខុសប្រតវូកនុងការទូទាត់ប្រាក់ជូនច្ឡើយប្របសិនច្បើប្របតិបតតិការច្ទេរប្រាក់ប្រតូវានពនាច្ពល

ច្ដ្ឋយរូលច្ហតុភាន ក់ងារសថិតច្ៅតំបន់ដែលមានច្មា៉ាងខុសគាន ។ 
៨. ច្បើច្ទាោះបីជាធនាគារនឹងអ្នុវតតការបញ្ញា ទូទាត់ែលអ់្តិថិជនច្ៅកនុងនថៃដតរួយ ដែលទទួលានការបញ្ញា ទូទាត់ពីសាថ ប័នហិរញ្ាវតថុែនទច្ទៀតក៏ច្ដ្ឋយ ធនាគារនឹងប្រតូវទុកច្ពលច្វោច្ែើរបីដសវងរកច្សឆកតីបញ្ញច ក់ពីធនាគារអ្នកច្ទ្ើ ប្របសនិច្បើច្សឆកតី

បញ្ញា ទូទាត់ច្នាោះរិនទាន់មានលកខ ៈប្រគប់ប្រគាន់ច្ៅច្ឡើយ។ 
៩. ច្ៅកនុងករ ីដែលធនាគារច្ៅរកាទុកសាឆ់ប្រាក់ច្ៅច្ឡើយ រាល់ការបងវិលប្រាក់ណារួយប្រតឡប់ច្ៅឲ្យអ្នកច្សនើរសុំវញិច្ៅតារឆំនូនច្ៅច្លើរូលបបទានប័ប្រតធនាគារ របិូយា តតិ ឬប្រាក់ដែលានច្ទេរ ប្រតូវច្ធវើច្ឡើងច្ៅច្ពលដែលអាឆច្ធវើានដត

ប៉ាុច្ណាណ ោះ ច្ៅតារឆ្នាេ នុសទិិធទាងំស្សុងរបស់ធនាគារ (ែកច្ឆញ ច្សាហ យុ ការប្រាក់ កំនរច្សវា និងឆំណាយទាំងអ្ស់) ច្ដ្ឋយអ្នុច្ោរច្ៅតារលកខខ ឌ  ទាំងអ្ស់ដែលធនាគារតំរូវឲ្យអ្នុវតតពីច្ពលរួយច្ៅច្ពលរួយ។ ប្របសិនច្បើឆំនួនទឹកប្រាក់ច្ៅ
កនុងរបិូយា តតិ ឬ ទឹកប្រាក់ដែលប្រតូវច្ទេរជារបិូយប័ ណបរច្ទស ទឹកប្រាក់ដែលបងវិលប្រតឡប់ប្រតូវដទែកច្ៅតារអ្ប្រតាបតូរប្រាក់ទិញឆូលរបស់ធនាគារច្ៅច្ពលដែលមានការច្សនើសុបំងវិល និងអ្នុច្ោរច្ៅតារអ្ប្រតាបតូរប្រាក់ ច្ទេងៗឬលកខខ ឌ ែនទច្ទៀ
ត។ ឆំច្ពាោះរូលបបទានប័ប្រតធនាគារ ឬ របិូយ តតិ ការបងវិលប្រាក់ប្រតឡប់វញិអាឆប្រតួវានច្ធវើច្ឡើងលោុះប្រតាណាធនាគារានទទួលរូលបបទានប័ប្រតធនាគារ ឬរបិូយា តតិដែលានច្ធវើបែាិច្លខយា៉ាងប្រតឹរប្រតវូច្ដ្ឋយអ្នកច្សនើសុំ។ 

១០. ប្របសនិច្បើរូលបបទានប័ប្រតធនាគារ ឬរូបិយា តតិ ប្រតូវានច្ធវើឲ្យាត់ ច្ោរលឆួ ឬខូឆខាតច្ដ្ឋយប្របការណារួយ ច្ហើយឆង់ច្សេើរឲ្យមានការច្ាោះទាយច្ឡើងវញិ អ្នកច្សនើសុំប្រតូវទតលជូ់នធនាគារនូវលខិិតធានាស ំងរួយដែលធនាគារអាឆទទួលយក
ាន ច្ែើរបកីារពារធនាគារប្របឈរនឹងការខាតបង់ ឬការទទួលខុសប្រតួវទាក់ទិននឹងរូលបបទានប័ប្រតធនាគារ ឬរូបិយា តតិដែលានច្ធវើឲ្យាត់ ច្ោរលឆូ ឬខូឆខាតច្នាោះ។ 

១១. អ្នកច្សនើសុំប្រតូវទតល់ែំ ឹងជាបនាេ ន់ច្ៅកាន់សាខារបស់ធនាគារដែលខលួនានប្របតិបតតិការកនុងករ ីដែលអ្នកទទួលទលរិនានទទួលប្រាក់។ ច្ៅច្ពទទួលានការជូនែំ ឹងជាោយលក័ខ ៍អ្កេរប្រតឹរប្រតូវពីអ្នកច្សនើសុំ ធនាគារនឹងពិនិតយច្រើល
បញ្ញា របស់អ្នកច្សនើសុំ បនាេ ប់រកនឹងច្ធវើការច្សុើបអ្ច្ងកត និងដកតប្ររូវណាដែលោាំឆ់ ប្របសនិច្បើមាន។ រាល់ច្សាហ យុ ឆំណាយ និងកំនរច្សវាទាងំអ្ស់ដែលច្កើតច្ឡើងខាងច្លើ គឺជាបនេុករបសអ់្នកច្សនើសុំ។ 

១២. រាលកំ់នរច្សវាទាងំឡាយដែលច្កើតមានច្ៅច្ប្រៅប្របច្ទសករពុជា គឺជាបនេុករបស់អ្នកទទួលទល ច្លើកដលងដតមានច្សឆកតីដ នាំណារួយទេុយពីច្នោះ។ 
១៣. ធនាគារអាឆនឹងបងាា ញព័តិមានដែលទាក់ទិនច្ៅនឹងកិឆចការ ឬ គ នីរបសអ់្នកច្សនើសុំច្ៅតារែំច្ ើ រការជាប្របប្រកតីននអាជីរករម: 
 ១៣.១. បងាា ញច្ៅធនាគារ ឬសាថ ប័នហិរញ្ាវតថុណារួយ ច្ែើរបីការច្ធវើច្សុើបអ្ច្ងកតតារដ្ឋនករ ីពិច្សសណារួយ។ 
 ១៣.២. កនុងករ ីមានការពាក់ព័នធនឹងសករមភាព ឬប តឹ ងដែលច្ធវើច្ឡើងច្ែើរបទីារទាររកវញិនូវទឹកប្រាក់ដែលអ្នកច្សនើសុជំំពាក់ធនាគារ និងែលក់ាលកំ ត់ប្រតូវទូទាត់សង។ 
 ១៣.៣. បងាា ញច្ៅឲ្យអាជ្ាធរ ឬអ្ងគភាពដែលោត់តាំងច្ដ្ឋយធនាគារជាតិននករពុជា ឬក៏អាជ្ាធរមានសរតថកិឆចច្លើធនាគារ។ 
១៤. ធនាគាររកាសិទធិច្ៅតារឆ្នាេ នុសិទិធរបស់ខលួនកនុងការបែិច្សធន៏ និង/ឬប្រោនច្ោល និង/ឬលុបច្ោល និង/ឬរិនប្រពរទទួល ពាកយច្សនើសុសំំរាប់រូលបបទានប័ប្រតធនាគារ រូបិយា តតិ និង/ឬការទេរប្រាក់តារទូរច្លខប្របសនិច្បើធនាគារសងេ័យថា ប្រាក់

ដែលកំពុងច្ប្របើប្រាស់ច្នាោះានរកច្ដ្ឋយទច្ងវើច្លមើសឆាប់ និង/ឬច្ទេរច្ឆញកនុងច្គាលបំ ងខុសឆាប់ណារួយ ឬកនុងករ ីដែលធនាគាររិនអាឆទទួលយកាននូវព័តិមាន និង/ឬច្សឆកតីលំអិ្តដែលានទតល់ជូនច្ដ្ឋយអ្នកច្សនើសុំច្ែើរបីបញ្ញា ក់ការច្សនើសុំច្នាោះ។ 
 

1. ASIA-PACIFIC DEVELOPMENT BANK PLC. (hereinafter referred to as “the Bank”) the Bank may select Correspondent Bank, any relevant banks including the paying bank 

and collecting bank, hereinafter the same shall apply), unless otherwise request separately by the applicant.  

2. Encashment or payment of the draft or of the funds transferred is subject to the rules and regulations applicable in the coun try where payment is to be made. 

3. Demand Draft (DD) issued by the Bank will be crossed unless instructions to the contrary are given. Banker's Cheque (BC) issued by the Bank also will be crossed. 

4. The Bank, Branches, Correspondent Banks or Agents shall not be liable for any damages or losses caused by any act, decree or order of any government or governmental 

agency or as a result or in consequence of any other causes whatsoever which is beyond the control of the bank or its Branches, Correspondent Banks or Agents. 

5. The Bank shall, on behalf of the customer, be free to make use of any its Branches, Correspondent banks or Agents or any other agencies to effect the payment of the foreign Demand Draft 

(DD) or the transfer of the funds. 

6. Telegraphic Transfer is sent by wire, cable or telex or through any other channels, coded as required, entirely at applicant's own risk. Neither the Bank nor any of its Branches, 

Correspondent Banks and Agents shall be liable for any consequence which may arise through interruption, omission, error, misinterpretation, mutilation, loss or delay in 

transmission. 

7. The Bank shall endeavor to transmit a Telegraphic Transfer within the same working day. However, the Bank or its agents are not liable for any delay in payment if the transaction is 

delayed due to agents in different time zones. 

8. While the Bank will execute payment order on the same day upon receipt of payment order from another financial institution, the Bank should be given the time to seek 

confirmation from the remitting bank if the payment instruction is not in order. 

9. Provided the Bank is still in possession of the funds, any refund by the Bank of the amount of the BC or DD or of the funds t ransferred shall be made where possible only to the 

applicant at the Bank's sole discretion (less all costs, interests, charges and expenses) subject to the compliance of such Terms & Conditions as may from to time be imposed by the 

Bank. If the amount of the foreign DD or the funds transferred is in foreign currency, the refund may be based on the Bank's "On demand" buying rate for the currency in question 

on the day the refund is made and subject to any exchange or other restrictions. In the case of a BC or DD, the refund shall be made only upon receipt of the original BC or DD by 

the Bank duly endorsed by applicant. 

10. If the BC or DD is lost, stolen, or destroyed, the applicant, in connection with any request for the issuance of a replacement, will provide the Bank with an acceptable letter of 

indemnity protecting the Bank against any loss or liability in respect of the lost, stolen or destroyed BC or DD. 

11. The applicant shall immediately notify the Bank where the application was made of any non-receipt of funds by the beneficiary. Upon receipt of such written notice duly given 

by the applicant, the Bank shall look into the applicant's complaint and make the necessary investigation and rectification, if any. All costs, expenses and charges incurred are to be 

home by the applicant. 

12. All charges incurred outside Cambodia are to be borne by the beneficiary unless instructions to the contrary arc given. 

13. The Bank may in the ordinary course of business disclose information in relation to the applicant's affairs or accounts:  

13.1. To any bank or financial institution for any investigation of whatsoever nature to be made. 

13.2. For or in connection with any action or proceedings taken for the purpose of recovery of monies due and payable by the applicant to the Bank; and 

13.3. To any authority or body established by National Bank of Cambodia or any other authority having jurisdiction over the Barik. 

14. The Bank shall be entitled at its sole discretion without assigning any reason thereto to refuse and/or to reject and/or to cancel and/or to decline any application fora BC, DD and/or 

TT if the Bank suspects that the proceeds of the payments have been illegally obtained and/or monies are remitted for any illegal purpose whatsoever or in the event that the Bank 

is not satisfied with any information and/or details provided by the applicant in support request of this application. 
 

1. 亚太发展银行（以下简称“银行”），除非申请人另行要求，否则可以选择代理行，包括付款银行和代收行的任何相关银行。 

2. 汇票或转帐的兑现或付款，受制予付款国家实行的条款兴条件。 

3. 除非另有批示．否则发出的汇票(DD)将需划线。发出的银行支票（BC) 将需划线。 

4. 银行，其分行、代理银行或代理无需為任何政府或政府机构的行动，法令或指令导致的任何损坏或损失，或本银行或其分行、代理银行或代理控制范围外的任何因素引

起的后果负责。 

5. 本银行可代表客户自由地通过它的任何分行，代理银行或代理或任何其他机构支付汇票款额（DD)或转帐。 

6. 电汇是通过电线、电缆或电信或通过任何其他管道发送，并且根据要求使用密码，风险将完全由申请者自行承担。本银行或其任何分行、代理银行及代理不对传送时產

生的干扰、遗漏、出错、误解、损坏、损失或延迟而引起的任何后果负责任。 

7. 本银行将致力在同一个工作日传送电汇。然而，本银行或其代理不对时差地区代理耽延交易而延迟付款负责。 

8. 接到另一家金融机构付款指示之后，本银行将在同一天执行付款指示。若付款指示不一致，本银行应获得给予时间向汇款银行确认。 

9. 若本银行仍持有款项，本银行可全权决定将银行支票或汇票或转账的款项在可能情况下退款给申请者（扣除所有成本，利息、收费和开销后），必须遵照本银行可随时

规定的条款与条件。即期或转账款项若用外币，退款可能根据本银行在退款当天所要求买入该贷币的汇率，并受任何兑换或其它限制的约束。若是银行支票或汇票，本

银行在收到经申请人核定的银行支票或即期汇票后才退款。 

10. 若银行支票或汇票遗失、被窃或损坏，申请者耍求补发时，必须向本银行提供一份可接受的免责函件，保障本银行不必承担银行支票或即期汇票遗失、被窃或损坏的损

失及责任。 

11. 若受益人收不到款项，申请者须即刻通知申请汇款的分行。一旦收到申请者的书面通知，本银行将处理申请者的投诉，并展开必须的调查和更正，若有。申请者须承担

上述所產生的所有的成本、 开销与收费。 

12. 受益人须承担柬埔寨之外的所有收费，除非另有指示。 

13. 本银行可能在一般商业条款下，透露申请者的资料或帐户： 

13.1. 给予任何银行或金融机构，以进行任何形式的调查；  

13.2. 任何行动或诉讼向申请者追收到期及应支付给本银行的款项；以及  

13.3. 柬埔寨国家银行成立的执法机构或团体或任何其他对本银行有管辖权的执法机构。  

14. 若本银行怀疑款项是经由非法途径获得及/或有关汇款是作任何非法用途，或者本银行不满意申请者為支持其申请而提供资料以及/或详情，本银行有绝对权力及不给予

任何理由，拒绝以及/或取消及/或拒绝任何银行支票、汇票及/或电汇申请。  

➢ (以上三种语言有冲突时，以柬文为主，英文为辅，中文在第三位) 


