AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
“Pump to get weekly Cashback at TOTAL”
Terms and Conditions
Definition
1. The “Campaign” means “Pump to get weekly cashback at TOTAL” organized by AEON SPB in accordance with
the Terms and Conditions as herein stipulated.
2. AEON SPB refer to “AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC.”
3. TOTAL refer to “TOTAL CAMBODGE Service Station” as described in Point 13. Participation TOTAL Outlets.
Campaign Duration
4. The Campaign is from 07th September 2020 to 03rd January 2021, both dates inclusive (“Campaign Duration”)
or such other Duration(s) as may be determined at the sole and absolute discretion of AEON SPB without prior
notice.
5. Eligible cardholder’s transaction shall be made every Monday to Sunday, depending on operation time of
Participation TOTAL Outlets, during Campaign Duration.
Eligibility
“Eligible Cardholders” means customers of AEON SPB having a AEON Credit Card during the Campaign Duration
as herein described but do not include Cardholders whose Card accounts have been suspended, cancelled or terminated
for whatsoever reasons during the Campaign Duration.
Eligible Transaction
6. The Eligible Transactions shall receive cashback on its respective transaction amount based on transaction time
stamp as recorded in AEON SPB’s system date and time (“up to USD1 Cashback”).
7. The Eligible Transactions mean transactions for purchase of goods and services incurred for personal consumption,
and not for business purposes, excluding Eligible Transactions which are subsequently cancelled, disputed,
refunded, unauthorized or fraudulent transactions.
8. Eligible cardholder’s transaction shall be accumulated on weekly basis meaning that starting from the Monday to
Sunday in each week of the month “Weekly Accumulated Purchase”.
9. Weekly Accumulated Purchase shall follow the Cashback offers as below:
Cashback offers
Eligible Cardholder’s
Transaction
Monday ~ Sunday
From 07th September
2020 until 03rd January
2021

Weekly Accumulated
Purchase

Receive
Cashback

≥ $15.00

$0.50

Maximum
cashback/cardholder/week
$

≥ $30.00

1.00

$1.00

Remark: - Principle Cardholder is only entitled to a maximum cashback of USD 1 (One US Dollar Only) per week.
- All spending either by Principle Card or Supplementary Card shall be accumulated and the Cashback shall
be transferred to Principle Card only.
10. Notwithstanding the foregoing, AEON SPB reserves the right to use any other medium or method, including AEON
SPB’s website at www.aeon.com.kh as it deems fit in its sole and absolute discretion for the purpose of announcing
the participants entitled for USD 1 (up to) Cashback.
11. The Cashback shall be credited into the Eligible Cardholder account, within 5 working days of the next following
week.

12. Any determination by AEON SPB as to what constitutes Eligible Transactions is conclusive and cannot be
challenged in any manner whatsoever. All transactions as recorded by AEON SPB shall also be final and conclusive.

13. Participation TOTAL Outlets
➢ Khan 7 Makara
No

TOTAL Station

Operation-Time

Address
Street 217+274 Sangkat Veal Vong Khan 7 Makara,
Phnom Penh
St. 182 & 189, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara,
Phnom Penh

1

TOTAL Château d'Eau

05:00-20:00

2

TOTAL La déesse

05:00-21:00

➢ Khan Chamkarmon
No
TOTAL Station

Operation-Time

Address

24 Hours

#370, Corner Street 93 & 310, Sangkat Boeung Keng Kang I,
Khan Chamkamon, Phnom Penh

3

TOTAL Monivong

4

TOTAL St. 271

5

TOTAL Phsa Olympic

24 Hours

6

TOTAL Toul Tompong

05:00-22:00

7

TOTAL Road 310

8

Total Tourl Svay Prey

➢ Khan Chbar Ampov
No
TOTAL Station
9

TOTAL Chbar Ampov

➢ Khan Chroy Changva
No
TOTAL Station
10

Total Chroy Changva

➢ Khan Dankor
No
TOTAL Station

05:00-22:00

24 Hours
05:00-22:00

Operation-Time
24 Hours

Operation-Time
05:00-20:00

Operation-Time

11

TOTAL Century

24 Hours

12

Total Chamkadoung 2

24 Hours

13

TOTAL Road 2004

05:00-22:00

14

TOTAL Tuol Kei

05:00-21:00

➢ Khan Daun Penh
No
TOTAL Station
TOTAL Avenue de
15
France

Operation-Time
24 Hours

St.271, Sangkat Toul Tompoung II, Khan Chamkar morn,
Phnom Penh.
Plot Nº 88 & 89,Street 173 & 348 corner, Sangkat Tuol
SvaypreyKhan Chamkarmon
Situated at Plot No.551, Road corner 430 & 432 , Sangkat Toul
Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
ROAD 310 situated at Plot No 382 Corner road 310 & 143,
Sangkat Olympic, Khan Chamkamorn , Phnom
Plot 318 on the corner of Street 199 and Street 384, Phum 5,
Sangkat Tuol Svayprey1, Khan Chamkarmorn, Phnom
Penh City

Address
National road No1, Sangkat Chbar Ampov I, Khan Chbar
Ampov, Phnom Penh.

Address
Phum 3, Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar ,
Phnom Penh City

Address
Russian Blvd, Sangkat Kakap, Khan Dankor,PP.
Plot #1,2, &3, Phum Sambour, Sangkat Dangkor, Khan
Dangkor, Phnom Penh
road 2004, Phum Tropeanglvea, Sangkat Kakab, Khan Daung
Kor, Phnom Penh, Cambodia
National Road 3, Phnom Penh, Cambodia

Address
0 Corner Street 47-61 & 84 Sangkat Sras Chak Khan Daun Penh
Phnom Penh

16

TOTAL La Gare

05:00-21:00

Between Street 108 & Russian Blvd Sangkat Sras Chak Khan
Daun Penh Phnom Penh

17

TOTAL Marché Central

05:00-21:00

#602 Street Charles de Gaulle Sangkat Psar Thmei 2 Khan Daun
Penh Phnom Penh

Operation-Time

Address

➢ Khan MeanChey
No
TOTAL Station
18

TOTAL Taprum

05:00-22:00

19

TOTAL Steung
Meanchey

05:00-22:00

20

TOTAL Chamka Dong

05:00-20:00

21

TOTAL Veng Sreng 2

24 Hours

➢ Khan Porsenchey
No
TOTAL Station

Operation-Time

22

TOTAL Odem

05:00-22:00

23

TOTAL Veng Sreng

05:00-22:00

24

TOTAL Pochentong II

05:00-22:00

25

TOTAL Posenchey

05:00-21:00

➢ Khan Russey Keo
No
TOTAL Station
TOTAL Prék Leap
26
(6A4)

Operation-Time
05:00-22:00

Coner Nation Road #1 , Phum Taprum, Sangkat Prek eng, Khan
Meanchey, Phnom Penh
Plot:631, Monireth BLVD, Sangkat Steung Meanchey, Khan
Mean Chey, PP.
Plot No...., Phum Russey, Sangkat StungMeanChey, Khan
Meanchey, PP
situated at Plot Nº 51, Phum Damnak Thom, Street Chomchao,
Sangkat StungMeanChey, Khan Meanchey, Phnom
Penh

Address
NR4, Odem Village, Sangkat Chaom Chao, Khan Porsenchey,
Phnom Penh, Cambodia.
No. 62 street Chaom Chaov, Sankat Chaom Chaov, Khan Porsen
Chey, PP.
Plot No 44 & 46, Russian Blvd, Phum Poprak South, Sangkat
Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh City
Phum Krang Angkrong, Sangkat Krang Thnong, Khan
Posenchey, Phnom Penh, Cambodia

Address
Plot#126, road 6A, Phum Keanklaing, Sangkat Prek Leap, Khan
Russey Keo, PP.
National road No5, Phum Boeng Chhouk, Sangkat Km6, Khan
Russey Keo,PP.

27

TOTAL Russey Keo

05:00-22:00

28

TOTAL CAMKO

05:00-20:00

Road 598, Phum Tuolkork, Sangkat Tuol Sangke, Khan
Russeykeo, Phnom Penh, Cambodia.

29

TOTAL SEN CHEY 1

05:00-21:00

Plot Nº 402, Phum Kokkhleang, Sangkat PhnomPenh Thmey,
Khan Russeykeo, Phnom Penh

30

TOTAL SEN CHEY 2

05:00-21:00

Sangkat PhnomPenh Thmey, Khan Russeykeo, Phnom Penh

31 TOTAL TOULSANGKE

05:00-22:00

32

Total Sen Leap

05:00-21:00

➢ Khan Sen Sok
No
TOTAL Station

Operation-Time

33

TOTAL Pochentong

05:00-22:00

Plot No 1609, Phum Toul Sangke, Sangkat Toul Sangke, Khan
Russeykeo , Phnom Penh City
Plot on the Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (1019), Phum
Phnom Banlar Saet , Sangkat Khmuonh , Khan Russey
Keo , Phnom Penh City

Address
Russian Blvd Phum Tek Thla Sangkat Tek Thla Khan Sen Sok
Phnom Penh

34

TOTAL Phnom Penh
Thmey

05:00-22:00

35

TOTAL Phsa Deyhoy

05:00-22:00

36

TOTAL Northbridge

24 Hours

37

TOTAL SORLA

24 Hours

Situated at Plot No1017, Steet 371,Phum Trapaingchhouk,
Sangkat Tukthla, Khan Sensok

38

TOTAL SEN SOK

05:00-21:00

Plot 4488, Phum Payab, , Sangkat PhnomPenh Thmey, Khan
Sensok, Phnom Penh

39

Total Sen Sok 2

05:00-21:00

On the corner of Street 686 and Street 1003, Phum Phnom Penh
Thmei, Sangkat Phnom Penh Thmei , Khan Sen Sok,
Phnom Penh City

➢ Khan Toul Kork
No
TOTAL Station

Operation-Time

40

TOTAL Toul Kok

41

TOTAL Samaky

24 Hours

42

TOTAL Makara

05:00-21:00

43

TOTAL Santhormok

05:00-22:00

44

TOTAL TEP PHAN

05:00-22:00

➢ Khum Doem Miem
No
TOTAL Station
45

TOTAL Takhmao

05:00-22:00

St.1986 Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom
Penh
Plot No.267, Street 1019 , Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan
Sensok
, Phnom Penh
Nº 206, Street 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok,
Phnom Penh

Address
St.289, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kok, Phnom Penh,
Cambodia.
Corner of St. 271 and St. 385, Sangkat Boeung Salang, Khan
Toul Kok, Phnom Penh
Corner of st.289 and 592, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul
Kok, Phnom Penh, Cambodia.
Situated at Plot Nº 798, Street 128, Sangkat Tuklaak I, Khan
Toulkork, Phnom Penh
At Plot Nº 72, Corner road Tep Phan & 261, Sangkat Tuk Laak
2, Khan Tuolkork

Operation-Time

Address

24 Hours

National road No2, Doem kor village, Khum Doem Miem,
Kandal Province

Disqualification
14. AEON SPB reserves the absolute right to disqualify the participation of any Eligible Cardholders for the
purpose of this Campaign without having to alert him/her in the event:
(a)
the Eligible Cardholder’s Card account is in default during the Campaign Duration; or
(b)
the Eligible Cardholder’s Card account is closed during the Campaign Duration; or
(c)
the Eligible Cardholder has provided untrue information or acted fraudulently in any manner during the
Campaign Duration; or
(d)
the Eligible Cardholder breaches any of these Terms and Conditions stipulated herein.
Liability
15. AEON SPB shall not be liable to any participant for any damage of whatsoever nature or loss suffered (including
but not limited to, loss of goodwill, income or profits or consequential, direct or indirect, exemplary, incidental,
punitive or special damages) howsoever arising in relation to participation in the Campaign, or AEON SPB
exercising its rights pursuant to any of the Terms and Conditions herein.
General
16. AEON SPB’s decision on all matters relating to the Campaign is binding and final and no further correspondence
or appeal shall be entertained. All Terms and Conditions stipulated herein are governed by and construed in
accordance to the laws of Cambodia and any legal disputes shall be commenced and heard in courts in Phnom Penh.

17. All participants have read and understood all the Terms and Conditions specified herein and AEON SPB shall have
the absolute right to suspend, terminate or cancel the Campaign at any time without any reasons and without prior
notice as stated on AEON SPB website at www.aeon.com.kh.
18. For any assistance and/or feedback related to this Campaign, Eligible Cardholders can contact our hotline of AEON
SPB by calling 023/070/078 988 555.

ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ទេមបូឌា) ភ៊ីអល
ិ ស ៊ី
“កមមវិធចា
៊ី ក់ស ាំងេេួលបានសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវិញ ទៅតាមបណ្ត
ា សាន៊ីយ រូតាល់
េលឹមសរ និង លកខេណ្ឌ
នយ
ិ មន័យ
1. “យុទ្ធនាការ” មានន័យថា “កមមវធ
ិ ីចាក់សាំងទ្ទ្ួលបានសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញ
ិ

នៅតាមបណ្ត
ា សានីយ រូតាល់” នរៀបចាំ

នឡើងនោយ ធនាគារឯកនទ្ស អុីអន នោយនោងតាមខ្លឹមសរ នង
ិ លកខខ្ណ្ឌដែលមានដចងែូចខាងនប្រកាមននេះ។

2. ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ី ន មានន័យថា “ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ី ន (នខ្មបូឌា) ភអ
ី ល
ិ សុី “។

3. សានីយ រូតាល់ មានន័យថា “សានីយនប្របងឥនធនៈ រូតាល់ កមពុជា” ែូចមានកាំណ្រ់នៅចាំណ្ុចទ្ី១៣ សានីយ រូតាល់ ។
រយៈនេលននយុទ្ធនាការ
4. យុទ្ធនាការ ចាប់េនី ងៃទ្ី០៧ ដខ្កញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២០ រហូរែល់នងៃទ្ី០៣ ដខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ (ប្ររូវបាននៅថា “រយៈនេលយុទ្ធនា
ការ”) ឬ រយៈនេលែនទ្នទ្ៀរ ដែលប្ររូវបានកាំណ្រ់នោយដអែកនលើឆនាានុសិទ្រធិ បស់ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ី ន នង
ិ នោយមន
ិ មាន
ាំ ឹ ងជាមុន។
ការជូនែណ្

5. ប្របរប
ធិ ូលរួម ជាប្របរប
័ ា រហូរែល់ នងៃ
ិ រាកា
ិ ររបស់មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ិ រាកា
ិ រដែលនធវនើ ឡង
ើ នៅនរៀងរាល់នងៃចាប់េីនងៃចន
អាទ្ិរយ អាប្រស័យនៅនលើនមា៉ោងនធវើការតាមសានីយ រូតាល់ នម
ួ ៗ កនុងអាំឡុងនេលយុទ្ឋនាការ ។
ី យ

សិទ្ច
ធិ ូលរួម
“មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ធិ ូលរួម” មានន័យថាជាអរង
ិ ិជនរបស់ធនាគារឯកនទ្ស អុីអន ដែលមាន អុីអនការ កនុងរយៈនេលនន

យុទ្ធនាការននេះ ែូចមានដចងខាងនប្រកាម ប៉ោុដនាមន
ិ រាប់បញ្ាូ លមាាស់ការ ដែលការរបស់គារ់ប្ររូវបានផ្អែកសុ េលភាេ ប្ររូវបានលុ ប
នចាល ឬ ប្ររូវបានបញ្ា ប់សុេលភាេនោយនហរុអលណ្តមួយក៏នោយ កនុងរយៈនេលននយុទ្ធនាការននេះ។
ប្របរិបរាិការដែលមានសិទ្ធិចូលរួម
6. ប្របរប
ធិ ូលរួម ប្ររូវទ្ទ្ួលបានសច់ប្របាក់រហូរែល់ ១ែុល្លលរអានមរក
ិ រាកា
ិ រដែលមានសិទ្ច
ិ ននចាំនួនទ្ក
ឹ ប្របាក់ននប្របរប
ិ រាកា
ិ រដែល
បានកាំណ្រ់ននាេះ នោយនោងតាមកាលបរនចេ
ន បេ័នធនេលនវល្ល របស់ធនាគារឯកនទ្ស
ិ ទ្ននប្របរិបរាកា
ិ រែូចមានកាំណ្រ់កុ ងប្រ
អុអ
រែល់ ១ែុល្លលរអានមរក)។
ិ
ី ន (ទ្ទ្ួលបានសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញរហូ
ិ

7. ប្របរប
ធិ ូលរួម មានន័យថា ជាប្របរប
ិ រាកា
ិ រដែលមានសិទ្ច
ិ រាកា
ិ រសប្រមាប់ទ្ញ
ិ ទ្ាំនញ
ិ នង
ិ នសវាកមមនានា សប្រមាប់នគាលបាំណ្ង
នប្របើប្របាស់ផ្អាល់ខ្ួ ន
ល

និងមន
ិ សប្រមាប់នគាលបាំណ្ងអាជីវកមម

និងដែលមន
ិ រួមបញ្ាូ លនូវប្របរិបរាិការដែលប្ររូវបានលុ បនចាល

មានជនមាលេះ ប្របគល់ប្របាក់មកវញ
ិ មន
ិ អនុញ្ញារឲ្យនធវប្រើ បរប
ិ រាកា
ិ រ ឫ ប្របរប
ិ រាកា
ិ រដែលជាប់ទាក់ទ្ងនង
ឹ ការប្របប្រេរ
ឹ ាអាំនេនើ លមើសនា
នា។

8. ប្របរិបរាិការរបស់អនកចូលរួមប្ររូវគណ្នាជានរៀងរាល់សបាាហ៍ មានន័យថា ចាប់រាប់េីនងៃចន
័ ា ែល់នងៃអាទ្ិរយ ននសបាាហ៍នីមយ
ួ ៗ
(រនៅប្ររូវបាននៅថា “ការទ្ញ
ិ ជានរៀងរាល់សបាាហ៍ ”)។

9. ការទ្ញ
ចខាងនប្រកាម។
ិ
ិ ជានរៀងរាល់សបាាហ៍ ប្ររូវអនុនល្លមតាមការអាល់ជូនសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញែូ
ការអាល់ជូនសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញ
ិ

ប្របរិបរាិការរបស់អរង
ិ ិជនដែលមាន
សិទ្ធិចូលរួម

នរៀងរាល់នងៃចន
័ ា ែល់ នងៃអាទ្រ
ិ យ

ចាប់េនី ងៃទ្០
ាំ ០២០
ី ៧ ដខ្កញ្ញា ឆ្ន២
រហូរែល់នងៃទ្០
ី ៣ ដខ្មករា ឆ្ន ាំ

ការទ្ិញជានរៀងរាល់

សច់ប្របាក់ទ្ទ្ួលបានប្ររ

សបាាហ៍

ឡប់មកវញ
ិ

≥១៥ែុល្លលរអានមរក
ិ

០.៥0ែុល្លលរអានមរក
ិ

≥៣០ែុល្លលរអានមរក
ិ

២០២១

សច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញអរ
ប
ិ
ិ រមា/
មាាស់ការ/១សបាាហ៍

១ែុល្លលរអានមរក
ិ

១ែុល្លលរអានមរក
ិ

កាំណ្រ់ចណ្ត
ាំ
៖
ាំ អនកចូលរួមនម
ួ ៗ មានសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបានសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញអរ
ប
ិ
ី យ
ិ រមាប្ររឹមដរ ១ែុល្លលរអានមរក
ិ (មួយែុល្លលរ
អានមរក)
ណ េះ។
ិ កនុងមួយសបាាហ៍ ប៉ោុនណ្ត

10. នទាេះជាោ៉ោងណ្តក៏នោយ ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ល
ី ន រកាសិទ្នធិ ប្របប្រើ បាស់មនធោបាយនអេង នោយរួមទាាំងនគហទ្ាំេរ័ របស់ខ្ួ ន
www.aeon.com.kh

នោយចារ់ទ្ុកថាវាប្ររម
ល
ឹ ប្ររូវតាមឆនាានុសិទ្រធិ បស់ខ្ួ ន

កនុងនគាលបាំណ្ងនធវកា
ើ រអេេវអាយ

នង
ិ ជូន

ែាំណ្ឹងនៅអនកចូលរួម ដែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសច់ប្របាក់ប្ររឡប់មកវញរហូ
រែល់ ១ ែុល្លលរអានមរក
ិ
ិ កនុងមួយសបាាហ៍ ។

11. សច់ប្របាក់ដែលទ្ទ្ួលបានប្ររឡប់មកវញប្រ
ិ រូវោក់បញ្ាូ លនៅកនុងគណ្នរី បស់មាាស់ការដែលមានសិទ្ធិចូលរួម កនុងរយៈនេល
៥នងៃនននងៃនធវើការ ននសបាាហ៍បនាាប់។

12. រាល់ការកាំណ្រ់នោយធនាគារឯកនទ្ស អុីអន ដែលប្ររូវបានចារ់ទ្ុកថាជាប្របរិបរាិការដែលមានសិទ្ធិចូលរួម ប្ររូវចារ់ទ្ុកថាចូល

ជាសាេរ និងមន
ិ អាចរវា៉ោ បាន។ នហើយរាល់ប្របរិបរាិការដែលករ់ប្រតានោយធនាគារឯកនទ្ស អុីអន ប្ររូវចារ់ទ្ុកថាជាសាេរ និង
ចុងនប្រកាយ។

13. សានីយ រូតាល់

➢ ខ្ណ្ឌ ៧ មករា

ល.រ
១
២

ន្មេះសានីយ
សានយ
ី រូតាល់

អាងទ្ឹកអូឡេ
ាំ ក
ិ
សានយ
ី រូតាល់
La déesse

នមា៉ោងនធវើការ
៥ប្រេឹក ែល់ ៨យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ៩យប់

អាសយោឋន
អលូវនលខ្ ២១៧ នង
ិ ២៧៤ សង្ការ់វាលវង់ ខ្ណ្ឌ៧មករា
ភននាំ េញ

រាជធានី

អលូវនលខ្ ១៨២ នង
ិ ១៨៩ សង្ការ់វាលវង់ ខ្ណ្ឌ៧មករា រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ចាំការមន
ល.រ
៣

ន្មេះសានយ
ី
សានីយ រូតាល់ មុនីវងេ

នមា៉ោងនធវកា
ើ រ
២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
នលខ្ ៣៧០ ដកវអលូវ៩៣ និង ៣១០ សង្ការ់បឹងនកងកង១ ខ្ណ្ឌចាំការ

មន រាជធានភ
ី ននាំ េញ

៤
៥
៦
៧
៨

សានីយ រូតាល់ អលូវ
២៧១

សានយ
ី រូតាល់
អារអូឡេ
ាំ ច
ិ

សានីយ រូតាល់
ទ្ួលទ្ាំេូង

សានយ
ី រូតាល់
អលូវនលខ្ ៣១០

សានយ
រូតាល់ ទ្ូល
ី
សវយនប្រេ

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
២៤ នមា៉ោង
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
២៤ នមា៉ោង
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់

អលូវនលខ្ ២៧១ សង្ការ់ទ្ួលទ្ាំេូង២ ខ្ណ្ឌចាំការមន រាជធានភ
ី ននាំ េញ
នលខ្ ៨៨ នង
ិ ៨៩ ដកងអលូវនលខ្ ១៧៣ នង
ិ ៣៤៨ សង្ការ់ទ្ួល

សវយនប្រេ ខ្ណ្ឌចាំការមន រាជធានីភននាំ េញ

នលខ្ ៥៥១ ដកវអលូវនលខ្ ៤៣០ និង ៤៣២ សង្ការ់ទ្ួលទ្ាំេូង២ ខ្ណ្ឌ

ចាំការមន រាជធានីភននាំ េញ

នលខ្ ៣៨២ ដកវអលូវនលខ្ ៣១០ នង
ិ ១៤៣ សង្ការ់អូរឡាំេច
ិ ខ្ណ្ឌចាំ

ការមន រាជធានភ
ី ននាំ េញ

ែីឡូរិ៍នលខ្ ៣១៨ នៅដកងអលូវ ១៩៩ និងអលូវ ៣៨៤ ភូមិ ៥ សង្ការ់
ទ្ួលសវយនប្រេ ១ ខ្ណ្ឌចាំការមន រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ចារអាំនៅ
ល.រ

ន្មេះសានយ
ី

នមា៉ោងនធវកា
ើ រ

៩

សានីយ រូតាល់ ចារអាំនៅ

២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
អលូវជារិនលខ្១ សង្ការ់ចារអាំនៅ១ ខ្ណ្ឌចារអាំនៅ រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ នប្រជាយចង្កវរ
ល.រ
១០

ន្មេះសានីយ
សានយ
ី រូតាល់
នប្រជាយចង្កវរ

នមា៉ោងនធវើការ
៥ប្រេឹក ែល់ ០៩យប់

អាសយោឋន
ភូម៣
ិ សង្ការ់នប្រជាយចង្កវរ ខ្ណ្ឌនប្រជាយចង្កវរ រាជធានីភននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ែនង្កា
ល.រ
១១
១២
១៣
១៤

ន្មេះសានីយ
ស្ថានីយ រូតាល់
អារសិនជូរ ី
សានីយ រូតាល់
ចាំការែូង ២

សានយ
ី រូតាល់
អលូវ ២០០៤

សានីយ រូតាល់ ទ្ួលកី

នមា៉ោងនធវើការ
២៤ នមា៉ោង
២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
មហាវង
ុ េ ី សង្ការ់កាកាប ខ្ណ្ឌែនង្ការ រាជធានភ
ិ ីសហេ័នធរស
ី ននាំ េញ
ែឡ
ី ូរិ៍នលខ្ ១ ២នង
ិ ៣.ភូមស
ិ ាំ បរួ សង្ការ់ែនង្កា ខ្ណ្ឌែនង្កា
រាជធានភ
ី ននាំ េញ

៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

អលូវ ២០០៤ ភូមប្រិ រពាំងល្លវ សង្ការ់កាកាប ខ្ណ្ឌែនង្កា រាជធានីភននាំ េញ

៥ប្រេឹក ែល់ ៩យប់

អលូវជារិនលខ្ 3, រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ែូននេញ
ល.រ
១៥

ន្មេះសានយ
ី
សានយ
ី

រូតាល់

Avenue de France

នមា៉ោងនធវកា
ើ រ
២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
ដកងអលូវនលខ្ ៤៧-៦១ និង ៨៤ សង្ការ់ប្រសេះចក ខ្ណ្ឌែូននេញ រាជ

ធានីភននាំ េញ

១៦

សានីយ រូតាល់
សានីយរងនភលង
ើ

ស
១៧
ា នីយ សានីយ រូតាល់ អារធាំងមី

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ៩យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ៩យប់

ដកងអលូវសហេ័នធរស
ុ េ ី នង
ិ អលូវនលខ្ ១០៨ សង្ការ់ប្រសេះចក ខ្ណ្ឌែូន

នេញ រាជធានីភននាំ េញ

នលខ្ ៦០២ មហាវង
គ
សង្ការ់អារងមី ២ ខ្ណ្ឌែូននេញ
ិ ស
ី ល់ែហ
ឺ ូល

រាជធានីភននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ មានជ័យ
ល.រ
១៨
១៩
២០
២១

ន្មេះសានីយ
សានយ
ី រូតាល់ តាប្រេហម
សានយ
រូតាល់
ី
សាឹងមានជ័យ
សានយ
ី រូតាល់ ចាំការែូង
សានីយ រូតាល់
អលូវនវងនប្រសង ២

នមា៉ោងនធវើការ
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់
២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
ដកងអលូវជារនិ លខ្ ១ ភូមតា
ិ ប្រេហម សង្ការ់ដប្រេកឯង ខ្ណ្ឌមាន ជ័យ រាជ

ធានីភននាំ េញ

នលខ្ ៦៣១ វង
ា មានជ័យ ខ្ណ្ឌមានជ័យ រាជ
ិ ប្រី េេះមុននី រ ៉ោរ សង្ការ់សឹ ង

ធានីភននាំ េញ

ភូមឬ
ា មានជ័យ ខ្ណ្ឌមានជ័យ រាជធានភ
ិ សេ ី សង្ការ់សឹ ង
ី ននាំ េញ
នលខ្ ៥១ ភូមែ
ា មានជ័យ ខ្ណ្ឌមាន
ិ ាំណ្តក់ធាំ អលូវនចាមនៅ សង្ការ់សឹ ង
ជ័យ រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ នពធិ៍ដសនជ័យ
ល.រ
២២
២៣
២៤
២៥

ន្មេះសានីយ
សានយ
ឹ
ី រូតាល់ អូែម
សានយ
ី រូតាល់
អលូវនវងនប្រសង

សានីយ រូតាល់
នពធច
ិ ន
ិ រុង២
សានីយ រូតាល់ នពធិ
ដសនជ័យ

➢ ខ្ណ្ឌ ឬសេដកវ
ី

ល.រ
២៦

២៧
២៨

ន្មេះសានយ
ី

សានីយ រូតាល់
ដប្រេកនលៀប
សានយ
ី រូតាល់
ឬសេដី កវ

សានីយ រូតាល់

នមា៉ោងនធវើការ
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ៩យប់

អាសយោឋន
អលូវជារិនលខ្ ៤ ភូមអ
ឹ សង្ការ់នចាមនៅ ខ្ណ្ឌនពធិ៍ដសនជ័យ រាជ
ិ ូែម

ធានីភននាំ េញ

នលខ្ ៦២ អលូវនចាមនៅ ភូមអ
ូ ឹម សង្ការ់នចាមនៅ ខ្ណ្ឌនពធិ៍ដសនជ័យ
ិ ែ

រាជធានីភននាំ េញ

ែីឡូរិ៍នលខ្ ៤៤ និង ៤៦ មហាវង
ុ េភ
ិ ីសហេ័នធរស
ី ូមប
ិ ប្រ៉ោ បាក់ ខាងរបង
ូ
សង្ការ់កាកាប ខ្ណ្ឌនពធិ៍ដសនជ័យ រាជធានភ
ី ននាំ េញ

ភូមប្រិ កាង
ាំ អង្កងាង សង្ការ់ប្រកាង
ាំ ធនង់ ខ្ណ្ឌនពធិ៍ដសនជ័យ
រាជធានភ
ី ននាំ េញ

នមា៉ោងនធវកា
ើ រ
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

អាសយោឋន
នលខ្ ១២៦ អលូវជារនិ លខ្ ៦A ភូមនិ គៀនឃ្លង
ាំ សង្ការ់ដប្រេកនលៀប ខ្ណ្ឌ

ឬសេដី កវ រាជធានភ
ី ននាំ េញ

អលូវជារិនលខ្ ៥ ភូមប
ិ ង
ឹ ឈូ ក សង្ការ់គីឡូដម៉ោប្ររ ៦ ខ្ណ្ឌឫសេដី កវ
រាជធានីភននាំ េញ

អលូវនលខ្ ៥៩៨ ភូមទ្
ិ ួលនគាក សង្ការ់ទ្ួលសដងា ខ្ណ្ឌឬសេដី កវ

កាាំកូសុីធី
២៩
៣០
៣១

៣២

រាជធានីភននាំ េញ

សានយ
ី រូតាល់

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ០៩យប់

ដសនជ័យ១

សានីយ រូតាល់

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ០៩យប់

ដសនជ័យ២

សានីយ រូតាល់

៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

ទ្ួលសដងា
សានយ
ី

រូតាល់

ដសន

ល្លភ

៥ប្រេឹក ែល់ ០៩យប់

នលខ្ ៤០២ ភូមនិ គាកឃ្លង
ាំ សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌឬសេដកវ
រាជធានី
ី

ភននាំ េញ

សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌឬសេដី កវ រាជធានភ
ី ននាំ េញ
នលខ្ ១៦០៩ ភូមទ្
ិ ួលសដងា សង្ការ់ទ្ួលសដងា ខ្ណ្ឌឬសេដី កវ រាជធានី

ភននាំ េញ

ែីឡូរ៍នៅនលើមហាវង
ិ ីមរ
ិ ាភាេ ភននាំ េញហាណ្ូយ (១០១៩)

ភូមភ
នាំ លល័ងាសរ សង្ការ់ឃ្ួ ញ
ម ខ្ណ្ឌឬសេដី កវ រាជធានភ
ិ ប
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ដសនសុ ខ្
ល.រ
៣៣
៣៤
៣៥
៣៦
៣៧
៣៨
៣៩

ន្មេះសានីយ
សានយ
ី រូតាល់
នពធិ៍ចិនរុង

សានយ
រូតាល់
ី
ភននាំ េញងមី

សានីយ រូតាល់
អារែហ
ី ុយ
សានយ
ី រូតាល់
ណ្រប្របែ
រី

សានីយ រូតាល់
អលូវសូ ឡ

សានីយ រូតាល់
ដសនសុ ខ្

សានីយ រូតាល់
ដសនសុ ខ្ ២

នមា៉ោងនធវើការ
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់
២៤ នមា៉ោង
២៤ នមា៉ោង
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ៩យប់
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ៩យប់

អាសយោឋន
មហាវង
ុ េ ី ភូមទ្
ិ ស
ី ហេ័នធរស
ិ ក
ឹ ថាល សង្ការ់ទ្ក
ឹ ថាល ខ្ណ្ឌដសនសុ ខ្ រាជ

ធានីភននាំ េញ

អលូវនលខ្ ១៩៨៦ សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌដសនសុ ខ្ រាជធានភ
ី ននាំ េញ
នលខ្ ២៦៧ អលូវនលខ្ ១០១៩ សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌដសនសុ ខ្ រាជ

ធានភ
ី ននាំ េញ

នលខ្ ២០៦ អលូវនលខ្ ៥៩៨ សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌដសនសុ ខ្ រាជធានី

ភននាំ េញ

ែីឡូរិ៍នលខ្ ១០១៧ អលូវ ៣៧១ ភូមប្រិ រពាំងងលឹងសង្ការ់ទ្ក
ឹ ថាលខ្ណ្ឌ
ដសនសុ ខ្

នលខ្ ៤៤៨៨ ភូមបា
ិ ោ៉ោប សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌដសនសុ ខ្ រាជធានី
ភននាំ េញ

ដកងអលូវ ៦៨៦ និងអលូវ ១០០៣ ភូមភ
ិ ននាំ េញងមី សង្ការ់ភននាំ េញងមី ខ្ណ្ឌ
ដសនសុ ខ្ រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ខ្ណ្ឌ ទ្ួលនគាក
ល.រ
៤០
៤១

ន្មេះសានយ
ី
សានីយ រូតាល់
ទ្ួលនគាក

សានយ
ី រូតាល់ សមគគី

នមា៉ោងនធវកា
ើ រ
៥ប្រេក
ឹ ែល់ ១០យប់
២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
អលូវនលខ្ ២៨៩ សង្ការ់បង
ឹ កក់ ២ ខ្ណ្ឌទ្ួលនគាក រាជធានភ
ី ននាំ េញ
ដកងអលូវនលខ្ ២៧១ នង
ិ ៣៨៥ សង្ការ់បង
ឹ សងឡង ខ្ណ្ឌទ្ួលនគាក

រាជធានីភននាំ េញ

៤២
៤៣
៤៤

សានយ
ី រូតាល់ មករា
សានយ
ី រូតាល់

៥ប្រេក
ឹ ែល់ ០៩យប់
៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

សនធរម៉ោុក

សានយ
ី រូតាល់

៥ប្រេឹក ែល់ ១០យប់

នទ្េអន

ដកងអលូវនលខ្ ២៨៩ និង ៥៩២ សង្ការ់បឹងកក់ ២ ខ្ណ្ឌទ្ួលនគាក រាជ

ធានីភននាំ េញ

ែីឡូរ៍នលខ្ ៧៩៨ អលូវនលខ្ ១២៨ សង្ការ់ទ្ឹកលែកទ្
់ ី ១ ខ្ណ្ឌទ្ួល
នគាក រាជធានីភននាំ េញ

ែឡ
ី ូរ៍នលខ្ ៧២ ដកងអលូវនទ្េអននង
ិ ២៦១ សង្ការ់ទ្ក
ឹ លែក់ ២ ខ្ណ្ឌ
ទ្ួលនគាក រាជធានភ
ី ននាំ េញ

➢ ប្រកង
ុ តានមម
ល.រ
៤៥

ន្មេះសានីយ

នមា៉ោងនធវើការ

សានយ
ី រូតាល់ តានមម

ការបារ់បង់សិទ្ធិចូលរួម

14. ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ី ន

២៤ នមា៉ោង

អាសយោឋន
អលូវជារនិ លខ្ ២ ភូមនិ ែម
ុ តានមម នខ្រាកណ្ត
ា ល
ើ គរ ឃ្ុាំែាំរម
ី ប្រកង

រកាសិទ្ប្រធិ គប់ដបបោ៉ោង កនុងការបញ្ា ប់សិទ្ច
ធិ ូលរួមរបស់មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ធិ ូលរួម សប្រមាប់

នគាលបាំណ្ងននកមមវធ
ិ ីេិនសសននេះ នោយមន
ិ មានការជូនែាំណ្ឹងជាមុននឡើយ ប្របសិននបើ៖
(ក)
(ខ្)
(គ)

គណ្នីរបស់មាាស់ការដែលមានសិទ្ធិចូលរួម មន
ិ េ
ិ បានបង់ប្របាក់ កនុងអាំឡុងនេលននកមមវធ
ី ិនសសននេះ។ ឬ
គណ្នីរបស់មាាស់ការដែលមានសិទ្ធិចូលរួម ប្ររូវបានបិទ្ កនុងអាំឡុងនេលននកមមវធ
ិ ីេិនសសននេះ។ ឬ

មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ធិ ូលរួម បានអាល់េរ
័ មា
៌ នមន
ាិ ាំនេនើ លមើស កនុងអាំឡុងនេលនន
ិ េរ
ិ ប្របាកែ ឬ បានប្របប្រេរ
ឹ អ
កមមវធ
ិ ីេិនសសននេះ។ ឬ

(ឃ្)

មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ធិ ូលរួម បានបាំពនខ្លម
ឹ សរ នង
ិ លកខខ្ណ្ឌននេះ។

ការទ្ទ្ួលខ្ុសប្ររវូ
15. ធនាគារឯកនទ្ស អុីអន មន
ិ ទ្ទ្ួលខ្ុសប្ររូវចាំនពេះអនកចូលរួមណ្តមួយនឡើយ សប្រមាប់ការខ្ូចខារនានា នទាេះនោយកនុងទ្ាំរង់ណ្ត

ក៏នោយ ការបារ់បង់ (បានខ្ូចខារននសុ ឆនាៈ បារ់បង់ប្របាក់ចាំនណ្ញ នោយផ្អាល់ ឬ មន
ិ ផ្អាល់ ... ) ដែលនកើរមាននឡើង
ទាក់ទ្ងនង
ធិ នាដែលមានកនុងខ្លឹមសរ នង
ិ េ
ឹ ការចូលរួមកនុងកមមវធ
ី និ សសននេះ ឬ នោយសរការអនុវរាសិទ្នា
ិ លកខខ្ណ្ឌននេះ។

លកខខ្ណ្ឌទ្ូនៅ
16. ការសនប្រមចចិរានានារបស់ ធនាគារឯកនទ្ស អុីអន ទាក់ទ្ងនឹងកមមវធ
ិ េ
ី ិនសសននេះ ចងការេវកច
ិ ា និងជាការសនប្រមចចុង

នប្រកាយ នង
លឹ សរ នង
ិ មន
ិ មានការរវា៉ោ អវនី ឡយ
ើ ។ រាល់ខ្ម
ិ លកខខ្ណ្ឌននេះ ប្ររូវបាននធវនើ ឡង
ើ នង
ិ ប្រគប់ប្រគងនោយចាប់ នន ប្រេេះរាជា

ណ្តចប្រកកមពុជា នហយ
រ
ិ
ើ រាល់វវាទ្នានាដែលនក
ើ មាននឡង
ើ ប្ររូវយកនៅនោេះប្រសយនោយរុល្លការមានសមរាកច
ិ ាននរាជធានភ
ី នាំ
នេញ។

17. រាល់អនកចូលរួមទាាំងអស់េរ
លឹ សរ នង
ធិ ុ ង
ន
ិ ជាបានអាន នង
ិ យល់េខ្
ី ម
ិ លកខខ្ណ្ឌននេះ នហយ
ើ ធនាគារឯកនទ្ស អុអ
ី ន មានសិទ្ក
ការេនោនេល បញ្ា ប់ ឫ លុ បនចាលកមមវធ
ិ ីេិនសសននេះនៅប្រគប់នេលនវល្ល នោយមន
ិ ចាាំបាច់មានមូលនហរុមកបញ្ញាក់ នង
ិ មន
ិ
ាំ ឹ ងជាមុន នៅកនុងនគហទ្ាំេរ័ របស់ខ្ួ ន
មានការជូនែណ្
ល www.aeon.com.kh នឡយ
ើ ។

18. សប្រមាប់រាល់ជាំនួយការ ឬ េ័រមា
៌ នប្ររឡប់/មរិនោបល់ ទាក់ទ្ងនង
ធិ ូលរួមអាច
ិ ីេិនសសននេះ មាាស់ការដែលមានសិទ្ច
ឹ កមមវធ
នធវកា
ើ រទាក់ទ្ងមកនយង
ើ ខ្្ុាំតាមរយៈទ្ូរស័េានលខ្ ០២៣/០៧០/០៧៨ ៩៨៨ ៥៥៥ ។

