
Fee Free Campaign 

គណនីចរនត  និងគណនីបញ ញ្ ើសំចច - ប្រាក់ដុល្លា រ USD 

អត្ថ ប្របញោជន៍ទងំអស់ 
 

• ឥត្គិត្ចលាញ ើចលាញសវាញទេរប្រាក់កនងប្រសកុតាមរយៈប្រគប់បណ្តត ញ (សាខា និងញសវាធនាគារតាមអុីនញធើណណត្) 

• ការចុុះញ ម្ ុះធនាគារតាមអុីនញធើណណត្ញោយឥត្គិត្ចលា (សប្រាប់ណត្អត្ិលិជនជានីត្ិបុគគ ) 

• សំញណើសំុ ិខិត្បញ្ជា ក់ធនាគារញោយឥត្គិត្ចលា  

• សំញណើសំុរាយការណ៍ធនាគារញោយឥត្គិត្ចលា  

• ទទួ ានញសៀវញៅមូ បបទនប័ប្រត្ទី១  ញោយឥត្គិត្ចលា (សប្រាប់ណត្គណនីចរនត ) 
 

 កខខណឌ  

• យុទធនាការញនុះានសិទធិសប្រាប់គណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់ (ប្រគប់ញលរញវល្លទងំអស់) ជារបូិយប័ណណ ប្រាក់ញរៀ  KHR 

ណដ ានញបើកកន ុងអំឡុងញេ យុទធនាការញនុះ (ចលៃទី២១ ណខមីនា ឆ្ន ំ២០២២ ដ ់ចលៃទី៣១ ណខកកកោ ឆ្ន ំ២០២២)។ 

• អត្ិលិជនណដ ញបើកគណនីចរនត  ឬគណនីបញ ញ្ ើសំចច ជាប្រាក់ដុល្លា រ USD កន ុងញគា បំណងកមចី ឬញគា បំណងេិញសសណដ កំណត្់ញោយ 

KBank។ KBank ានសិទធិមិនអនុញ្ជញ ត្ឱ្យអត្ិលិជនទទួ ានអត្ថ ប្របញោជន៍េីយុទធនាការញនុះញទ។  
 

យុទ្ធនាការ Triple Plus 

ប្រាក់បញ ញ្ ើានកា កំណត្់ - ប្រាក់ញរៀ  KHR (រយៈញេ ៖ ៣, ៦, ១២ ណខ) 

 

អត្ថ ប្របញោជន៍ទងំអស់ 

• Plus ១៖ ទទួ ានអប្រតាការប្រាក់ខព ស់ (៣ ណខ៖ ២.៥០% / ឆ្ន ំ, ៦ ណខ៖ ៤.០០% / ឆ្ន ំ, ១២ ណខ៖ ៤.៧៥% / ឆ្ន ំ) 

• Plus ២៖ កាដូេិញសសសប្រាប់ការញបើកគណនី (ប័ណណ ប្ុ្ុះត្ចមាសប្រាប់ Starsbucks ឬទារទំញនើប Aeon រហូត្ដ ់ ២០ដុល្លា រ) 

• Plus ៣៖ គណនីាន ≥១០, ≥៥០ល្លនញរៀ  ញៅកា បរញិចេទទុត្កំណត្់ នឹងទទួ ានសាច់ប្រាក់ប្រត្ ប់េី KBank រហូត្ដ ់ ១,០០០,០០០ 

ញរៀ  
 

លក្ខខណ្ឌ  

• យុទធនាការញនុះានសិទធិសប្រាប់គណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់ (ប្រគប់ញលរញវល្លទងំអស់) ជារបូិយប័ណណ ប្រាក់ញរៀ  KHR 

ណដ ានញបើកកន ុងអំឡុងញេ យុទធនាការញនុះ (ចលៃទី២១ ណខមីនា ឆ្ន ំ២០២២ ដ ់ចលៃទី៣១ ណខកកកោ ឆ្ន ំ២០២២)។ 

• អត្ិលិជននឹងទទួ ានកាដូេិញសសញៅចលៃញបើកគណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់។  

• អត្ិលិជននឹងទទួ ានអប្រតាការប្រាក់ញៅកា បរញិចេទទុត្កំណត្់ និងសាច់ប្រាក់ប្រត្ឡប់មកវញិ (ប្របសិនញបើាន) កន ុងរយៈញេ  ៣០ 

ចលៃបនាេ ប់េីកា បរញិចេទទុត្កំណត្់។ 

• អត្ិលិជនណដ ោក់ប្រាក់បញ ញ្ ើ <១0,000,000 ញរៀ  អាចទទួ ាន Voucher ៥ដុល្លា រ ញៅចលៃញបើកគណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់។ 

• អត្ិលិជនណដ ោក់ប្រាក់បញ ញ្ ើ ≥១0,000,000 ញរៀ  ប ុណនត  <៥0,000,000 ញរៀ  អាចទទួ ាន Voucher ១០ដុល្លា រ 

ញៅចលៃញបើកគណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់ និងប្រាក់ ២៥,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ (រយៈញេ ៖ ៣ណខ), ប្រាក់ ៥0,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ 

(រយៈញេ ៖ ៦ណខ), ប្រាក់ ១00,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ (រយៈញេ ៖ ១២ណខ) កន ុងរយៈញេ  ៣0ចលៃបនាេ ប់េីកា បរញិចេទទុត្កំណត្់។ 

• អត្ិលិជនណដ ោក់ប្រាក់បញ ញ្ ើ ≥៥0,000,000 ញរៀ  អាចទទួ ាន Voucher ២០ដុល្លា រ ញៅចលៃញបើកគណនីបញ ញ្ ើានកា កំណត្់ និង 

ប្រាក់ ២៥0,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ (រយៈញេ ៖ ៣ណខ), ប្រាក់  

៥00,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ (រយៈញេ ៖ ៦ណខ), ប្រាក់ ១,000,000 ញរៀ ប្រត្ ប់មកវញិ (រយៈញេ ៖ ១២ណខ) កន ុងរយៈញេ  30 

ចលៃបនាេ ប់េីកា បរញិចេទទុត្កំណត្់។ 

• អត្ិលិជនណដ ដកប្រាក់ ឬបិទគណនីមុនកា កំណត្់ នឹងមិនទទួ ានសាច់ប្រាក់ប្រត្ឡប់មកវញិញទ។ 

 



 

 


