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ສາທາລະນາລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

 
ແບບຟອມລງົທບິຽນນ າໃຊບ້ລໍກິານ LAOVIETBANK E- BANKING 

(ນ າໃຊສ້ະເພາະລກູຄາ້ບກຸຄນົ) 

ເລກລະຫັດ CIF:____________ 

ຣຽນ: ທະນາຄານຮວ່ມທລຸະກດິລາວ ຫວຽດ, ສາຂາ…………………………………………………..………… 

1. ຂໍໍ້ມນູລກູຄາ້ 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ……………………………………………………..............ວັນເດ ອນປິເກີດ: …………………… 

ເລກທບີັດປະຈ າຕົວ/PP: .……………...................................................................ມ ື້ອອກ: …..…../…..…../…..........… 

ສະຖານທີອອກ: ……………........................................................................................................................................ 

ທີື່ຢູູ່ຕິດຕໍໍ່: …………………………………………………..……………………...………………………………… 

ເບີໂທຕິດຕໍໍ່: ໂທລະສັບຕັື້ງໂຕະ: …………………………………………ໂທລະສັບມ ຖ : ………………...……………… 

ທີື່ຢູູ່ E-mail: …………………………………………………..……………………...……………………………... 

 ກະລນຸາປອ້ນຂໍໍ້ມນູລຸມ່ນີື້ຢູ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຕກິໝາຍ “x”  ໃສ່ເນ ື້ອໃນທີື່ລງົທະບຽນ 
 ຊ່ອງທາງການບລໍິການ:    Internet banking               Mobile Banking 

2. ຮບູແບບການສົົ່ງລະຫດັຢ ັ້ງຢນື:  ເບີໂທລະສັບຮັບລະຫັດ: SMS OTP : ..…………………………………… 

3. ລງົທະບຽນນ າໃຊບ້ລໍກິານແຈງ້ການເຄ ື່ອນໄຫວບນັຊຜີາ່ນຂ ໍ້ຄວາມ  (LSMS) 

ເລກບນັຊ ີ ຊ ື່ບນັຊ ີ ເບໂີທລະສບັ 
   

   

- ບນັຊຊີ າລະຄາ່ບລໍກິານແຈງ້ການເຄ ື່ອນໄຫວບນັຊຜີາ່ນຂ ໍ້ຄວາມ  
LSMS……………………………………………………. 

4. ທີື່ຢູູ່ (Email) ໃນການຮບັແຈງ້ ຊ ື່ ແລະ ລະຫດັນ າໃຊເ້ຂົື້າລະບບົ: 
……………………………..………………………… 

5. ບນັຊຊີ າລະຄາ່ທ ານຽມບ ລກິານ 

IBMB………..………………………………………………………………........... 

6. ຢ ັ້ງຢນືຈາກລກູຄາ້: 

1. ຂ້າພະເຈົື້າຂໍຢ ັ້ງຢືນວ່າຂໍໍ້ມູນຂ້າງດເທິງຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ຂໍຮັບຜິດຊອບກ່ຽວ
ກັບບັນດາຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ສະໜອງ. 

2. ຂ້າພະເຈົື້າໄດ້ອ່ານ, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີກັບກັບບັນດາເງ ື່ອນໄຂການນ າໃຊ້ບໍລິການ 
LaoVietBank e-Banking ທີື່ຕິດຄັດກັບແບບຟອມລົງທະບຽນນີື້. 

ວນັທ…ີ…….ເດ ອນ………ປ…ີ………. 
ລາຍເຊນັລກູຄາ້ 

 

ສະເພາະທະນາຄານẦ 
ພະນັກງານຮບັເອກະສານ 

(ລາຍເຊັນ, ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ) 

 

ຜູອ້ະນມຸັດ 
 

 

 

ເອກະສານຕິດຄດັ: 

ບັດປະຈ າຕົວ/PP/ປືັ້ມສ າມະໂນຄົວຜູ້ລົງທະບຽນ 

ພະນັກງານກວດກາເອກະສານ 
 

ເອາົໃຈໃສ່: 

- ລຸກຄ້າປະກອບຟອມລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບ ລິການ 02 ຊຸດ, ເຊັນ ແລະ ລະບຸຊ ື່. ຫ ັງຈາກທະນາຄານກວກາ ແລະ ສ າເລັດທຸລະກ າ, ສົົ່ງລູກຄ້າເກັບມ້ຽນ 01 ຊຸດ 
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- ລູກຄ້າສາມາດເຂົົ້າຜ່ານ Internet ແລະ ໂທລະສັບເພ ື່ອເຂົົ້າລົງທະບຽນນາໃຊບ້ ລິການນັບຈາກທີື່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບເອກະສານການລົງທະບຽນນ າໃຊບ້ ລິການ LaoVietBank E-  

Banking. ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດທຸລະກ າທາງການເງິນຫ ັງຈາກທີື່ Token OTP ໄດ້ມີການ Active (ໃນກ ລະນີລູກຄ້າລົງທະບຽນນ າໃຊ້ຮູບແບບການຢ ັ້ງຢືນ Token OTP) 

 

 

 

ເງ ື່ອນໄຂການ ແລະ ຂ ໍ້ຜູກພນັໃນການນ າໃຊບ້ລໍກິານ LAOVIETBANK E-BANKING 

(ນ າໃຊສ້ະເພາະລກູຄາ້ບກຸຄນົ) 

  

ມາດຕາ 1: ອະທບິາຍຄ າສບັ 
 1. “LaoVietBank” ແມ່ນທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ ຫວຽດ ແລະ ບັນດາສາຂາຂອງ LaoVietBank ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ, ປະຕິບັດສະໜອງບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ຕາມຂໍໍ້ກ ານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. 
 2. “ລູກຄ້າ” ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມີບັນຊີຢູູ່ກັບ LaoVietBank ແລະ ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking 

ນ າໃຊ້ສະເພາະລູກຄ້າບຸກຄົນ. 

 3. “ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking” (ຕໍໍ່ໄປເອີື້ນວ່າ ການບໍລິການ) ແມ່ນການບໍລິການດ້ານທະນາຄານເຕັກນິກໂນ
ໂລຊີເຊິື່ງ LaoVietBank ເປ ນສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ໃນສັນຍານີື້ໄດ້ເຂົື້າໃຈວ່າແມນ່ການບໍລິການ LaoVietBank 

Mobile ບຸກຄົນ. 

 4. “ບໍລິການLaoVietBank Mobile” ແມ່ນການບໍລິການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມ ຖ , ໃນນັື້ນ ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດ
ບັນດາທຸລະກ າທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກກັບ LaoVietBank ຜ່ານໂທລະສັບມ ຖ ຂອງຕົນໃນຂອບເຂດປະເທດລາວໂດຍ
ຜ່ານ Application LaoVietBank Mobile. 

 5. “Application LaoVietBank Mobile” ແມ່ນ Application ໂດຍແມ່ນ LaoVietBank ສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ເພ ື່ອຕິດຕັື້ງເທິງໂທລະສັບມ ຖ ໃນການປະຕິບັດບັນດາທຸລະກ າທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນ. 

 6. “ທຸລະກ າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນດ້ານການເງິນ” ແມ່ນບັນດາທຸລະກ າທີື່ບໍໍ່ເຣັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງສະຖານະດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າ
ທີື່ຢູູ່ກັບ LaoVietBank ເຊັົ່ນ: ທຸລະກ າຄົື້ນຫາບັນຊີຂອງລູກຄ້າຢູູ່ LaoVietBank ແລະ ບັນດາທຸລະກ າຄົື້ນຫາຂໍໍ້ມູນ
ທະນາຄານ.  

 7. “ທຸລະກ າດ້ານການເງິນ” ແມ່ນບັນດາທຸລະກ າທີື່ເຣັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງສະຖານະດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າທີື່ຢູູ່ກບັ 

LaoVietBank ເຊັົ່ນ: ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນລະບົບ LaoVietBank, ຊ າລະໃບບິນຊ ື້ສິນຄ້າ, ການບໍລິການໃຫ້
ກັບບັນດາຜູ້ສະໜອງທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ LaoVietBank. 

 8. “ບັນຊ”ີ ແມ່ນບັນຊີເງິນຝາກດ້ວຍສະກຸນເງິນ LAK ຫ   ເງິນຕາ, ມີກ ານົດ ຫ   ບໍໍ່ມີກ ານດົ, ແລະ/ຫ   ບັນຊີເງິນກູ້ຂອງລກູ

ຄ້າທີື່ຢູູ່ກັບ LaoVietBank. 

 9. “ສັນຍານ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking” ແມ່ນການລວມກັນລະຫວ່າງແບບຟອມລົງທະບຽນນ າໃຊ້

ບໍລິການ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດ, ເງ ື່ອນໄຂໃນການນ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking. 

 10. “ຊ ື່ເຂົື້າລະບົບ” ແມ່ນຊ ື່ໂດຍແມ່ນ LaoVietBank ຈະເປ ນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, ໄດ້ນ າໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ເຂົື້າ 

Application ຂອງ LaoVietBank Mobile. 

 11. “ລະຫັດ (PIN)” ແມ່ນລະຫັດຂອງບຸກຄົນທີື່ລູກຄ້ານ າໃຊ້ໃນເວລາເຂົື້າ Application ຂອງ  LaoVietBank 

Mobile. 

 12. “ລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ” ແມ່ນເລກລະຫັດຢ ັ້ງຢືນລູກຄ້າໂດຍມີການສ້າງຂ ື້ນແບບອັດໂຕໂນມັດຈາກລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດ

ໄພຂອງ LaoVietBank ແລະ ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜ່ານຂໍໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບມ ຖ  (ເອີື້ນວ່າ: SMS Token) 

ເພ ື່ອເປ ນການຢ ັ້ງຢື ນລູກຄ້າກ່ອນການປະຕິບັດທຸລະກ າທາງການເງິນໃດໜ ື່ງ. 
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 13. “ເບີໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າທີື່ລົງທະບຽນ” ແມ່ນເບີໂທລະສັບມ ຖ ຂອງລູກຄ້ານ າໃຊ້ເພ ື່ອຮັບຂໍໍ້ຄວາມອັດໂຕໂນມັດ, ແລະ 

ບັນດາຂໍໍ້ມູນອ ື່ນຕາມການລົງທະບຽນຂອງລູກຄ້າ. 

 14. “ເບີໂທລະສັບທີື່ຮັບລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ” ແມ່ນເບີໂທລະສັບມ ຖ ຂອງລູກຄ້ານ າໃຊ້ເພ ື່ອຮັບເອົາລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ (SMS OTP) 

ຈາກລະບົບຂອງ LaoVietBank.  

 15. “ເວລາໃນການຮັບຄ າສັົ່ງທຸລະກ າ” ແມ່ນໄລຍະເວລາທີື່ລະບົບຊ າລະສະສາງຂອງ LaoVietBank ກຽມພ້ອມຮັບ

ບັນດາທຸລະກ າທີື່ສ້າງຈາກ LaoVietBank e-Banking. 

 ມາດຕາ 2: ລະຫດັ ແລະ SMS OTP  

1. ລູກຄ້າຕ້ອງຮັກສາເປ ນຄວາມລັບບັນດາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັ ຊ ື່, ລະຫັດນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບ, ລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ (ໂທລະສັບເຊ ື່ອມເຂົື້າ

ກັບເບີໂທລະສັບທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນຮັບ SMS OTP). 

 2. ການອອກຄ ນໃໝ່ລະຫັດ, ປູ່ຽນແປງຮູບແບບການຢ ັ້ງຢືນ, ປູ່ຽນແປງການບໍລິການ ຫ   ຢດຸນ າໃຊ້ການບໍລິການໄດ້ມີການ

ປະຕິບັດບົນພ ື້ນຖານການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ, ຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຂອງ LaoVietBank ແລະ ຈະມີຜົນໃນເວລາທີື່ໄດ້ຮັບການ

ຢ ັ້ງຢືນຈາກ LaoVietBank. 

 ມາດຕາ 3: ຂອບເຂດການສະໜອງບລໍກິານ 

 1. ການບລໍກິານທີື່ບໍໍ່ແມນ່ດາ້ນການເງນິ: 
  ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາທຸລະກ າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທຸລະກ າດ້ານການເງິນໃນ Application ຂອງ  
LaoVietBank Mobile ລວມມີ: ຄົື້ນຫາຫາຂໍໍ້ມູນບັນຊີເງນິຝາກ, ບັນຊີເງິນກູ້, ບັນຊີເບກີເກີນບັນຊີ (OD), ເງິນຝາກມີ

ກ ານົດ, ເບິື່ງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ທີື່ຕັື້ງຕູ້ ATM, ທີື່ຢູູ່ຂອງທະນາຄານ. 

 2. ການບລໍກິານດາ້ນການເງນິ: 

  ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາທຸລະກ າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທຸລະກ າດ້ານການເງິນ (ຄ ການບໍລິການຂ້າງເທິງ); 

ແລະ ປະຕິບັດບັນດາທຸລະກ າທາງການເງິນເທິງ Application ຂອງ LaoVietBank Mobile, ລວມມີ: 

      - ໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບຂອງ LaoVietBank; 

      - ຊ າລະໃບບິນໃນການນ າໃຊ້ບບໍລິການໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງບໍລິການທີື່ມີການຮ່ວມມ ກບັ LaoVietBank. 

3. ບລໍກິານ LSMS: ລູກຄ້າສາມາດລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບໍລິການເພ ື່ອປະຕິບັດການສົົ່ງຂໍໍ້ຄວາມ ແລະ ຮັບບັນດາຂໍໍ້ຄວາມອັດ

ໂຕໂນມັດແຈ້ງໃນແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ເກີດມີບັນດາທຸລະກ າເກີດຈົດໜີື້/ມີ ທີື່ພົວພັນເຖິງບັນຊີຂອງລູກຄ້າ ຫ   ບັນດາຂໍໍ້ຄວາມສົົ່ງແຈ້ງ

ອ ື່ນຯຂອງທະນາຄານ.  

 ມາດຕາ 4: ວງົເງນິທລຸະກ າ 

 1. ວົງເງິນທຸລະກ າແມ່ນຈ ານວນເງິນສູງສຸດເຊິື່ງລູກຄ້າເຊິື່ງລູກຄ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປະຕິບັດສ າລັບທຸລະກ າດ້ານການເງິນເທິງ

ລະບົບ LaoVietBank e-Banking. ບັນດາວົງເງິນທຸລະກ າລວມມີ: ວົງເງິນທຸລະກ າ/ຄັື້ງ, ວົງເງິນທຸລະກ າ/ມ ື້, ໃນນັື້ນ: 

 1.1. ວົງເງິນທຸລະກ າ/ຄັື້ງ: ແມ່ນຈ ານວນເງິນສູງສຸດທີື່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປະຕິບັດຕໍໍ່ໜ ື່ງຄັື້ງ. 

 1.2. ວົງເງິນທຸລະກ າ/ມ ື້: ແມນ່ຈ ານວນເງິນສູງສຸດທີື່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປະຕິບັດຕໍໍ່ໜ ື່ງມ ື້. 

 2. ວົງເງິນທຸລະກ າໄດ້ມີການແຈ້ງຕາມແຕ່ລະໄລຍະຢູູ່ບັນດາສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ LaoVietBank ແລະ ເທິງ web 

LaoVietBank ແລະ ເທິງ www.laovietbank.com.la. 

 3. ເມ ື່ອມີການປູ່ຽນແປງກ່ຽກັບວົງເງິນທຸລະກ າ, LaoVietBank ຈະແຈ້ງຫາລູກຄ້າຕາມຮູບແບບທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 10 ລຸ່ມນີື້. 
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 ມາດຕາ 5: ຄາ່ທ ານຽມບລໍກິານ 

 1. ຄ່າທ ານຽມບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ແມ່ນ LaoVietBank ຈະມີການແຈ້ງຕາມແຕ່ລະໄລຍະຢູູ່ສາຂາ/

ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ LaoVietBank ແລະ ເທິງ web LaoVietBank ແລະ ເທິງ www.laovietbank.com.la. 

 2. ຄ່າທ ານຽມບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ອາດຈະເກັບກ່ອນ ຫ   ຫ ັງໃນທັນທີທີື່ເກີດມີທຸລະກ າເຊິື່ງຂ ື້ນກັບ

ປະເພດຄ່າທ ານຽມທີື່ນ າໃຊ.້  

3. ໃນເວລາມີການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄ່າທ ານຽມບໍລິການ, LaoVietBank ຈະແຈ້ງຫາລູກຄ້າຕາມຮູບແບບທີື່ໄດ້ກ ານດົ

ໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ລຸ່ມນີື້. 

ມາດຕາ 6: ເວລາໃນການແກໄ້ຂທລຸະກ າ 

 1. ບັນດາທຸລະກ າທາງການເງນິທີື່ລູກຄ້າປະຕິບັດຜ່ານ LaoVietBank e-Banking ຕ້ອງແນ່ນອນ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ

ຕາມກ ານົດຂອງ LaoVietBank, ແລະຕ້ອງຜ່ານການຢ ັ້ງຢືນຈາກລະຫັດຢ ັ້ງຢືນທີື່ 2 (SMS OTP) ກ່ອນທີື່ຈະສົົ່ງຫາ

ລະບົບຂອງ LaoVietBank. 

 2. ໄລຍະເວລາເພ ື່ອໃຫ້ລະບົບ LaoVietBank e-Banking ແກ້ໄຂບັນດາທຸລະກ າທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າດັົ່ງລຸ່ມນີື້: 

 2.1 ສ າລັບທຸລະກ າໂອນເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບທີື່ມີບັນຊີພາຍໃນລະບົບ LaoVietBank ແລະ ບັນດາທຸລະກ າຊ າລະໃບບິນ: 

ທຸລະກ າຈະໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂໃນທັນທີຫ ັງຈາກທີື່ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂອງທຸລະກ າ. 

 2.2 ສ າລັບທຸລະກ າໂອນເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບທີື່ມີບັນຊີນອກລະບົບ LaoVietBank: ທຸລະກ າຈະໄດ້ໂອນເຂົື້າຫາບັນດາລະບົບ

ຊ າລະສະສາງຂອງ LaoVietBank ເພ ື່ອສົົ່ງຫາບັນດາທະນາຄານຂອງຜູຮ້ັບໃນເວລາໂດຍໄວທີື່ສຸດ (ສູງສຸດບໍໍ່ເກີນ 2 ມ ື້ເຣັດ

ວຽກ, ບໍໍ່ນັບມ ື້ພັກ, ນັບຈາກເວລາເກີດມີທຸລະກ າ). ຖ້າຫາກລູກຄ້າປະຕິບັດທຸລະກ າຫ ັງຈາກໝົດເວລາຮັບຄ າສັົ່ງຂອງລະບົບ, 

ລາຍການຈະຖ ກຍົກເລີກ. ການປະຕິບັດໂອນງິຮໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບທີື່ມີບັນຊີນັກລະບົບ LaoVietBank ແມ່ນຈະໄດ້ຜັນ

ຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ. 

 ມາດຕາ 7: ສດິ ແລະ ໜາ້ທຂີອງລູກຄາ້ 

 1. ສດິຂອງລກູຄາ້ 

 1.1. ນ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ໃນຂອບເຂດທີື່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັບ LaoVietBank. 

 1.2. ການປູ່ຽນແປງການບໍລກິານ ຫ   ບັນດາຂໍໍ້ມູນອ ື່ນຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຂອງ LaoVietBank ຢູູ່ບັນດາສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການ

ຂອງ LaoVietBank. 

 1.3. ສົົ່ງຄ າສະເໜີດັດແກ້ທີື່ພົວພັນເຖິງບັນດາທຸລະກ າທີື່ໄດ້ປະຕິບັດໃນລະບົບ LaoVietBank e-Banking ຢູູ່ສາຂາ/

ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ LaoVietBank ໃນທົົ່ວປະເທດ. 

1.4. ສົົ່ງຄ າສະເໜີຟ້ອງຮ້ອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການນ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ຜ່ານເບີໂທໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫ  ອ 856-(21)251-418 (Ext: 800), 02052220222 ຫ   ຜ່ານບັນດາາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ 

LaoVietBank ຫ   ລູກຄ້າສົົ່ງຈົດໝາຍຫາ LaoVietBank ຜ່ານ email ຊ່ວຍເຫ  ອຂອງ 

LaoVietbank247@laovietbank.com.la ຂອງ LaoVietBank. 

 1.5. ສາມາດຍົກເລີກນ າໃຊບ້ ລີການຫ ັງຈາກທີໄດ້ສົົ່ງໃນສະເໜີຢູດນ າໃຊ້ບ ລິການຕາມແບບຟອມຊອງ LaoVietBank 

ຢູູ່ບັນດາສາຂາ/ໜ່ວຍບ ການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ LaoVietBank ຍອມຮັບຈາກ. 

 1.6. ບັນດາສິດອ ື່ນຯຂອງລູກຄ້າທີື່ໄດ້ລະບຸໃນພາກສ່ວນອ ື່ນຂອງຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້ ແລະ ບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດທີື່ພົວພັນ

ທາງດ້ານກົດໝາຍ. 
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 2. ໜາ້ທຂີອງລກູຄາ້ 
2.1 ນ າໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຖ ກຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ, ຄ າແນະນ າຂອງ LaoVietBank ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດທາງດ້ານກົດ

ໝາຍ.  

2.2 ສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີື່ຈ າເປ ນຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງ LaoVietBank ໃນເວລາລົງທະ ບຽນນ າ

ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃນໄລຍະການນ າໃຊ້ບໍລິການ. ແຈ້ງຫາ ສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ LaoVietBank ໂດຍທັນທີດ້ວຍ

ເອກະສານໃນເວລາມີການປູ່ຽນແປງທຸກຂໍໍ້ມູນ. 

 2.3 ໃນເວລານ າໃຊບ້ໍລິການ LaoVietBank e-Banking ຂອງ LaoVietBank, ລູກຄ້າໄດ້ມີການເຫັນດີວ່າ: 

 ກ. ປູ່ຽນລະຫັດເຂົື້າລະບົບໃນທັນທີຫ ັງຈາກທີື່ເລີື່ມນ າໃຊ້ບລໍິການ. ພາຍຫ ັງ 30 ວັນ  ທີື່ໄດຮ້ັບການສະໜອງຊ ື່ ແລະ 
ລະຫັດໃນການນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບບົ, ຖ້າຫາກລູກຄ້າບໍໍ່ນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບໃນຄັື້ງທ າອິດສ າເລັດແມນ່ລະບົບຈະອັດໂຕໂນມັດລັອກຊ ື່
ນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບຂອງລູກຄ້າ;  

ຂ. ເຂົື້າໄປສາຂາ LaoVietBank ເພ ື່ອໄດຮ້ັບການ Active ການບໍລິການຄ ນໃນກໍລະນີກາຍໄລຍະເວລາ 30 ວັນທີື່ໄດຮ້ັບ

ການສະໜອງຊ ື່ ແລະ ລະຫັດໃນການນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບທີື່ລູກຄາ້ບໍໍ່ນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບໃນຄັື້ງທ າອິດສ າເລັດ. 

ຄ. ເຂົື້າໄປສາຂາ LaoVietBank ເພ ື່ອແຈ້ງໂດຍທັນທີທີື່ມີການປູ່ຽນແປງທີື່ພົວພັນເຖິງເບໂີທລະສັບມ ຖ ທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນນ າ

ໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ຕາມຂໍໍ້ກ ານົດປະຈຸບັນຂອງ LaoVietBank (ເຖິງແມ່ນວ່າການປູ່ຽນແປງນີື້
ເກີດເນ ື່ອງຈາກການປູ່ຽນເບີໂທລະສັບໃໝ່, ຫ   ການຢຸດນ າໃຊ້ບໍລິການກັບບໍລິສັດເຄ ື່ອຂາ່ຍ, ຫ   ໂທລະສັຍມ ຖ ຂອງທ່ານເສຍ 
ຫ   ບໍໍ່ວ່າຈະເປ ນເຫດຜົນອ ື່ນໃດ). LaoVietBank ຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜອງບໍລິການຜ່ານເບໂີທລະສັບມ ຖ ທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນໃນ

ກໍລະນີຖ້າຫາກວ່າບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງປູ່ຽນແປງໃດຯຈາກລູກຄ້າ;  

ງ. ເຂົື້າໄປສາຂາ LaoVietBank ເພ ື່ອແຈ້ງໂດຍທັນທີທີື່ມີການປູ່ຽນແປງທີື່ພົວພັນເຖິງທີື່ຢູູ່ Email ທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້

ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking ຕາມຂໍໍ້ກ ານົດປະຈຸບັນຂອງ LaoVietBank.  

ຈ. ເຫັນດີໃນການຮັບຂໍໍ້ຄວາມ/ Email ທີື່ LaoVietBank ສົົ່ງຫາເພ ື່ອ: 

- ແຈ້ງການປູ່ຽນແປງຍອດເຫ  ອຂອງບັນຊີໃນກໍລະນີລູກຄ້າລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບໍລິການ. 

- ແຈ້ງກ່ຽວກບັບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການໃໝ່, ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນແກ່ລູກຄ້າ. 

- ແຈ້ງການອ ື່ນຯທີື່ຮັບໃຊ້ໃຫກ້ັບການປະຕິບັດທຸລະກ າກັບລູກຄ້າ. 

- ແຈ້ງກ່ຽວກບັຊ ື່ ແລະ ລະຫັດນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບ. 

2.4 LaoVietBank ບໍໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຂໍໍ້ມູນ ຫ   ຂໍໍ້ຄວາມບໍລິການ ແລະ ຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຂໍໍ້

ມູນ ຫ   ຂໍໍ້ຄວາມຂອງບໍລິການຖ ກຄົນທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບສິດເຂົື້າໂຈ້ລະກ າ ຫ   ເຂົື້ານ າໃຊ້. ລູກຄ້າເຫນັດີວ່າ LaoVietBank ຈະບໍໍ່ໄດ້

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີນີື້. 

 2.5 ກວດກາເປ ນປະຈ າບັນດາຍອດບັນຊີ, ລາຍການບັນດາທຸລະກ າທີື່ເກີດຂ ື້ນ ແລະ ບັນຊີສ າຣອງ, ແຈ້ງຫາ 

LaoVietBank ໂດຍທັນທີຖ້າຫາກເກີດມີຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ຂໍໍ້ສົງໄສ. 

2.6 ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດກ່ຽວກັບທຸລະກ າທາງດ້ານການເງິນທີື່ໄດ້ມີການປະຕິບັດສ າເລັດດ້ວຍຊ ື່, ລະຫັດທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າລະບົບ, 

ແລະ ລະຫັດຢ ັ້ງຢືນທີື່ສອງທີື່ LaoVietBank ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. 

 2.7 ລູກຄ້າຮັບຜິດຊອບນ າໃຊ້ວິທີການທີື່ເໝາະສົມເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມໃນການນ າ

ໃຊ້ປະເພດອຸປະກອນ, software ລະບົບ, software ຂອງ Application...ທີື່ລູກຄ້ານ າໃຊ້ເພ ື່ອເຊ ື່ອມຕໍໍ່, ເຂົື້ານ າໃຊ້

ບໍລິການເພ ື່ອກວດກາ, ຫລີກລ້ຽງ ແລະ ສະກັດກັື້ນການນ າໃຊ້ ແລະ ເຂົື້ານ າໃຊ້ບໍລິການແບບຜິດກົດໝາຍ. 
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2.8 ມີໜາ້ທີຮັບຜິດຊອບປິດເປ ນຄວາມລັບສ າລັບຊ ື່, ລະຫັດເຂົົ້າລະບົບ, ໂທລະສັບມ ຖ  (ເພ ື່ອຮັບ SMS OTP). ແຈ້ງ

ໂດຍທັນທີຫາ LaoVietBank ຖ້າຫາຂໍໍ້ມູນຂາ້ງທິງມີການຣົົ່ວໄຫ ່ ຫ   ສົງໄສມີການຣົົ່ວໄຫ ື່, ຫ   ໂທລະສັບທີື່ລົງຕິດຕັື້ງ 

LaoVietBank Mobile application, ເບີໂທລະສັບລົງທະບຽນຮັບລະຫັດ OTP ຂອງລູກຄ້າມີການປູ່ຽນແປງ ຫ   ເສຍ

ຫາຍ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບທຸລະກ າທັງໝົດທີື່ໄດ້ປະຕິບັດເທິງລະບົບ LaoVietBank e-Banking ກ່ອນທີື່ 

LaoVietBank ປະຕິບັດການລັອກການບໍລິການຂອງທ່ານໃນເວລາທີື່ລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້ກັບLaoVietBank. 

 2.9 ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ເໝາະສົມບັນດາຂໍໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີື່ສາມ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) ໃນໝ້າຕ່າງບໍລິການ 

LaoVietBank e-Banking ກ່ອນທີື່ຈະນ າໃຊ້. ອ່ານ, ເຂົື້າໃຈ, ປະຕິບັດ ແລະ ຜູກມັດໂດຍບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດທີື່ພົວພັນເຖິງ

ທຸລະກ າໃນ LaoVietBank e-Banking ກ່ອນທີື່ຈະນ າໃຊ້. 

 2.10 ມີໜ້າທີຮບັຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄາ່ນ າໃຊ້ໂທລະສັບ, ຄ່ານ າໃຊ້ເຂົື້າ Internet ແລະ ຄ່າທ ານຽມອ ື່ນຂອງບຸກຄົນທີື່ສາມ

ໃນເວລານ າໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank e-Banking. 

 2.11 ຕອ້ງປະກອບອຸປະກອນຄົບຖ້ວນ, ບ າລຸງຮັກສາເປ ນປະຈ າໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນ, ອຸປະກອນເຊ ື່ອມຕ ໍ່, software 

ຂອງລະບົບ, software ຂອງ application ດ້ວຍຕ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນ…ເພ ື່ອສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່, ເຂົົ້ານ າໃຊ ້

LaoVietBank e-Banking ຢູ່າງປອດໄພ. 

 2.12 ລູກຄ້າຕ້ອງຊ າລະຄົບຖ້ວນຄ່າທ ານຽມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການນ າໃຊ້ບໍລກິານຕາມຕາຕະລາງຄາ່ທ ານຽມທີື່ 

LaoVietBank ກ ານົດ. 

 2.13 ຍອມຮັບວ່າຂໍໍ້ຄວາມສົົ່ງຈາກ LaoVietBank e-Banking ໄດ້ຖ ກສົົ່ງຫາລູກຄ້າ ຖ້າຫາກຂໍໍ້ຄວາມນີື້ໄດ້ຖ ກ

ປະຕິບັດໂດຍເຄ ອຂ່າຍທີື່ໃຫ້ບລໍິການ, ບໍໍ່ວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຄວາມນີື້ຫ  ບໍໍ່. 

 2.14 ບັນດາໜ້າທີອ ື່ນຕາມຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຂອງບັນດາພາກອ ື່ນໃນຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ. 

2.15 ບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້ຈະຍັງມີຜົນສັກສິດຫ ັງຈາກລູກຄ້າຢຸດນ າໃຊ້ບໍລິການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຖາວອນ. ລູກຄ້າກໍໍ່
ຍັງຕ້ອງມີຂໍໍ້ຜູກມັດໂດຍບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້ໃນຂັື້ນທີື່ກ່ຽວພັນເຖິງ ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງລູກຄ້າໃນເວລານ າໃຊ້
ບໍລິການ. 

 ມາດຕາ 8: ສດິ, ໜາ້ທ ີແລະ ບນັດາກລໍະນີບໍໍ່ແມນ່ໜາ້ທຂີອງ LaoVietBank 

 1. ສດິຂອງ LaoVietBank 

 1.1. ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າສະໜອງຂໍໍ້ມູນບຸກຄົນ, ເອກະສານປະຈ າຕົວ, ລາຍເຊັນໃນເວລາທີື່ລູກຄ້າປະຕິບັດການຮ້ອງຂໍ

ພົວພັນເຖິື່ງການບໍລິການ LaoVietBank e-Banking. 

 1.2. ໃນເວລາຈ າເປ ນ, LaoVietBank ມີສິດໃນການປູ່ຽນແປງ, ຢຸດນາໃຊ້ບໍລິການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຖາວອນໃນການສະໜ

ອງບໍລິການເຊິື່ງບໍໍ່ຈ າເປ ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລູກຄ້າ. ແຕ່ວ່າ LaoVietBank ມີໜ້າມີແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າກ່ຽວ
ກັບການປູ່ຽນແປງ, ຢຸດນ າໃຊບ້ໍລິການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຖາວອນໃນການສະໜອງບໍລິການນີື້. 
 1.3. LaoVietBank ບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບທຸກຄວາມເສຍຫາຍຂອງລູກຄ້າທີື່ເກດີຂ ື້ນໃນຊ່ວງການນ າໃຊ້ບໍລິການ, 

ຍົກເວັື້ນຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຈາກຄວາມຜິດທາງອັດຕະໄນຂອງ LaoVietBank. 

 1.4. ປະຕິດເສດໃນການປະຕິບດທຸລະກ າຖ້າຫາກ LaoVietBank ພົບເຫັນທຸລະກ າໃນເວລາແກ້ໄຂ, ມີເນ ື້ອໃນທີື່ບໍໍ່
ຖ ກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ບໍໍ່ເໝາະສົມ ຫ   ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນເພ ື່ອເປ ນພ ື້ນຖານແກ່ການປະຕິບັດແກ້ໄຂເຊັົ່ນ: ຈ ານວນເງິນທີື່ຍັງ
ເຫ  ອໃນບັນຊີທີື່ລົງບັນຊີຫ ັງຈາກປະຕິບັດທຸລະກ າໜ້ອຍກ່ວາຈ ານວນຍອດຄ້າງບັນຊີໜ້ອອຍສຸດຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຂອງ 
LaoVietBank, ຈ ານວນເງິນທຸລະກ າພາຍໃນມ ື້ (ລວມມບີັນດາທຸລະກ າທີື່ໄດ້ປະຕິຍັດພາຍໃນມ ື້ ແລະ ທຸລະກ າທີື່ກ າລົງ
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ປະຕິບັດ) ເກີນວົງເງິນທຸລະກ າທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້, ບັນຊີຖ ກອາຍັດ, ບັນຊີຜູ້ຮັບໄດ້ປິດ ຫ   ຍ້ອນການສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທີື່ມີ

ສິດຂອງພາກລັດ ຫ   ມີເຫດຜົນທອ ື່ນທີື່ຢູູ່ນອກເໜ ອການກວດສອບຂອງLaoVietBank. 

 1.5. ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າສະໜອງເອກະສານ (ຖ້າຈ າເປ ນ) ເພ ື່ອ LaoVietBank ມີບ່ອນອ້ານງອີງໃນການປະຕິບັດທຸລະກ າ 

ແລະ ບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບຄວາມລ່າຊ້າໃນການປະຕິບັດທຸລະກ ານີື້.  

1.6. ເກັບຄ່າທ ານຽມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການນ າໃຊ້ ແລະ/ຫ  ຢຸດຕິການນ າໃຊ້ບັນດາບໍລິການ LaoVietBank e-Banking 

ແລະ ປູ່ຽນແປງບັນດາຄ່າທ ານຽມນີື້. 

 1.7. ຕັດບັນຊີລູກຄ້າແບບອັດໂຕໂນມັດເພ ື່ອຊ າລະໃຫ້ກັບທຸລະກ າ, ບັນດາຄ່າທ ານຽມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກ າທີື່ລກູຄ້າ

ປະຕິບັດໃນ LaoVietBank e-Banking. 

 1.8. ສ າລັບການດັດແກ້ທີື່ຮັບມາຈາກລູກຄ້າ,LaoVietBank ຈະຕາງໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າທ້ວງຄ ນຄ າສັົ່ງທຸລະກ າຈາກ

ທະນາຄານຜູ້ຮັບເພ ື່ອທີື່ລູກຄ້າຈະປະຕິບັດຄ າສັົ່ງທຸລະກ າໃໝ່.  

 1.9. ປູ່ຽນແປງຮູບແບບການຮັບຂໍດັດແກ້/ຟ້ອງຮ້ອງທີື່ພົວພັນເຖິງບັນດາຄ າສັົ່ງທຸລະກ າທີື່ປະຕິບັດຜ່ານ LaoVietBank 

e-Banking ຂອງລູກຄ້າໂດຍທີື່ບໍໍ່ຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລູກຄ້າ. ແຕ່ວ່າ, LaoVietBank ມີໜ້າທີື່ແຈ້ງລ່ວງ

ໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄາ້ຮັບຮູ້ກຽ່ວກບັການປູ່ຽນແປງນີື້.  

 1.10. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຕາມຂໍໍ້ກ ານົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດທີື່ມີສິດ. 

 2. ໜາ້ທຂີອງ LaoVietBank 

 2.1 ຮັບປະກັນບັນດາສິດຜົນປະໂຫບດຂອງລູກຄ້າຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້.  

 2.2 ຮັກສາເປ ນຄວາມລັບບັນດາຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກບັລູກຄ້າ, ບັນຊີ ແລະ ທຸລະກ າຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຂອງດ້ານກົດໝາຍ. 

 2.3 ຊ່ວຍເຫ  ອບັນດາວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາໃນເວລາໄດ້ຮັບແຈ້ງທີື່ຖ ກຕ້ອງຈາກລູກຄ້າດ້ວຍເອກະສານກ່ຽວກັບ

ໂທລະສັບຕິດຕັື້ງ LaoVietBank Mobile Application, ໂທລະສັບຮັບ SMS OTP. 

 2.4 ຊ່ວຍເຫ  ອ, ໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ແກ້ໄຂສະເໜີຫາລູກຄ້າໃນຂັື້ນຕອນລູກຄ້າລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບໍລິການ, ຮບັປະກັນການ

ບໍລິການໄດຮ້ັບການສະໜອງດ້ວຍຄວາມປອດໄພທີື່ສຸດໃນຂອບເຂດທີື່ສາມາດ. 

 2.5 ແກ້ໄຂຕາມການສະເໜດີັດແກ້, ຮ້ອງຟ້ອງຂອງລູກຄ້າຕາມຂໍກ ານົດ.  

 2.6 ແຈ້ງ ແລະ ຈ່າຍຄ ນຈ ານວນເງິນຂອງທຸລະກ າເຂົື້າບັນຊີເງິນຝາກຊ າລະຂອງລູກຄ້າໃນເວລາທຸລະກ າເກີດຂັດຂ້ອງທີື່ບໍໍ່

ສາມາດສົົ່ງຫາທະນາຄານຜູ້ຮັບ. 

 2.7 ແຈ້ງຫາລູກຄ້າໃນເວລາມີການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບໍລິການຕາມຮູບແບບທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 10 

ລຸ່ມນີື້. 

 2.8 ບັນດາທຸລະກ າຊ າລະໃບບິນທີື່ພົວພັນເຖິງການຊ າລະ ແລະ ສະໜອງບໍລິການ, ສິນຄ້າລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງບໍລິການ 

ແລະ ລູກຄ້າ, LaoVietBank ຮັບຜິດຊອບຊ າລະຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຊ່ວຍເຫູ ອລູກຄ້າໃນການສົມທຽບ, 

ຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊ າລະໃບບນິຜ່ານ LaoVietBank Online, ການສະໜອງບໍລິການກໍໍ່ຄ 

ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການແມ່ນຂ ື້ນກັບຜູ້ສະໜອງບໍລິການ. 

 2.9 ບັນດາໜາ້ທີອ ື່ນຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ, ເງ ື່ອນໄຂນີື້ ແລະ ບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ. 

 3. ບນັດາກລໍະນທີບີໍໍ່ແມນ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ LaoVietBank 

 LaoVietBank ຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍຂອງລູກຄ້າທີື່ເກີດຂ ື້ນຈາກ/ຍ້ອນ: 
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 3.1. ລູກຄ້າໄດ້ເປີດເຜີຍລະຫັດເຂົື້າລະບົບ, ລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ, ອຸປະກອນບັນຈຸລະຫັດຢ ັ້ງຢືນ ຫ   ບັນດາປ ດໃຈອ ື່ນໃຫ້ກັບ
ບຸກຄົນທີື່ໄດຮ້ັບ ຫ   ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກລູກຄ້າ; ຫ   
 3.2. ການລ່າຊ້າໃນການທີື່ລູກຄ້າສົົ່ງຂໍໍ້ຄວາມ ຫ   ຮັບໄດ້ຂໍໍ້ຄວາມຍ້ອນສາເຫດຈາກທາງລູກຄ້າ; ຫ   

 3.3 ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງ; ຫ   

 3.4 ການຮັບ ຫ   ສົົ່ງຂໍໍ້ຄວາມໂດຍບຸກຕົນທີື່ສາມເປ ນຄົນປະຕິບັດ ແລະ ບຸກຄົນທີື່ສາມໄດ້ມີການຊອກຫາຊ່ອງທາງເຂົົ້າໄປ 

ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ຫາເບີໂທລະສັບທີື່ລູກຄ້າໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນ; ຫ      

 3.5 ການຢຸດສະງັກ, ລ່າຊ້າ, ສະພາບບ ໍ່ພ້ອມໃນການນ າໃຊ້ ຫ   ບ ໍ່ວ່າເຫດສຸດວິໄສໃດທີື່ເກີດຂ ົ້ນໃນຂັົ້ນຕອນການ ສະໜອງ 

ບ ລິການ e-Banking ຍ້ອນສາເຫດນອກເໜ ອຈາກຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບທີື່ຖ ກຕ້ອງຂອງ LaoVietBank, 

ລວມມີແຕ່ບ ໍ່ຈ າກັດໃນການຢດູສະງັກໃນເວລາທີື່ການບ ລິການຕ້ອງໄດ້ມິການຍົກລະດັບ, ຊ້ອມແປງ, ຂັດຂ້ອງຊ່ອງທາງ 

ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ຂອງທາງເຄ ື່ອຂ່າຍບ ລິການຊ າລະໃບບິນ; ຂັດຂ້ອງຈາກຝູ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; ໄຟຟ້າຕິດຂັດ, ນ ້າຖ້ວມ; ໄພທ າມະຊາດ; 

ຕາມຄ າສັົ່ງຂອງທາງລັດຖະບານ ແລະ ຫ້ອງການລັດ, ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບສິດອ ື່ນ, ຫ   

 3.6 ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງພາກສວ່ນລັດທີື່ໄດ້ຮັບສິດ ຫ   ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດທາງດ້ານກົດໝາຍ;  

 ມາດຕາ 10: ດັດແກ,້ ເພີື່ມເຕີື່ມຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນ າໃຊບ້ ລກິານ LaoVietBank e-Banking ແລະ 

ຢດຸຕສິັນຍາ 

 1. LaoVietBank ມີສິດໃນການແກ້ໄຂເນ ົ້ອໃນຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນ າໃຊ້ບ ລິການ LaoVietBank e-

Banking ດ້ວຍການສົົ່ງແຈ້ງການປູ່ຽນແປງນັົ້ນໃຫ້ລູກຄ້າ. 

 2. ການແຈ້ງການປູ່ຽນແປງແມ່ນຖ ວ່າໄດ້ມີການສົົ່ງບອກລູກຄ້າ ຖ້າຫາກ: ບັນດາແຈງ້ການໄດ້ແຈ້ງຂ ົ້ນ website 

LaoVietBank ຕາມທີື່ຢູູ່  www.laovietbank.com.la; ຫ  ສົົ່ງເຂົົ້າຫາ email ທີື່ລູກຄ້າໄດ້ລົງທະບຽນຈາກໄລຍະ 

ເວລາທີໄດ້ກ ານົດໂດຍທົົ່ວໄປຂອງທາງໄປສະນີໃນໄລຍະເວລາທີື່ສົົ່ງ; ຫ   ສົົ່ງຜ່ານເບີໂທລະສັບທີື່ລູກຄ້າໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້; ຫ   

ໄດ້ມີການແຈ້ງປະໄວ້ຢູູ່ບັນດາຈຸດບ ລິການຂອງ LaoVietBank; ຫ   ຜ່ານບັນດາຮູບແບບອ ື່ນທີື່ທາງ LaoVietBank 

ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

 3. ການທີື່ລູກຄ້າຍອມຮັບ ຫ   ປະຕິເສດໃນເນ ົ້ອໃນການດັດແກ້ໃນຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນ າໃຊ້ບ ລິການ 

LaoVietBank e-Banking ນີົ້ແມ່ນບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ   ຜົນສັກສິດຂອງຂ ໍ້ກ ານົດໃນເງ ື່ອນໄຂນີົ້ ແລະ 

ແຕ່ລະຝູ່າຍຍັງສ ບຕ ໍ່ມີການຜູກມັດກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີຕາມຂ ໍ້ຜູກມັດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີົ້. 

4. ລູກຄ້າມີສິດໃນການຢຸດຕິສັນຍາຖ້າຫາກລູກຄາ້ບ ໍ່ເຫັນດີກັບເນ ົ້ອໃນການປູ່ຽນແປງໃນເງ ື່ອນໄຂ, ຂ ໍ້ຜູກມັດໃນການນາ 

ໃຊ້ບ  ລິການ LaoVietBank e-Banking... ໃນກ ລະນີທີື່ລູກຄ້າຍັງສ ບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ບ ລິການ LaoVietBank e-Banking, 

ນັົ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າລູກຄາ້ໄດ້ເຫັນດີຕ ໍ່ກັບເນ ົ້ອໃນການປູ່ຽນແປງຂອງ LaoVietBank. 

 5. LaoVietBank ອາດຈະຢຸດການບ ລິການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຢຸດຕິທັງໝົດ ຫ   ບ ໍ່ວ່າຈະເປ ນການບ ລິການໃດໜ ື່ງທີື່ກ່ຽວ ຂອ້ງ 

ກັບການບ ລິການຂອງ LaoVietBank e-Banking ຂອງລູກຄ້າເຊິື່ງບ ໍ່ຈ າເປ ນຕ້ອງແຈ້ງ ຫ   ແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. 

ລູກ ຄ້າສາມາດສະເໜີຢຸດຕິການນາໃຊ້ບ ລິການໄດ້ທຸກເວລາບົນພ ົ້ນຖານການແຈ້ງເປ ນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກັບ 

LaoVietBank. ການຢຸດຕິຈະມີຜົນສັກສິດກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອ LaoVietBank ຢຸດໃຫ້ບ ລິການ. 

 ມາດຕາ 11: ກດົໝາຍອາ້ງອງີກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ 

 1. ສັນຍາການບ ລິການ LaoVietBank e-Banking ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

LaoVietBank ແລະ ລູກຄ້າໃຫ້ຄ າໝັົ້ນສັນຍາໃນການປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງສັນຍານີົ້ ແລະ ບັນດາເອກະສານ 

http://www.laovietbank.com.la;/
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ດັດແກ້, ເພີື່ມເຕີື່ມ, ເອກະສາຊ້ອນທ້າຍ (ຖ້າມີ). ໃນຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດ, ຖ້າຫາກເກີດມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ົ້ນ, ການແກ້ 

ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດັົ່ງກາ່ວກ່ອນອ ື່ນໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ. ກ ລະນິບ ໍ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍກັນໄດ້ຝູ່າຍກ່ຽວ 

ຂ້ອງສາມາດຟ້ອງຮ້ອງຕາມລະບົບຄວາມຍຸດຕິທ າບ່ອນທີື່ LaoVietBank ຕັົ້ງຢູູ່ເພ ື່ອແກ້ໄຂ. 

2. ໃນກ ລະນີການຟ້ອງຮ້ອງຂອງລູກຄ້າບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດຊອງ LaoVietBank, ແມ່ນລູກຄ້າຈະຕ້ອງເປ ນຜູ້ຮັບ 

ຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂ ົ້ນທັງໝົດທີື່ເກີດຈາກການຟ້ອງຮ້ອງ ຈາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 ມາດຕາ 12: ບນັຫາຕກົລງົກນັອ ື່ນຯ ແລະ ການປະຕບິດັ 

 1. ແບບຟອມລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບ ລິການ LaoVietBank e-Banking ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນາໃຊ້ບ ລິການ 

LaoVietBank e-Banking ຖ ວ່າເປ ນສ່ວນໜ ື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. 

ລູກຄ້າໄດ້ເຊັນລົງໃນແບບຟອມລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບ ລ ິ ການ e-Banking, ລູກຄ້າໄດ້ອ່ານ, ເຂົົ້າໃຈ, ຮັບຮູ້ ແລະ 

ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂ້າງເທງິ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກບັກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

 2. ສັນຍາສະບັບນີົ້ມີຜົນສັກສິດເລີື່ມແຕ່ລູກຄ້າເຊັນລົງແບບຟອມລົງທະບຽນນ າໃຊ້ບ ລິການ LaoVietBank e-Banking. 

 

ລາຍເຊນັທະນາຄານ ລາຍເຊນັລກູຄາ້ 

 

 

                                                                                                                  

 

 


