
ធនាគារ ស ៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក 

Shinhan Bank (Cambodia) Plc.  

 

កម្មងសំណួរន៊ិងចខមលើយ សម្ាប់កំឡ ងខេលននការប៊ិទេទប់ 

Question and Answer for this lockdown period 
 

សំណួរចខមលើយទាក់ទ៊ិននឹងម្បត៊ិបត៊ិតការធនាគារ Banking Operation 

១.  ខតើធនាគារស ៊ិនហាន ខេមបូឌា ខបើកដំខណើ រការដដររខឺទ កន ងកំឡ ងខេលប៊ិទេទប់ខនេះ? ខ ើយទីតំងណាដដរខយើង
អាចដសែងរកខដើមបខីៅខធែើម្បត៊ិបតត៊ិការធនាគារបាន? 

1. Does Shinhan Bank Cambodia operate during this lockdown period? And, where are 

available locations for the visit? 

 

 បាទ/ចាស ទីស្នន ក់ការកណាត ល របស់ធនាគារស ៊ិន ខេមបូឌា ខៅខបើកដំខណើ រការទទួលអត៊ិថ៊ិជនជា
ធមមតខរៀងរាល់េីនថៃច័នទ ដល់នថៃស ម្ក ដដលានទីតំងសថ៊ិតខៅ អគារខលេ ៧៩ (វ៉ាន់ដា ខោខ ើ) 
មហា ៊ិថីកមព ជាខម្កាម សង្កា ត់មខនារមយ េណឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំខេញ។ ខដាយដលក សម្ាប់ស្នខា
ទំាង ១១ របស់ខយើងគឺម្តូ បានផ្អា កដំខណើ រការជាបខណាត េះអាសនន។ 

 Yes, our banking services are operating as usual from Monday to Friday at the Business Center 

of our Head Office located at No.79, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Monorom, Khan 

7Makara, Phnom Penh. However, other 11 Branches are temporary closed. 

 

២. ខតើខៅខេលណាខទើបស្នខាទំាងអស់ចាប់ដំខណើ រខឡើង ៊ិញ? 

2. When will all bank’s branches resume their normal businesses? 

 

 ធនាគារខយើងេ្ ំនឹងខធែើការជូនដំណឹងបដនថមខទៀតនាខេលខម្កាយ។  

 Our bank will provide further notice. 

 

៣. ខតើធនាគាររខបើកដំខណើ រការចាប់េីខា៉ាងប៉ា នាម នដល់ខា៉ាងប៉ា នាម នដដរ កន ងកំឡ ងខេលននការប៊ិទេទប់ខនេះ?  
3. What is the bank business hour during this lockdown period? 

 

 ធនាគារខយើងេ្ ំនឹងខបើកដំខណើ រការទទួលអត៊ិថ៊ិជនចាប់េីខា៉ាង ៨:០០ម្េឹក រ ូតដល់ ខា៉ាង៣:៣០ 
នាទីរខសៀល។ 

 The bank will start serving businesses from 8:00 A.M to 3:30 P.M. 

 

 

 



៤. ខតើខសវខអធីអឹម (ATM) របស់ធនាគារទំាងទីស្នន ក់ការកណាត ល ន៊ិងស្នខាទំាងអស់ ខៅបនតម្បត៊ិបតត៊ិការដដររ ឺ
ខទ?  

4. Is ATM service still available at all Branches & HQ of Shinhan Bank Cambodia? 

 បាទ/ចាស រាល់ខសវកមម ខអធីអឹម (ATM) ទំាងទីស្នន ក់ការកណាត ល ន៊ិងស្នខាទំាងអស់ គឺខៅខបើក
ដំខណើ រជាធមមត ខេញ ២៤ ខា៉ាងកន ងមួយនថៃ ន៊ិង ៧ នថៃកន ងមួយសបាា  ៍ 

 Yes, our ATM services are available 24/7 at all Branches & HQ as normal. 

 

 អត៊ិថ៊ិជនដដលខម្បើម្បាស់ កាត សី្នឥណេនធ (Visa Debit Card)របស់ធនាគារស ៊ិនហាន ក៏អាចដក
ម្បាក់ខៅា៉ាស ីនខអធីអឹម(ATM) របស់ធនាគារខសេងខទៀត ដដលានភ្ជា ប់ម្បេ័នធ សី្ន (Visa) បានសង
ដដរ ខ ើយការដកម្បាក់ខនេះម៊ិនានការកាត់នថលខសវបដនថមខឡើយ។ 

 You can also use SBC’s Visa Card to withdraw cash from other local banks’ ATM that supports 

with Visa Service. (Without any fee charge) 

 

៥. ខតើម្បត៊ិបតត៊ិការធនាគារអែីេលេះដដលនឹងខបើកបខម្មើជូនអត៊ិថ៊ិជនកន ងកំឡ ងខេលននការប៊ិទេទប់ខនេះ?  

5. What kind of banking services are being served at the counter during this lockdown 

period? 

 

 ធនាគារបានខបើកបខម្មើខសវកមមជួនអត៊ិថ៊ិជនរមួានដូចជា 

 The bank will serve at the counter for following services: 

 

១)  ខសវកមមដាក់ម្បាក់បខ ញ្ើ (ទំាងស្នច់ម្បាក់ ន៊ិង មូលបបទានប័ម្ត) 
1)   Deposit Service (Cash & Cheque) 
 

២)  ខសវកមមដកម្បាក់/ខសទរម្បាក់ (ទំាងស្នច់ម្បាក់ ន៊ិង មូលបបទានប័ម្ត) 
2)    Withdrawal / Transfer Service (Cash & Cheque) 
 

៣)  ខសវកមមខសទរម្បាក់ខៅខម្ៅម្បខទស 

3)   Oversea Remittance Service 
 

៤)  ខសវកមមខសទរម្បាក់កន ងម្បខទស រមួានទំាងម្បេ័នធខសទរម្បាក់រ ័ស RFT & FAST 

4)   Local Remittance including Real Fund Time (RFT) transfer and FAST transfer 
 

៥) ខសវកមមខបើកគណនី 

5)   Account Opening 
 

៦)  ខសវកមមធនាគារជាខម្ចើនខសេងខទៀត 

6)   Other variety of banking services as normal 
 

 

 

 

 



៦. ខតើខយើងអាចដសែងរកេត៏ានអំេីខសវកមមធនាគារស ៊ិនហាន ខេមបូឌា ខៅទីណាេលេះ? ខ ើយនណារខគអាចជួយ
ខយើងបាន? 

6. Where can I get information about SBC’s banking services? And, who could assist me? 

 

 ខោកអនកអាចចូលខៅកាន់ខគ ដឋទំេ័រ រទំឺេ័រខសក Facebook សលូ ការរបស់ធនាគារស ៊ិនហាន 

 You may visit our SBC’s Homepage, Facebook page, or 

 

 រខឺោកអនកអាចទាក់ទងខៅកាន់ដសនកបំខរ ើខសវកមមអត៊ិថ៊ិជនតមរយេះខលេទូរស័េែ (៨៥៥) ០៩៥ 
៧៧៧ ៦៦៥  រ ឺ០៩៨ ២២២ ៥៩៥ ខដើមបីខធែើការស្នកសួរ ន៊ិងការទទួលបានជំនួយបដនថមខសេងៗ។ 

 Contact directly to our Call Center through: (855) 095 777 665 / 098 222 595 for further 

assistances. 

 

៧. ម្បស៊ិនខបើេ្ ំបានខសទរម្បាក់េីធនាគារកន ងស្សុកដនទខទៀតមកគណនីធនាគារស ៊ិនហានរបស់េ្ ំ ខតើទឹកម្បាក់ដដល
បានខស្ើមកខនាេះនឹងចូលខៅកន ងគណនីរបស់េ្ ំដដររខឺទ? 

7. If I make a local transfer from other banks to my SBC’s account, will the money be 

credited into my account? 

 

 បាទ/ចាស ទឹកម្បាក់ដដលបានខស្ើមកខនាេះនឹងម្តូ បានចូលខៅកន ងគណនីធនាគារស ៊ិនហានរបស់
ខោកអនកេីខម្រេះធនាគារខយើងេ្ ំខៅដតបនតម្បត៊ិបតត៊ិការខសទរម្បាក់កន ងម្បខទសជូនអត៊ិថ៊ិជនជាធមមត។ 

 Yes, your transferred money will be normally credited. Our Shinhan Bank Cambodia still 

operates to credit all customer’s money which is being transferred from other banks. 

 

៨. ខតើេ្ ំខៅអាចទទួលបានទឹកម្បាក់ដដលបានខស្ើេីខម្ៅម្បខទសមកគណនីធនាគារស ៊ិនហានរបស់េ្ ំដដររខឺទ? 

8. Can I receive money being transferred from overseas into my SBC’s account? 

 

 បាទ/ចាស ទឹកម្បាក់ដដលបានខស្ើមកខនាេះនឹងម្តូ បានចូលខៅកន ងគណនីធនាគារស ៊ិនហានរបស់
ខោកអនក េីខម្រេះធនាគារខយើងេ្ ំខៅដតបនតម្បត៊ិបតត៊ិការខសទរម្បាក់ខម្ៅម្បខទសជូនអត៊ិថ៊ិជនជាធមមត។ 

 Yes. your transferred money will be normally credited. Our Shinhan Bank Cambodia still 

operate to credit money which is being transferred from overseas. 

 

៩. ខតើេ្ ំម្ត ូខធែើដូចខមតចម្បស៊ិនខបើេ្ ំបានបាត់កាតឥណេនធ ខ ើយម៊ិនអាចខចញខៅធនាគារស ៊ិនហានបាន
ខដាយស្នរ ៊ិធានការប៊ិទេទប់? 

9. What if I lost my debit card and cannot reach the bank due to this temporary lockdown? 

 

 ខោកអនកអាចានជខម្មើស ២ (េីរ)  
 You may have 2 (two) options: 

 



ទី១: ម្បស៊ិនខបើខោកអនកបាននឹងកំេ ងដតខម្បើម្បាស់ខសវ អ ីដប៊ែងឃីង (E-banking) ខោកអនកអាចចូលខៅខធែើការ
ប៊ិទជាបខណាត េះអាសននបានខដាយេលូនឯងខដាយេ ំចំាបាច់អខ ា្ ើញមកធនាគារខដាយផ្អទ ល់ខនាេះខទ 

1st: If you use our E-banking service, you can log in and block your card by yourself without visiting any of 

Shinhan Cambodia Branches & HQ. 

 

ទី២: ម្បស៊ិនខបើខោកអនកម៊ិនបានខម្បើម្បាស់ខសវ អ ីដប៊ែងឃីង (E-banking) ខនាេះខទ ខោកអនកអាចខធែើការទាក់ទង
ខៅដសនកបំខរ ើខសវកមមអត៊ិថ៊ិជនតមរយេះខលេទូរស័េែ (៨៥៥) ០៩៥ ៧៧៧ ៦៦៥  រ ឺ០៩៨ ២២២ ៥៩៥ សម្ាប់ជំនូ
យខសេងៗបដនថម។ 

2nd: If you do not use our E-banking service, you may contact to our call center through: (855) 095 777 665 

/ 098 222 595 for further assistances. 

 

សំណួរចខមលើយទាក់ទ៊ិននឹងកមចី Loan 

១០. ខតើេ្ ំម្ត ូខធែើដូចខមតចខដើមបអីាចទូទាត់បង់សងកមចីរបស់េ្ ំបានខៅកន ងកំឡ ងខេលននការប៊ិទេទប់ខនេះ? 

10. How can I make my loan repayment during this lockdown period? 

 

 ខោកអនកអាចខធែើការអខ ា្ ើញមកទូទាត់បង់សងកមចីរបស់ខោកអនកបានខៅទីស្នន ក់ការកណាត ល
របស់ធនាគារស ៊ិនហាន ខេមបូឌារាល់ខា៉ាងខធែើការ 

 You can make loan repayment at our Head Office of Shinhan Bank Cambodia or 

 

 ខោកអនកក៏អាចខធែើការខសទរម្បាក់េីធនាគារដនទខសេងខទៀតមកកាន់គណនីធនាគារស ៊ិនហានរបស់
ខោកអនកខដើមបីខធែើការទូទាត់បង់សងកមចីរបស់ខោកអនកបានសងដដរ រ ឺ

 You can also transfer from other local banks through both online and on the counter, and our 

Bank will credit that transferred money into your SBC’s account to make loan repayment. Or  

 

 ខោកអនកអាចខធែើការទាក់ទងខៅកាន់ដសនកបំខរ ើខសវកមមអត៊ិថ៊ិជនតមរយេះខលេទូរស័េែ (៨៥៥) ០៩៥ 
៧៧៧ ៦៦៥  រ ឺ០៩៨ ២២២ ៥៩៥ សម្ាប់ជំនូយខសេងៗបដនថម។ 

 You can contact our call center through: (855) 095 777 665 / 098 222 595 for further 

assistances. 

 

១១. ខតើេ្ ំនឹងម្ត ូបានធនាគារចាត់ោន ក់ជាអត៊ិថ៊ិជនានការបង់យឺតយា ដដររខឺទម្បស៊ិនខបើេ្ ំម៊ិនអាចខចញខៅទូទាត់
បង់សងកមចីខៅកន ងកំឡ ងខេលននការប៊ិទេទប់ខនេះ? 

11. Would I become a past due customer if I am not being able to pay my loan repayment 

during this lockdown period? 

 

 ម្បស៊ិនខបើខោកអនកម៊ិនអាចខចញ រ ឺម៊ិនអាចខធែើការខសទរម្បាក់ខដើមបីបង់សងកមចីខដាយស្នរដត ៊ិធានការ
ប៊ិទេទប់ខនេះ ខោកអនកក៏អាចខធែើការអខ ា្ ើញមកបង់សងកមចីរបស់ខោកអនកបានខៅខេលដដល ៊ិធាន
ការប៊ិទេទប់ខនេះម្តូ បានប ច្ ប់។ ធនាគារនឹងម៊ិនខធែើការេ៊ិន័យខឡើយម្បស៊ិនខបើអត៊ិថ៊ិជនបានខធែើការ
ទូទាត់បង់សងកមចីកន ងរយេះខេល ៥(ម្បំា)នថៃនននថៃខធែើការបនាទ ប់េី ៊ិធានការប៊ិទេទប់ខនេះម្តូ បានប ច្ ប់។ 

 If you are unable to visit the bank or transfer funds due to this lockdown, then you can make 

payment after the lockdown is terminated. The bank will provide exemption on related penalty 



in the case that you make loan repayment within 5 business days after the lockdown is 

terminated. 

 

 ប គគល៊ិកធនាគារខយើងេ្ ំនឹងខធែើការទាក់ទងខៅអត៊ិថ៊ិជនសម្ាប់ជំនូយបដនថម។ 

 Our Bank’s staff will contact you for further assistances. 

 

១២. ខតើធនាគារបានខធែើការខ្លើយតបអែីេលេះខៅកន ងកំឡ ងខេលននការអន  តត៊ិ ៊ិធានការប៊ិទេទប់ខនេះ? 

12. What are bank’s responses to the customer who is impacted from this lockdown 

period? 

 

 ការបកស្ស្នយខៅចំណ ចទី១១ ខាងខលើខនេះ ស ទធសឹងដតជាការខ្លើយតបធនាគារខយើងេ្ ំ។ 

 Please refer to the point No. 11. 

 

១៣. ខតើធនាគារបានខធែើការខ្លើយតបអែីេលេះ ខៅកាន់អត៊ិថ៊ិជនដដលចំណូលរបស់គាត់ម្ត ូបានទទួលរងសលប៉ាេះរល់
េីការរកីរាលដាលននជំងឺ កូ តី១៩ខនេះ? 

13. What are bank’s responses to the customer whose incomes were economically 

impacted from the covid-19 pandemic? 

 

 ម្បស៊ិនខបើខោកអនកានភ្ជេេ៊ិបាកកន ងការបង់សងកមចីនូ ម្បាក់ខដើមន៊ិងការម្បាក់ ខដាយស្នរដតម េ
របររបស់ខោកអនកបានទទួលរងនូ សលប៉ាេះរល់ធៃន់ធៃរខដាយស្នរការរកីរាលដាលននជំងឺកូ តី១៩ 
ន៊ិងការអន  តត៊ិ ៊ិធានការប៊ិទេទប់ខនេះ ខនាេះធនាគារខយើងេ្ ំនឹងសតល់ដំខណាេះស្ស្នយជូនអត៊ិថ៊ិជន នូ ការ
េនាខេលននការបង់សង់កមចីសម្ាប់ខេលដ៏ជាក់ោក់មួយ។ ខោកអនកអាចខធែើការម្បឹកាអំេីចំន ច
ខនេះបដនថមជាមួយនឹងប គគល៊ិកធនាគារខយើងេ្ ំបាន ប៉ា ដនតខយើងេ្ ំសូមដណនំាអត៊ិថ៊ិជនខធែើការទាក់ទង
េ៊ិភ្ជកាជាមួយនឹងប គគល៊ិកធនាគារខយើងេ្ ំបនាទ ប់េី ៊ិធានការប៊ិទេទប់ខនេះម្តូ បានប ច្ ប់ ខដាយស្នរ
ខៅកំឡ ងខេលប៊ិទេទប់ខនេះម្បត៊ិបតត៊ិការរបស់ធនាគារានភ្ជេមារញឹកខម្ចើនខាល ំង។ 

 

 If you have difficulty in repaying your loan principal and interest as your business is severely 

impacted from the covid-19 as well as the government’s lockdown measures, the Bank will 

provide a deferred repayment solution for a certain period of time. You may consult this with 

our bank staff in charge who will explain and assist you in further detail. However, since our 

bank operation is limited by the current government’s decision on lockdown, we would 

recommend you to discuss this matter after the termination of this lockdown. 

 

១៤. ខតើខៅកន ងកំឡ ងខេលខនេះ អត៊ិថ៊ិជនអាចដាក់រកយខសនើស ំកមចីថមីបានដដររខឺទ?  
14. During this period, can we still apply for loans? 

 

 ធនាគារខយើងរកីរាយន៊ិងស្នែ រគមន៍នូ រាល់រកយខសនើស ំកមចីថមីេីអត៊ិថ៊ិជនម្គប់ខេលខ ោ។ ខទាេះជា
យា៉ាងណាក៏ខដាយ ខដាយស្នរឥទធ៊ិេលននការអន  តត ៊ិធានការប៊ិទេទប់ខនេះ ម្បត៊ិបតត៊ិការវយតនមលកមចី
ឥណទាន ន៊ិងម្បត៊ិបតត៊ិការបខ ច្ ញឥណទានរបស់ធនាគារានភ្ជេមាញឹកខាល ំង ដដលអាចនឹងខធែើ
ឲ្យការង្ករម្តូ ចំនាយរយេះខេលយូរ ដូខចនេះធនាគារខយើងខលើកទឹកច៊ិតតអត៊ិថ៊ិជនខធែើការខសនើស ំកមចីបនាទ ប់
េី ៊ិធានការប៊ិទេទប់ម្តូ បានប ច្ ប់។ 



 Our bank is happy and welcome to all new loan consultations at any time. However, due to this 

lockdown affect, our bank’s assessment and new loan disbursement operation are temporarily 

minimized. Therefore, we would encourage you to apply the loan when this lockdown is 

released. 

 

១៥. ខតើធនាគារនឹងផ្អា កម្បត៊ិបតត៊ិការអន ម័ត ន៊ិងទំោក់កមចីឥណទានខៅកន ងកំឡ ងខេលននការអន  តត៊ិ ៊ិធានការប៊ិទ
េទប់ខនេះខទ? 

15. Does the bank postpone loan approval process and disbursement process during this 

period? 

 

 ខយាងតមខសចកតីសខម្មច ន៊ិងការដណនំារបស់រាជរដាឋ ភ្៊ិបាលកមព ជា ចំនួនប គគល៊ិកធនាគារខយើង
ដដលម្តូ បានអន ញាត៊ិមកបំខេញការង្ករ ានម្តឹមដត ២(េីរ) ភ្ជគរយប៉ា ខណាណ េះននចំនួនប គគល៊ិកសរ 
ប។ ដូខចនេះខ ើយប គគល៊ិកខយើងេ្ ំានភ្ជេមារញឹកជាមួយនឹងម្បត៊ិបតត៊ិការសនូលមួយចំនួន។ ខយើងេ្ ំ
សងឃឹមខ ើយក៏បាននឹងកំេ ងដតខសនើខៅរាជរដាឋ ភ្៊ិបាលខដើមបីបដនថមចំនួនប គគល៊ិកកន ងមួយចំនួនខទៀត
ខដើមបីម្បត៊ិបតត៊ិការង្ករធនគារបានម្បខសើរខឡើង ៊ិញ។ ធនាគារខយើងេ្ ំសូមការខយាគយល់ន៊ិងការ
អធាស្ស័យេីសំណាក់អត៊ិថ៊ិជនខលើបញ្ហា នានាដដលកំេ ងខកើតានខឡើង។ 

 According to the government’s decision and instruction, our authorized bank’s staffs are 

limited to only 2% of the total employees. For the time being, only minimum required works 

are performed. Therefore, we do hope and are doing our best to request government for 

increasing number of staffs limit with the aim of resuming as much work as possible. We are 

so sorry for any inconvenience caused. 

 

 ខទាេះជាយា៉ាងណាក៏ខដាយ កន ងករណីបនាទ ន់េ៊ិខសសនានា ដូចជាករណីដដលទទួលបានការអន ម័ត 
ន៊ិងការច េះក៊ិចចសនារចួរាល់ខ ើយខនាេះ ធនាគារនឹងបនតទំោក់កមចីឥណទានជូចអត៊ិថ៊ិជន។ សូម
ខោកអនកខធែើការទាក់ទងមកកាន់ប គគល៊ិកដដលខោកអនកបានម្បឹកាជាមួយខដើមបីទទួលបានេត័ាន
បដនថមខទៀត។ 

 However, in exceptionally urgent cases, the case that approvals and agreements were already 

completed could be disbursed. Please contact to the staff you consulted with for further 

explanation and assistances. 

 

១៦. ម្បស៊ិនខបើានការបង់យឺតយា ខៅកន ងកំឡ ងខេលខនេះ ខតើេត័ានរបស់េ្ ំនឹងម្ត ូបានរាយការណ៍ខៅកន ង
របាយការណ៍របស់ការ ៊ិយាល័យឥណទានកមព ជារខឺទ? 

16. In case of late repayment, will my credit be reported in the CBC? 

 

 ម្បស៊ិនខបើការទូទាត់សងកមចីរបស់ខោកអនកម្តូ បានយឺតយា៉ា  ខដាយស្នរដតទទួលរងេី ៊ិធានការប៊ិទ
េទប់ខនេះ ខនាេះេត័ានអំេីស េភ្ជេ ៊ិរ ញ្ តថ របស់អនកនឹងម៊ិនានប៉ាេះរល់ខនាេះខទ។ 

 If your loan is inevitable overdue as a result from this lockdown, then your personal CBC credit 

information will not be affected. 

 

 



១៧. ខតើេ្ ំអាចខធែើការសងកមចីខៅធនាគារស ៊ិនហាន ខេមបូឌា តមរយេះការខស្ើម្បាក់េីភ្ជន ក់ង្ករ Wing រ ឺ True 

Money បានដដរ រខឺទ? 

17. Can I make a loan repayment through the transfer of money from Wing or True Money 

agent? 

 

 សូមអធាស្ស័យ ខោកអនកម៊ិនទាន់អាចខធែើម្បត៊ិបតត៊ិការមួយខនេះបានខទខៅខេលខនេះ។ បចច បបននខយើង
េ្ ំកំេ ងដតខធែើការខរៀបចំនូ ខសវកមមមួយខនេះ។ 

 Sorry, you cannot. Currently this service is under preparation. 

 

១៨. កាលេីមេ៊ិលម៊ិញ េ្ ំបានទទួលស្នរ SMS ទាក់ទ៊ិននឺងការបង់សងកមចី។ ខតើស្នរខនេះជាអែីដដរ? 

18. Yesterday I received a text message about the payment of loan. What is it about? 

 

 ស្នរSMSខនេះម្តូ បានខស្ើជូនខៅអត៊ិថ៊ិជនរបស់ធនាគារស ៊ិនហាន ខដើមបីជម្ាបជូនេីជខម្មើសននការ
បង់សងកមាី ខដាយស្នរអត៊ិថ៊ិជនភ្ជគខម្ចើនបាននឹងកំេ ងជួបបញ្ហា កន ងការខធែើដំខណើ រខចញេីសទេះមក
កាន់ធនាគារខដាយស្នរ ៊ិធានការប៊ិទេទប់។ 

 This text message is sent to inform about solution for making loan repayment since most of 

customers are having difficulty to visit SBC ‘s branches and HQ due to the lockdown. 

 

សំណួរខសេងៗខទៀង Other Related Questions: 

១៩. ខតើេ្ ំគួរខធែើដូចខមតច ម្បស៊ិនខបើេ្ ំទទួលបានស្នរចដមលក គួរឲ្យសងេយ័ េីធនាគារ ស ៊ិនហាន ខេមបូឌា។ ខតើេ្ ំម្ត ូ
ខធែើដូចខមតចខដើមបកីារររេីការ្ខបាក រកឺារបនលំនានា? 

19. What if I receive any unusual notification request from Shinhan Bank Cambodia? and 

how can I protect myself against frauds? 

 

 សូមខោកអនកខធែើការទាក់ទងជាបនាទ ន់ខៅកាន់ដសនកបំខរ ើខសវកមមអត៊ិថ៊ិជនតមរយេះខលេទូរស័េែ 
(៨៥៥) ០៩៥ ៧៧៧ ៦៦៥  រ ឺ០៩៨ ២២២ ៥៩៥ សម្ាប់ការស្នកសួរបញ្ហា ក់ ន៊ិង ជំនូយបដនថម។ 

 Please contact to our Call Center through: (855) 095 777 665 / 098 222 595 for further 

clarification and assistances. 

 

 កន ងកំឡ ងខេលដ៏គួរឲ្យម្េួយបារមមណ៍ខនេះ វជាការចំាបាច់ណាស់ដដលអត៊ិថ៊ិជនទំាងអស់ម្តូ ការររ
េីការខបាកម្បាស់ រកឺារ្ខបាកេីជនេ៊ិលេូចមួយចំនួន។ ធនាគារស ៊ិនហាន ខេមបូឌា ម៊ិនដដលបាន
ខធែើការខស្ើស្នរខអឡ៊ិចម្តូន៊ិច ស្នរ SMS ខស្ើខគ ដឋទំេ័រ រកឺារម្បកាសជូនដំណឹងណាមួយខដើមបីខសនើស ំ
នូ េត័ានសាៃ ត់របស់អត៊ិថ៊ិជន ដូចជាខលេសាៃ ត់កាត ខលេេ័ត៌ានកាត ខលេសាៃ ត់គណនី រ ឺ
ខលេសាៃ ត់ននេ័ត៌ានធនាគារផ្អទ ល់េលួនរបស់អត៊ិថ៊ិជនខនាេះខទ។ 

 During this concerned period, it is important to protect yourself against those who are seeking 

to commit fraud. Shinhan Bank Cambodia will never send you any unsolicited emails, text 

messages, websites, or any pop-up notification asking for confidential information such as your 

PIN number, Card Information, Account Information, or any other Personal Banking 

Information. 

 



២០. ខដាយស្នរដតធនាគារានការប៊ិទជាបខណាត េះអាសននននម្បត៊ិបតត៊ិការរបស់ស្នខា ខតើម្បាក់បខ ញ្ើរបស់េ្ ំខៅាន
ស  តថ៊ិភ្ជេ ន៊ិងម្ត ូបានធានាម្តឹមម្ត ូដដររខឺទ? 

20. Since the bank is in temporary reduce of branches access or closed, is my deposit still 

safe and insured? 

 

 ម៊ិនោសថ៊ិតខៅកន ងស្នថ នភ្ជេដបបណាខនាេះខទ ម្បាក់បខ ញ្ើររបស់អត៊ិថ៊ិជនទំាងអស់ម្តូ ទទួលបានធានាយា៉ាង
ខេញខលញេីធនាគារខយើងេ្ ំ។ កន ងស្នថ នភ្ជេខនេះ ធនាគារបានកាត់បនថយម្បត៊ិបតត៊ិការមួយចំនួនគឹខដើមបី
ការររស េ ាលភ្ជេរបស់ប គគល៊ិក ន៊ិងអត៊ិថ៊ិជនរបស់ធនាគារខយើង។ ធនាគារខយើងេ្ ំសូមខលើកទឹកច៊ិតត
អត៊ិថ៊ិជនទំាងអស់ខម្បើម្បាស់ខសវកមមឌីជីថល របស់ខយើងខដើមបីទទួលបាននូ ភ្ជេង្កយស្សួយកន ងការ
ម្បត៊ិបតត៊ិការខសវធនាគារ ២៤ខា៉ាងកន ង មួយនថៃ ន៊ិង៧នថៃកន ងមួយសបាត  ៍។ 

 Regardless of the Bank’s operation conditions, your deposits are fully insured by our Bank.  

And, in this difficult circumstance, the bank may temporarily limit our operations to protect 

the health of our employees and valued customers. In addition, we encourage our customers to 

use SBC’s digital channel platform to access 24/7 banking services. 

 

២១. ខតើម្ត ូខធែើដូចខមតចខដើមបសី្នកសួរអំេីសមត លយគណនីយរបស់េ្ ំ? 

21. What if I want to inquire the balance of my account? What should I do? 

 

 ខដើមបីដឹងេីសមត លយគណនីយរបស់ខោកអនក សូមខធែើការទាក់ទងខៅខលេទូរស័េទទំាង២ដេេដូច
បានសតល់ជូនខាងខម្កាម។ ធនាគារខយើងនឹងសតល់េត័ានអំេីសមត លយគណនីរបស់ខោកអនកខៅ
ខេលដដលម្បត៊ិបត៊ិតការបញ្ហា ក់េីអតតសញ្ហញ ណអត៊ិថ៊ិជនម្តូ បានម្បម្េឹតតខៅខជាគជ័យ។ 

 For account inquiries, please contact to below 2 (two) numbers. We will provide you the answer 

after satisfying our identity verification process. 

 

ខលេទូរស័េទសម្ាប់ទំនាក់ទំនងស្នកសួរអំេីសមត លយគណនី 
 ០៩៦ ៣៤៥ ៥៨៦៨ (កញ្ហញ  ជាស ភ័្ក្រកត)  
 ០១១ ៤២២ ២៤៣  (ខោកស្សី ខៅ ា៉ា លីនី) 


