້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂການໃຊ້ບໍ
ື
ິ ານ JDB Online Banking
ຂໍກໍ
ລກ

້ ນໃສ່ ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຄົບຖ້ວນ
5.5 ລູກຄ້າທີ່ຂໍລງົ ທະບຽນ ຕ້ອງສະໜອງຂໍມູ
້
ື
ິ ຸ ກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນເຈົາຂອງບັ
ຕາມເງ່ ອນໄຂໃນບັ
ນຊີເງ ິນຝາກ. ກໍລະນີລູກຄ້າ ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ນິຕບ
ນຊີເງ ິນຝາກ ມາ

້ ໍລກ
ິ ານຂອງ ທຄຮ ຜ່ານເຄືອຂ່ າຍອິນເຕີເນັດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
JDB Online Banking ເປັນການໃຫບ
ິ ານ ສາມາດຈັດການທຸ ລະກໍາທາງການເງ ິນຕ່ າງໆ ທີ່ ທຄຮ ກໍານົດໄວ້ໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ຈະ
ໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ

້ າງໜ້າມາລົງທະບຽນແທນ;
ພົວພັນລົງທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃບມອບສິດ ໃຫ້ຜູຕ
້
ິ ານ
5.6 ຖ້າມີການເຊັນຮ່ ວມ 2 ລາຍເຊັນຂຶນໄປ
ຕ້ອງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນ ໃສ່ ແບບຟອມສະໝັກນໍາໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ;
JDB Online Banking ຈຶ່ງສາມາດເປີ ດໃຊ້ບໍລກ

້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂການ
ິ ານ ໃນອະນາຄົດ ໂດຍລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ ຕົກລົງຍິນຍອມຜູ ກພັນຕາມຂໍກໍ
ື
ເປີ ດໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ JDB Online Banking ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ໃຊ້ບໍລກ

1. ອະທິບາຍຄໍາສັບ
1.1 ທຄຮ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

ິ ານອອນລາຍຂອງ ທຄຮ ທີ່ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລກ
ິ ານຜ່ ານເຄືອ
1.2 JDB Online Banking: ເປັນການໃຫ້ບໍລກ
່
ຂ່ າຍອິນເຕີເນັດ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົວໂມງ.
້
ິ ສັ່ງຈ່ າຍ, ຄຸ ມ
ັ ຊີເງ ິນຝາກ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ
້ ສ
ີ ດ
້ ຄອງ, ນໍາໃຊ້ບນ
1.3 ລູກຄ້າ: ເປັນເຈົາຂອງບັ
ນຊີເງ ິນຝາກ ຜູ ມ
JDB Online Banking ຕາມລະບຽບຂອງ ທຄຮ ແລະ ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.

້
້ ໍາໃຊ້ (User ID), ລະຫັດຜ່ານ (Password), ລະຫັດຜ່ານຄັງດຽວ
1.4 ຊອງລະຫັດລັບ: ລະຫັດຜູ ນ
(OTP),
SMS OTP, Email OTP...

ື
ິ ານ JDB Online Banking
2. ເງ່ ອນໄຂການຂໍ
ນາໍ ໃຊ້ບໍລກ
ັ ຊີເງ ິນຝາກປະຢັ ດ ຫຼ ື ກະແສລາຍວັນ ຢູ່ກັບ ທຄຮ;
2.1 ຕ້ອງມີບນ
2.2 ຕ້ອງມີອຸປະກອນທີ່ສາມາດຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ລະບົບ JDB Online Banking ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ,
ສະມາດໂຟນ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ;
້
, ມີເບີໂທລະສັບ, ມືຖື ແລະ ອິເມວ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້;
2.3 ມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶນໄປ
2.4 ປະກອບແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ ທຄຮ ໄດ້ກໍານົດ.

ິ ານ JDB Online Banking
3. ບໍລກ

ື
ິ ານ ສາທາລະນຸ
3.1 ສາມາດໂອນເງ ິນໄປບັນຊີອ່ ນໄດ້
ຕາມຈໍານວນທີ່ ທຄຮ ກໍານົດໄວ້; ຊໍາລະຄ່ າສິນຄ້າ ຫຼ ື ບໍລກ
ປະໂພກຕ່ າງໆໄດ້;

ິ ານ
3.2 ສາມາດເປີ ດບັນຊີເງ ິນຝາກປະຈໍາ ໂດຍໂອນເງ ິນຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກປະຢັ ດ ຫຼ ື ກະແສລາຍວັນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລກ
້ ນ ແລະ ເງ່ ອນໄຂການສັ
່ ງຈ່ າຍຄືກນ
ື
ັ ;
JDB Online Banking ເຊິ່ງຂໍມູ
ື
3.3 ສາມາດເລືອກໄລຍະເວລາໃນການຝາກປະຈໍາ ແລະ ເງ່ ອນໄຂການຮັ
ບດອກເບ້ຍ ຢູ່ໃນລະບົບ JDB Online
້ ນຊີ ຫຼ ື ບໍ່ເອົາກໍໄດ້, ຖ້າຕ້ອງການເອົາປື ມບັ
້ ນຊີ ຕ້ອງໄດ້ແຈ ້ງລາຍລະອຽດ
Banking; ສາມາດເລືອກເອົາປືມບັ

້ ນຊີ ທີ່ໜ່ ວຍບໍລກ
້ ນເອົາປື ມບັ
ິ ານ ແລະ Customer ID ມາຢັງຢື
ິ ານ ບ່ ອນສະໝັ
ຂອງ User ID ທີ່ໃຊ້ບໍລກ
້ ນຊີ ເມື່ອຄົບກໍານົດ ລະບົບຈະປິ ດບັນຊີເງ ິນ
ິ ານ JDB Online Banking, ຖ້າຫາກບໍ່ເອົາປື ມບັ
ກນໍາໃຊ້ບໍລກ
້ ນພ້ອມດອກເບ້ຍ ເຂົາບັ
້ ນຊີເງ ິນຝາກປະຢັດ ຫຼ ື ກະແສ
ຝາກປະຈໍາ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໂອນເງ ິນຕົນທຶ
ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການປິ ດບັນຊີເງ ິນຝາກປະຈໍາ ກ່ ອນກໍານົດ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ
ິ ານ ທີ່ເປີ ດບັນຊີເງ ິນຝາກ ທີ່ຂໍນາໍ ໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ JDB Online Banking.
ແບບຟອມສະເໜີຫາໜ່ ວຍບໍລກ
ລາຍວັນຂອງລູກຄ້າ.

4. ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທຄຮ

້
້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂນີ
ິ ປ່ຽນແປງຂໍກໍ
ື
ິ ານຕ່ າງໆ
4.1 ທຄຮ ມີສດ
ບາງສ່
ວນ ຫຼ ື ທັງໝົດ; ປ່ຽນແປງຄ່ າທໍານຽມບໍລກ
ຕາມສະນະໂຍບາຍຂອງ ທຄຮ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ ້ງລ່ ວງໜ້າ;

ິ ຢຸ ດໃຫ້ບໍລກ
ິ ານບາງສ່ ວນ ຫຼ ື ທັງໝົດ ຫຼ ື ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານລູກຄ້າສະເພາະກຸ່ ມ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ ້ງລ່ ວງ
4.2 ທຄຮ ມີສດ
ໜ້າ;

ິ ຍົກເລີກການໃຊ້ບໍລກ
ິ ານເວລາໃດກໍໄດ້ ໂດຍບໍ່ແຈ ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານຊາບ ໃນກໍລະນີ ທຄຮ
4.3 ທຄຮ ມີສດ
ິ ານໄດ້ ແລະ ທຄຮ
ິ ານລາຍເດືອນ ຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ບໍ່ສາມາດຫັກເງ ິນຄ່ າທໍານຽມບໍລກ
ິ ຮຽກເກັບເງ ິນຄ່ າທໍານຽມທີ່ຍັງຄ້າງທັງໝົດກັບລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ;
ມີສດ
້ ານົດ ແລະ
ິ ຍົກເລີກການໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ ໃນກໍລະນີ ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ ທີ່ບໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂໍກໍ
4.4 ທຄຮ ມີສດ
ື
ິ ານ JDB Online Banking ຂອງ ທຄຮ;
ເງ່ ອນໄຂຕ່
າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການບໍລກ
ິ ານ
4.5 ກໍລະນີລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ

ເຮັດທຸ ລະກໍາດ້ານການເງ ິນຜ່ານລະບົບ JDB Online Banking ໂດຍບໍ່

ັ ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼ ື ລະເມີດລະບຽບຂອງ ທຄຮ, ທຄຮ ສາມາດດໍານເນີນຄະດີກບ
ິ ານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
ບໍລກ

້
4.6 ສົ່ງຂໍຄວາມ

SMS

Alert

ແຈ ້ງເຕືອນທຸ ກຄັງ້

ເມື່ອມີລາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນຊີ ສໍາລັບລູກຄ້າໄດ້

ິ ານ;
ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລກ
້ ນເນື່ອງມາຈາກລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານບໍ່ປະຕິບດ
ັ
4.7 ທຄຮ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ າງໆ ທີ່ເກີດຂຶນອັ
້ ່ ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ອັບເດດຂໍມູ
້ ນໃຫ້ຜູບ
ື
ິ ານກົດລິງທີ
້ ່ ຫວັ
ໍ ງດີສາ້ ງຄວາມ
ຕາມເງ່ ອນໄຂຕ່
າງໆ ໂດຍລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ເສຍຫາຍແກ່ ຕົນເອງ;

້ ອນການລະງ ັບ ຫຼ ື ຍົກເລີກນໍາໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ JDB
4.8 ທຄຮ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ າງໆ ທີ່ເກີດຂຶນກ່
ິ ານ;
Online Banking ຂອງລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
4.9 ທຄຮ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ າງໆ ໃນກໍລະນີລູກຄ້າເຮັດຜິດກົດລະບຽບຂອງການໂອນເງ ິນໃນ
ລະບົບ JDB Online Banking.

5. ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ລູກຄ້າ

້ ລະບົບຄັງທໍ
້ າອິດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃຊ້ລະຫັດໃໝ່
ັ ລະຫັດ (PIN) ຈາກ ທຄຮ ເພື່ອເຂົາສູ່
5.1 ເມື່ອລູກຄ້າໄດ້ຮບ
້
ຕາມຂັນຕອນໃນລະບົ
ບແບບອັດຕະໂນມັດ;
5.2 ລູກຄ້າ ຕ້ອງເກັບຮັກສາ User ID, Password ແລະ ຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພ ເປັ ນຄວາມລັບ, ໃນກໍລະນີ
້ ນການນໍາໃຊ້ ລູກຄ້າສາມາດກົດລືມລະຫັດຜ່ານ ແລະປ່ຽນລະຫັດຜ່ານແບບອອນ
ລູກຄ້າ ລືມລະຫັດ ຫຼ ື ຂໍມູ
້
ລາຍໂດຍມີການກວດສອບຄວາມເປັ ນເຈົາຂອງບັ
ນຊີ.
້ ນບັນຊີເງ ິນຝາກ ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົາມາພົ
້
ັ ປະຈໍາຕົວ ແລະ
5.3 ການເພີ່ມ ຫຼ ື ປ່ຽນແປງຂໍມູ
ວພັນກັບ ທຄຮ ໂດຍຖືບດ
້ ນຊີເງ ິນຝາກ ເພື່ອເປັນເອກະສານຢັງຢື
້ ນ;
ປືມບັ

ໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກໍາທາງດ້ານການເງ ິນທັງໝົດທີ່
່
້ າທີ່ຂອງລັດ ທີ່ມີສດ
ິ ານ ເມືອມີການສະເໜີຂໍຂມູ
ໍ ້ ນຈາກເຈົາໜ້
ິ ອໍານາດ ຫຼ ື ຕາມ
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ບໍລກ

5.4 ລູກຄ້າຍິນດີໃຫ້ຄວາມຮ່ ວມມື

້
້ ານົດ, ລະບຽບ, ແຈ ້ງການ ຂອງ ທຄຮ ທີ່
ັ ຕາມຂັນຕອນ,
5.7 ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບດ
ຄູ່ ມືການນໍາໃຊ້, ຄໍາແນະນໍາ, ຂໍກໍ
ກໍານົດອອກ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
້ ງໄສທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກໍາ ໃນບັນຊີຂອງຕົນ ຕ້ອງແຈ ້ງ ທຄຮ ຮັບຊາບ
ົ ຂໍສົ
5.8 ກໍລະນີພບ
ທັນທີ ເພື່ອກວດສອບ;
5.9

້ ່ນ
ື ຈະມີການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໂດຍການຕອບຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພ
ໃນການໂອນເງ ິນຫາບັນຊີຜູອ
້
ກ່ ອນ (Security Question). ກໍລະນີລູກຄ້າລືມຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງເຂົາມາພົ
ວພັນ ທຄຮ ເພື່ອ
ຂຽນຟອມຂໍແກ້ໄຂຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພໃໝ່ ໃນວັນເວລາເຮັດວຽກຂອງ ທຄຮ;

ິ ານ JDB Online Banking ຕ້ອງຮັກສາ User ID, Password, ລະຫັດ OTP
5.10 ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
້
ແລະ ລະຫັດອື່ນໆ ໃຫ້ເປັນຄວາມລັບສ່ ວນຕົວ. ບຸ ກຄົນທີ່ຮູ ້ User ID, Password ທີ່ເຂົາລະບົ
ບໄດ້
5.11

ິ ານ ເປັນຜູ ດ
້ າໍ ເນີນການເອງທັງໝົດ;
ທຄຮ ຖືວ່າການດໍາເນີນທຸ ລະກໍາຕ່ າງໆ ແມ່ ນລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
້ ນທາງບັນຊີຂອງລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ JDB Online Banking ຖືກເປີ ດເຜີຍໃຫ້ແກ່ ບຸ ກຄົນອື່ນ
ກໍລະນີຂໍມູ

ິ ານເອງ, ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ;
ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານ ໂອນໄປຜິດບັນຊີປາຍທາງ ແມ່ ນຕົນເອງຕ້ອງທວງນໍາບັນຊີປາຍທາງເອງ ເຊິ່ງຂໍ ້
5.12 ກໍລະນີລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
້ ະໜອງໃຫ ້ ຕາມລະບຽບການ.
ມູນບັນຊີປາຍທາງດັ່ງກ່ າວ ທຄຮ ຈະເປັນຜູ ສ

6. ລາຍການທີ່ບໍ່ສໍາເລັດ

6.1 ຊ່ ວງເວລາທີ່ລະບົບຢຸ ດດໍານເນີນການຊົ່ວຄາວ ຫຼ ື ສະຫຼຸບປະມວນຜົນ (ເວລາ Cut-off) ອາດຈະຖືກແຈ ້ງ
ປະຕິເສດໃນການດໍາເນີນການ ຫຼ ື ຖືກດໍາເນີນການ ໃນວັນລັດຖະການຖັດໄປ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ;
້ ນຕົວພິມພາສາລາວ;
6.2 ລະບົບ JDB Online Banking ບໍ່ຮັບຮອງການປ້ອນຂໍມູ

ິ ານ
6.3 ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບການສື່ສານຂອງລູກຄ້າ ຫຼ ື ລະບົບເຄືອຂ່ າຍໃຫ້ບໍລກ
ອິນເຕີເນັດ;

6.4 ບັນຫາລະບົບຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຊົ່ວຄາວ;
້ ວມ, ຟ້າຜ່າ, ລົມພະຍຸ , ເຫດສຸ ດວິໄສອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາການເງ ິນ
6.5 ບັນຫາດ້ານໄພທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ນໍາຖ້
່ບໍສາມາດດໍາເນີນການໄດ້;
ິ ານ ໃສ່ ລະຫັດຜິດເກີນ 5 ຄັງ້ USER ID ຈະຖືກລະງ ັບການນໍາໃຊ້ຊ່ ວຄາວ
ົ
6.6 ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ;
້
ິ ານ ເຊັ່ນ: ໂອນເງ ິນຜິດ, ລະບຸ ເລກບັນຊີຜດ
ິ ຫຼ ື ຖືກສໍໂກງຊັ
6.7 ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ບ ແລະ ອື່ນໆ.

ິ ານ
7. ວ່າດ້ວຍລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ

ິ ານ ຍິນຍອມ, ຮັບຊາບ ແລະ ຕົກລົງກັບ ທຄຮ ດັ່ງນີ:້
ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ,
້ ານປ່ຽນແປງຂໍກໍ
ື
7.1 ລູກຄ້າຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮູ ກ
ວົງເງ ິນສູງສູ ດໃນການໂອນຕໍ່ມື ້ ແລະ
ອັດຕາຄ່ າທໍານຽມຕ່ າງໆ ຕາມລະບຽບຂອງ ທຄຮ ທີ່ກໍານົດອອກ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
7.2 ລູກຄ້າຍິນຍອມຈ່ າຍຄ່ າທໍານຽມ, ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ າງໆ ໂດຍໃຫ້ ທຄຮ ຫັກຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກປະຢັດ ຫຼ ື ກະແສ
ື
ລາຍວັນຂອງລູກຄ້າ ຕາມລະບຽບ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ
ທີ່ ທຄຮ ໄດ້ກໍານົດອອກ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

ື ໃນບັນຊີຂອງຕົນມີພຽງພໍຕ່ ໍ
7.3 ກ່ ອນການເຮັດລາຍການທຸ ລະກໍາການເງ ິນ ລູກຄ້າຮັບປະກັນແລ້ວວ່ າ ຍອດເງ ິນເຫຼອ
ການເຮັດທຸ ລະກໍາ ແລະ ຫັກຄ່ າທໍານຽມຕ່ າງໆ ຕາມລະບຽບຂອງ ທຄຮ.
້ ນເລກບັນຊີ, User ID, Password, ລະຫັດໂອນເງ ິນຈາກສື່ຫຼອກ
ິ ານ ຈະບໍ່ອັບເດດຂໍມູ
7.4 ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
້
້
ັ ຂອງ ທຄຮ,
ລວງ ຕາມລິງໃນເວັ
ບໄຊ, ຂໍຄວາມສັ
ນ້ ແລະ ສື່ໂຄສະນາອອນລາຍທີ່ບໍ່ແມ່ ນມາຈາກເວັບໄຊຫຼກ
ເມື່ອພົບເຫັນກໍລະນີສງົ ໄສດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງແຈ ້ງ ທຄຮ ຮັບຊາບ;
7.5 ການຊໍາລະສະສາງຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼ ື ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ທຄຮ ຜ່ານ JDB Online Banking
້ າໃຊ້ ບໍລສ
ິ ານ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຄູ່ ມື, ຄໍາແນະນໍາ, ລົງທະບຽນເຂົານໍ
ິ ດ
ັ ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານ ແລະ
ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ

້ ນຜູ ຊ
ົ ພັນກັບ ທຄຮ ທັນທີ;
້ ໍາລະໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ. ໃນກໍລະນີ ລູກຄ້າຊໍາລະຜິດພາດໃຫ້ພວ
ຂໍມູ
້
ິ ານ ຕ້ອງ Login ເຂົາລະບົ
7.6 ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ບຜ່ານເວັບໄຊ ຫຼ ື ຊ່ ອງທາງ Mobile Application ຂອງ ທຄຮ
ເທົ່ານັນ້ (ໝາຍເຫດ: Mobile Application ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະລະບົບ IOS ແລະ Android, ສ່ ວນ Mobile
້
ຫຼ ື Tablet ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ 2 ລະບົບນີສາມາດເຂົ
າ້ Login ຜ່ານ Mobile Browser);
້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຕ່
ິ ານ ທີ່ບໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂໍກໍ
ື
ິ ານ JDB
7.7 ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການບໍລກ
ື ຢຸ ດຕິການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ ທັນທີ;
Online Banking ຂອງ ທຄຮ ເຊິ່ງເປັ ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຖກ
້
້
ິ ານ ຍັງບໍ່ເຂົາໃຈແຈ
ິ ານ ຄວນສອບຖາມ
້ງບາງເນືອໃນ
ື
7.8 ຖ້າລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້ບໍລກ
ຂອງການໃຫ້ບໍລກ
ຫຼ ື ເງ່ ອນໄຂ
້ ະແຈ ້ງ.
ພະນັກງານ ທຄຮ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍຄໍາອະທິບາຍໃຫຈ

້ ດແຍ່ ງ
8. ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ

້
ີ ຂັ
ໍ ້ ດແຍ່ ງເກີດຂຶນຈາກການນໍ
ິ ານ JDB Online Banking ລະຫວ່ າງ ທຄຮ ແລະ ລູກຄ້າຜູ ໃ້ ຊ້
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