
 

 

របបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងអតថិិជន  

 

1. ត ើតោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានតាមរតបៀបណា  
▪ បណ្ដឹងផ្ទ្ល់មា ់ 
- ទាក់ទងមកទូរស័ព្ទលេខ៖ 087 555 652 / 087 555 901 
- តាមរយៈអ ៊ីមម៉ែេ: consumer.complaint@c.bnkcapital.net  

- ជួបព្ិភាកសាលោយផ្ទសេ់ជាមួយបុគ្គេិកលយើងខ្ញុំលៅតាមសាខាមែេលៅជិតលោកអនកបុំផុត 
▪ បណ្ដឹងជាោយលកខណ៍្អ្ក្សរ 
- សូមអល្ជើញមកជួបផ្ទសេ់ជាមួយបុគ្គេិកលយើងខ្ញុំលៅតាមសាខាមែេលៅជិតលោកអនកបុំផុត លែើមសបីបុំលព្ញទម្មង់ពាកសយ
បណ្តឹងជាោយេកខណ៍្អកសសរ 

- ឬ អាចសលសរបណ្តឹងលអាយខលួនឯង និងយកមកោក់លៅកនញងម្បអប់ទទួេពាកសយបណ្តឹង លៅម្គ្ប់ប្ជរបង់ម្ាក់...។ 
2. ត ើការតដាោះស្រាយបណ្ដឹងដំតណ្ើរការយ ្ងដូចតមេច? 

▪ ការតដាោះស្រាយបណ្ដឹងផ្ទ្ល់មា ់ បណ្តឹងផ្ទសេ់មាត់ ម្តូវលែើមសបលីោោះម្សាយយ សងយូរព្ីរ (០២) នននងៃល្វើការ 

▪ ការតដាោះស្រាយបណ្ដឹងជាោយលកខណ៍្អ្ក្សរ បណ្តឹងបណ្តឹងជាោយេកខណ៍្អកសសរម្តូវលែើមសបីលោោះម្សាយមនិលអាយ 
លេើស ៣០នងៃ បន្ទសប់ព្ីទទួេពាកសយបណ្តឹង ។ 

3. ត ើព័ ម៌ាន និងឯការអ្វីខ្លោះដដលចំបាច់សស្រមាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង? 
▪ ព័ ៌មានទំនាក់ទំនងផ្ទ្ល់ខ្លួន 
- ល ្សោះ 
- លេខទូរស័ព្ទ 
- អ ៊ីមម៉ែេ  
▪ មូលតេ ុ 
- ព្ត័ម៌ានេមអិតសដីព្ីបណ្តឹងរបស់លោកអនក 
- ព្័ត៌មានេមអិតអុំព្ីែុំល ោះម្សាយមែេលោកអនកចង់ាន 
▪ ភសេុតាងននបណ្ដឹង  
- ឯកសារ ឬ ប័ណ្ណ ឬេិខិត មួយ មែេជាប់ពាក់ព្័នធនឹងបណ្តឹងរបស់លោកអនក (ម្បសិនលបើមាន) 
- ទម្មង់បណ្តឹងអតិងិជន (សម្មាប់បណ្តឹងជាោយេកខណ៍្អកសសរ) ។

លយើងខ្ញុំនឹងជូនែុំណឹ្ងជាោយេកខណ៍្អកសសរ ឬទូរស័ព្ទផ្ទសេ់លៅលោកអនកសដីអុំព្ីេទធផេននែុំល ោះម្សាយបណ្តឹង
លោយបញ្ជសក់ព្ីលេតុផេចសាស់ោស់ កនញងរយៈលព្េយ សងយូរសាមសិប (៣០) នននងៃល្វើការ ជូនម្តឡប់លៅលោក
អនកវិញ ។ ម្បសិនលបើមានការព្នសាលព្េ ឬបញ្ហសននបណ្តឹងមានភាព្សមញគ្ស្ាសញកនញងការលោោះម្សាយលយើងខ្ញុំនឹងរកសាការ
ទាក់ទងជាមួយលោកអនកជាម្បចុំ ។ 

***កំណ្ ់សមាគ្ល់៖ តរៀងរាល់នងៃត្វើការ (ចនទ-សុស្រក) ចប់ពីតមា ្ង ០៨៖០០ នាទីស្រពឹកដល់ ០៥៖០០រតសៀល 

***កំណ្ ់សមាគ្ល់៖ រាល់ព័ ៌មាន និងឯការរបស់តោកអ្នកស្រ ូវបានរក្ាការសមាង្ ់យ ្ង ឹងរឹងបំផុ  និងស្រ ូវបានតស្របើស្របាស់ 
សស្រមាប់ដ តោលបំណ្ងកនុងការតដាោះស្រាយបណ្ដឹងដ ប ុតណា្្ោះ ។ 
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How to file a customer complaint 

 

1. How can you file a complaint? 

▪ Oral Complaints 

− Contact phone number: 087 555 652/087 555 901 

− By email: consumer.complaint@c.bnkcapital.net  

− Meet in person with our staff at your nearest branch 

▪ Written complaint 

− Meet with our staff at your nearest branch to fill out a written complaint form. 

− Or you can write a complaint for yourself and put it in the complaint box at all payment 

counters  

2. How does the complaint process work? 

− Oral settlement Oral litigation must be resolved within two (2) working days 

− Written Resolution Complaints must be resolved no later than 30 days after receipt of the 

complaint. 

3. What information and documents are required to file a complaint? 

▪ Personal contact information 

− Name 

− Phone number 

− Email 

▪ Cause 

− Details of your complaint 

− Details of the solution you want  

▪ Evidence of Complaint 

− Any documents or cards or letters related to your complaint (if any) 

− Customer Complaint Form (for written complaint). 

We will notify you in writing or by telephone of the outcome of the grievance, stating the 

reasons within thirty (30) business days. If there is a delay or the problem is complicated to 

resolve, we will keep in touch with you on a regular basis. 

*** Note: Every working day (Monday-Friday) from 08:00 AM to 05:00 PM 

*** Note: All your information and documents are kept strictly confidential and are used for 

settlement purposes only. 
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