
 
 

គោលការណ៍គ្មើភាពចំគ ោះអតថិិជន  
 
ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុមយួដែលមានទំនួលខុសគត្ូវ យយើងខ្ុ ំខិត្ខំយ៉ា ងខ្ល ងំ យែើមបផី្តល់ជូននូវយសវាក្មម
ដែលគរក្រយោយសតងោ់រខពស់ែល់អត្ិថជិន យហើយ យែើមបសីយគមចយោលយៅយនឹះ យយើងខ្ុ ំធានាថានរងយក្ចិត្តទុក្
ោក្រ់យគមើអត្ិថជិនយោយយសមើភាពោន  ដែលតាមរយៈយនឹះយយើងខ្ុ ំអាចរក្ា នងិរនតទំនាក្ទ់ំនងផ្លគរយយជនយ៍ៅ
វញិយៅមក្ ជាមយួអត្ិថជិនបានយូរអដងែង។ 
 
១. ការយរតជ្ាចតិ្តចយំ ឹះធុរក្ចិចយសមើភាពោន  
 ការយក្ចិត្តទុក្ោក្រ់យគមើអត្ថិិជនគរក្រយោយយុត្តិធម ៌ នងិយសមើភាពោន  ្ឺគត្ូវបានោក្រ់ញ្ចូ លជាវរបធម៌

ររស់ធនាោរ។ ភាពយស្ថម ឹះគត្ង ់មានវជិាា ជីវៈ និងគក្មសីលធម ៌ យៅគ្ររ់ាល់ទំនាក្ទ់នំងការងារជាមយួ
អត្ិថិជនររស់យយើង ្ឺជាចនុំចក្ណ្តត លនន្ុណត្នមលសនូលររស់យយើង។ 

 
២. ការយរេជ្ាចតិ្តចយំ ឹះភាព្រួសម នងិការយោរព 
 យយើងខ្ុ ំខិត្ខំយ៉ា ងខ្ល ំងក្នុងការយក្ចិត្តទុក្ោក្់ផ្តល់យសវាក្មមជូនអត្ិថិជន យោយក្តីយោរពជាទីរំផុ្ត្ 

យហើយសងឃរមថា រុ្គលិក្ររស់ធនាោរក្ន៏រងទទួលបាននូវ្ុណត្នមលមយួែូចោន ពអីត្ិថជិនផ្ងដែរ។ 
 
៣. ការយរេជ្ាចតិ្តចយំ ឹះភាពចាស់លាស់ ត្មាល ភាព នងិស័ក្កសិមភាពននផ្លិត្ផ្ល 
 យយើងខ្ុ ំខិត្ខយំ៉ា ងខ្ល ងំ យែើមបធីានាថា អត្ិថជិននរងទទួលបាននូវពត័្ម៌ានថមីៗ  ចាស់លាស់ និងគ្រគ់ជុង

យគជាយ ទាក្ទ់ងនរងរាល់យសវាក្មម និងផ្លិត្ផ្លររស់ធនាោរ យហើយតាមរយៈយនឹះដែរ អត្ិថជិនអាច
សយគមចចិត្តយគជើសយរ ើសយក្យសវាក្មម និងផ្លិត្ផ្លណ្តមយួ ដែលស័ក្កិសមរំផុ្ត្សគមារត់្គមូវការររស់
អត្ិថិជន។  

 
៤.  ការយរតជ្ាចតិ្តចយំ ឹះឯក្ជនភាព 
 ធនាោរយយើងខ្ុ ំយរតជ្ាការ រជានិចចចំយ ឹះឯក្ជនភាព និងការសមាា ត្ន់នពត័្ម៌ានផ្ទា ល់ខលួន និងទិនននយ័

ហិរញ្ញ វត្ាុររស់អត្ិថិជន។ 
 
៥.  ការយរតជ្ាចតិ្តចយំ ឹះការយោឹះគស្ថយរណេរ ងអត្ថិជិន គរក្រយោយគរសិទធភាព នងិយុត្តធិម៌ 
 យយើងខ្ុ ំខិត្ខំ និងគររងដគរងយ៉ា ងខ្ល ងំ យែើមបធីានាថា រាល់រណតរ ងររស់អត្ិថិជនគត្ូវបានយ្លើយត្រ និង

យោឹះគស្ថយ យោយយុត្តិធម៌ និងឆាររ់ហ័ស គពមទាងំយក្ចិត្តទុក្ោក្រ់ផុំ្ត្ យលើរាល់ការរយញ្ចញមត្ិ
យយរល់ររស់អត្ថិិជន។ 

 
 
 

Our Maybank, Our Future. 
 

 



 

 

  
 

 
 

Customer Fair Treatment Charter 

As a responsible Financial Institution, we strive to deliver the highest standards of services to our 

customers and in doing so, we ensure that we treat our customers fairly so that we maintain and 

preserve long term and mutually beneficial relationships with them. 

 

1) Commitment to fair dealing  

Fair treatment of all our customers is embedded in our culture. Being honest, professional and 

ethical in all our dealings with our customers is central to our Core Values.  

 
 

2) Commitment to courtesy and respect  

We strive to treat customers respectfully and expect our staff to be equally treated as such by 

our customers.  
 
 

3) Commitment to clarity, transparency and suitability of products 

We strive to ensure that our customers are provided clear, relevant, and current information on 

all our products and services so that they can make informed decisions regarding our products and 

services most suited to their needs. 

 
 

4) Commitment to privacy 

We commit to protect the privacy and confidentiality of personal and financial data of all our 

customers at all times.  
 
 

5) Commitment to fair and effective handling of customer complaints 

We strive to ensure that all customer complaints are dealt with and addressed fairly and 

expeditiously and that customer feedback is taken seriously.  
 
 

 
 

Our Maybank, Our Future. 
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