
ខ និិងលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់ក្ខម្មមវិិធីីប្រូូ�ម្មូ�ស់ិនិ ស្កេេូនិ ហើើយឈ្នះះ�រង្វាាូនិ់ ស់ម្រាូូប់អតិិថិិជនិរបស់់ ធីនាគារ ប្រេូូដ ប៊ែែូង (ខេូម្មប�ឌា)

 -  រយៈពូលប្រូូ�ម្មូ�ស់ិនិ៖ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន ស្ក្រន ហើយឈ្នះរង្វ្រន់  របស់ KHQR (“ក្ខម្មមវិិធី”ី) រៀបចំឡើងដោយ ធនាគារ 
ប្រ្រដ ប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ប្រេូូដ” ឬ “ធីនាគារ”) នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី០១ ខ្រក៊ម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២៣ រហូតដល់ 
ថ្ង្រទី៣០ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០២៣។  

 - អះក្ខដូលអាចមានិស់ិទ្ធិច�លរួម្ម៖ អតិថិជនរបស់ធនាគារ ប្រ្រដ អាចចូលរួមកម្មវិធីន្រះបាន។ កម្មវិធីន្រះគឺមិនសម្រ្រប់
ប៊គ្គលិក និងអាជីវកររបស់ធនាគារ ប្រ្រដ ទ្រ។  

 - ដំណើរការនូប្រូូ�ម្មូ�ស់ិនិ៖ កម្មវិធីនឹងដំណើរការដោយមានការចាប់រង្វ្រន់ប្រចាំខ្រដ្រលអតិថិជនរបស់ធនាគារ  
ប្រ្រដ អាចចូលរួមបាន។ គ្រប់ព្រលដ្រលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់រួចរាល់តាមរយៈការស្ក្រនកូដ KHQR 
របស់ធនាគារ ប្រ្រដ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្រតចំនួន ២ សន្លឹក។ ចំពោះការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដោយ
ការស្ក្រន KHQR របស់ធនាគារផ្រស្រង លោកអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្រត ១ សន្លឹក។ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់
ទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈម៊ខងរផ្ទ្ររប្រ្រក់ដ្រលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ BRED Bank Connect។ 

 - រង្វាាូនិ់៖ នៅក្នុងការចាប់រង្វ្រន់ក្នុងខ្រនីមួយៗគឺមានរង្វ្រន់ផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ។ ខូក្ខុម្ម្ភៈ ឆ្នូំ២០២៣: ប័ណ្ណបញ្ជ្រទិញស្មើនឹង
តម្ល្រ ១០ ដ៊ល្ល្ររ របស់ហាង Mobile Coffee ចំនួន ៦០ សន្លឹក និងប័ណ្ណបញ្ជ្រទិញស្មើនឹងតម្ល្រ ៤០ ដ៊ល្ល្ររ របស់
ហាង Hops Garden ចំនួន ១៥ សន្លឹក។ ខូម្មីនា ឆ្នូំ២០២៣: ប័ណ្ណបញ្ជ្រទិញស្មើនឹងតម្ល្រ ៥០ ដ៊ល្ល្ររ របស ់
ហាង iOne ចំនួន ១០ សន្លឹក និងនាឡិកា Apple iWatch Series 8 ចំនួន ២ គ្រឿង។ ខូមូសា ឆ្នូំ២០២៣: 
ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 256GB ចំនួន ១ គ្រឿង។  

 - ការជូើស់រើស់អះក្ខឈ្នះះ�៖ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការចាប់រង្វ្រន់ជារៀងរាល់ខ្រ។ អតិថិជនអាចមាន
សិទ្ធិឈ្នះបានត្រមួយរង្វ្រន់ប៉៊ណ្ណ្រះក្នុងមួយខ្រ គឺទទួលបានរង្វ្រន់ដ្រលមានតម្ល្រខ្ពស់បំផ៊តក្នុងចំណមរង្វ្រន់ដ្រល
អតិថិជនត្រូវបានចាប់ឈ្ម្រះចំ។ អ្នកឈ្នះនៅក្នុងខ្រម៊នអាចមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វ្រន់នៅក្នុងខ្រក្រ្រយ
ទៀត។  

 - របៀបប្ដូរយក្ខរង្វាាូនិ៖់ ការប្ដូរយករង្វ្រន់មានស៊ពលភាពត្រឹមត្រ ១៤ ថ្ង្រប្រតិទិន បនា្ទ្រប់ពីលោកអ្នកត្រូវបានទាក់ទង 
ឬផ្ដល់ដំណឹងជូនដោយក្រ៊មការងររបស់ធនាគារ ប្រ្រដ។ អ្នកឈ្នះរង្វ្រន់ត្រូវផ្ដល់ឯកសារអត្តសញ្ញ្រណរបស់ពួកគ្រ
ដ្រលត្រូវនឹងប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគ្រដ្រលបានកត់ត្រ្រទ៊កនៅធនាគារ។ អ្នកឈ្នះទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការ
ផ្រសព្វផ្រសាយណាមួយរបស់ធនាគារ ប្រ្រដ (ដ្រលនឹងកំណត់ និងជូនដំណឹងដោយធនាគារ)។ 

លក្ខខខណ្ឌឌផ្ូសេូងៗ៖  

 - មិនមានអំណយជាទឹកប្រ្រក់ ឬប្រភ្រទអំណយណាមួយដ្រលត្រូវបានផ្ល្រស់ប្តូរ ឬតម្រូវក្នុងការប្ដូរយករង្វ្រន់
ណាមួយឡើយ។ ធនាគារ ប្រ្រដ មិនទទួលខ៊សត្រូវចំពោះភាគីណាមួយក្នុងកាលៈទ្រសៈន្រះទ្រ។



 - គ្រប់រង្វ្រន់ទាំងអស់មិនអាចផ្ទ្ររ និងប្ដូរជាសាច់ប្រ្រក់បានទ្រ។  

 - រាល់ការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងន្រះ ការសូកបា៉្រន់ ការក្ល្រងបន្លំ ឬអំពើខ៊សច្របាប់ផ្រស្រងទៀត ដើម្របីទទួល
បានរង្វ្រន់គឺមិនត្រូវបានអត់ឱននៅគ្រប់ករណីទាំងអស់។ 

 - ធនាគារ ប្រ្រដ រក្រសាសិទ្ធិព្រញល្រញក្នុងការក្រប្រ្រចំណុចណាមួយន្រខ និងលក្ខខណ្ឌន្រះ និងអាចល៊បចោលកម្មវិធី
ទាំងមូលដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាម៊ន។ តាមការវិនិច្ឆ័យ និងឆនា្ទ្រន៊សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ធនាគារ ប្រ្រដ មានសិទ្ធិ
ទ៊ករង្វ្រន់ និងដកសិទ្ធិអ្នកចូលរួមណាមួយនៅព្រលរកឃើញថាមានការបំពានខ និងលក្ខខណ្ឌន្រះ និង/ឬច្របាប់ដ្រល
មានជាធរមាន។ 

 - រាល់ការសម្រ្រចដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយដោយធនាគារ ប្រ្រដ គឺជាការសម្រ្រចច៊ងក្រ្រយ ហើយមិនមានការក្រប្រ្រ
ណាមួយបន្ថ្រមទៀតដ្រលអាចយកជាការបាននោះទ្រ ។

BRED BANK CAMBODIA SCAN & WIN CUSTOMER PROMOTION TERMS & CONDITIONS  

 - Promotion Period: This Scan & Win Campaign of KHQR (the “Campaign”) is organised by BRED 
Bank (Cambodia) Plc (“BRED” or “Bank”) and runs from 1 February 2023 to 30 April 2023.  

 - Eligibility: Customers of BRED can participate in this Campaign. Staff and merchants of the 
Bank are not applicable.  

 - Promotion Mechanics: There will be a monthly draw to which the customers of BRED will earn 
entries. TWO entries are allocated every time there is a completed transaction by scanning 
a BRED Bank KHQR code. ONE entry is obtained after a completed transaction by scanning 
another bank’s KHQR code. All the transactions shall originate from the available transfer 
functions in the BRED Bank Connect Application.  

 - Rewards: Each monthly draw is subject to different rewards. February 2023: $10 Mobile 
Coffee vouchers (60), and $40 Hops Garden vouchers (15). March 2023: $50 iOne vouchers (10),  
and Apple iWatch Series 8 (2). April 2023: Apple iPhone 14 Pro Max 256GB (1).  

 - Selection of Winners: There will be a randomised monthly draw. Customers are limited to 
a single prize in each monthly draw, awarded with the drawn highest value reward. Previous 
winners in the earlier draw(s) are eligible to participate in the subsequent draw(s). 

 - Claim: The claim validity is 14 calendar days after being contacted or notified by BRED team. 
The winners shall provide their identification document(s) that corresponds to their profiles 
recorded at the Bank. All winners shall agree to take part in any publicity means (to be 
determined and informed by the Bank). 



OTHER CONDITIONS:  

 - No monetary or other types of gifts are to be exchanged or required to redeem any price.  
BRED holds no liability to any party in this circumstance.   

 - All the prizes are non-transferrable and non-convertible to cash. 

 - Any violation of the terms herein, bribery, fraud, or other illegal misconduct to obtain the prize  
is not tolerated in all cases.  

 - BRED reserves its fully uncontested right to modify any part of this T&C and terminate the whole 
Campaign without prior notice. At its reasonable judgment and discretion, BRED is entitled to 
withhold the price, and disqualify any entrant found breaching this T&C and/or the applicable 
laws.  

 - Any published decision of BRED is final and no further correspondence will be entertained. 


