ູ້ າກເງ ິນຕໍ່ ກັບການປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ
ສິດ ຂອງຜຝ

ູ້ ື ມ ຫລື ການເຮັດທຸ ລະກາອືໍ່ນໆ
ໃນການໃຊູ້ບລິການທາງການເງ ິນບໍ່ ວໍ່າຈະເປັ ນ ການຝາກ-ຖອນເງ ິນ, ການກຢ
ູ້
ນອກຈາກພວກເຮົາທໍ່ ເປັ ນລກຄູ້າ ຫລື ຜໃູ້ ຊູ້ບລິການ ຄວນຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົາໃຈ
ໃນຄຸ ນລັກສະນະຂອງບລິການທໍ່ ຕົນ

ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫຸ ດຜໍ່ອນຄວາມເສຍ
ສົນໃຈ ຫ ື ກາລັງຊົມໃຊູ້ຢໍ່ ນັນູ້ ສິໍ່ງສາຄັນອກຢໍ່າງໜໍ່ ງທໍ່ ຈະຊໍ່ວຍໃຫູ້ເຮົາໄດູ້ຮບ
ູ້ ກຄືຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈໃນສິ
ູ້
ຫາຍທໍ່ ອາດຈະເກດຂນ
ດຂອງຕົນຕໍ່ ສິໍ່ງທໍ່ ຕົນກາລັງດາເນນຢໍ່ ໃນວຽກງານການປົກ

ູ້
ິນ ຜຝ
ູ້ າກເງ ິນຄວນຮວ
ູ້ ໍ່ າຕົນເອງມສິດແນວໃດໃນການປົກປູ້ອງ
ປູ້ອງເງ ິນຝາກກເຊັໍ່ນດຽວກັນ ໃນຖານະທໍ່ ເປັ ນເຈົາຂອງເງ
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ູ້ ໃນບົດຄວາມສະບັບນ ູ້ ຈະມານາໃຫູ້ບນ
ັ ດາທໍ່ ານຮັບຊາບ ເຖິງສິດຂອງຜຝ
ູ້ າກເງ ິນ ຕໍ່ ກັບການປົກປູ້ອງ
ເງ ິນຝາກ. ດັໍ່ງນັນ,
ເງ ິນຝາກວໍ່າມຫຍັງແນໍ່ .
ຕາມດາລັດວໍ່າດູ້ວຍການປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ສະບັບເລກທ 329/ລບ, ວັນທ 05 ຕຸ ລາ 2017 ໄດູ້ການົດສິດຂອງ
ູ້ າກເງ ິນ ໄວູ້ວໍ່າ:
ຜຝ

ໄດູ້ຮັບການປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກທໍ່ ຝາກໄວູ້ນາສະມາຊິກ ຕາມວົງເງ ິນປົ ກປູ້ອງ ແລະ ເວລາທໍ່ ການົດໄວູ້: ຫາກສະ
ຖາບັນການເງ ິນໃດໜໍ່ ງ ທໍ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ອັນໄດູ້ແກໍ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາ
ູ້
ູ້ າກເງ ິນຈະໄດູ້ຮັບການປົ ກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ດູ້ວຍການ
ບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທໍ່ ຮັບເງ ິນຝາກ ຕົກຢໍ່ ສະພາບລົມລະລາຍ
ຜຝ
-

ຈໍ່ າຍຄືນເງ ິນຝາກ ຫ ື ເງ ິນປົ ກປູ້ອງ ຕາມວົງເງ ິນປົກປູ້ອງທໍ່ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ ການົດຈາກສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນ
ູ້ ກລົງວໍ່າດູ້ວຍວົງເງ ິນປົກປູ້ອງ ສະບັບເລກທ 1197/ທຫລ, ວັນທ 31 ທັນວາ 2019 ແມໍ່ ນໄດູ້ກາ
ັ ຕາມຂຕົ
ຝາກ ຊໍ່ ງປັດຈຸບນ

ູ້ າກເງ ິນຈະໄດູ້ຮບ
ັ ແມໍ່ ນຫູ້າສິບລູ້ານ (50.000.000) ກບ ຕໍ່ ຜຝ
ູ້ າກເງ ິນໜໍ່ ງລາຍ ຕໍ່
ນົດວົງເງ ິນປົກປູ້ອງສງສຸ ດທໍ່ ຜຝ
ູ້ ນສະພາວະລົມລະລາຍຂອງສະຖາບັ
ູ້
ສະມາຊິກໜໍ່ ງແຫໍ່ ງ ໂດຍພາຍຫລັງການຢັງຢື
ນການເງ ິນ ແລະ ມການປະກາດຜໍ່ານສືໍ່
ູ້ າກເງ ິນຊາບ ກໍ່ ຽວກັບການຈໍ່ າຍເງ ິນປົກປູ້ອງ ຜຝ
ູ້ າກເງ ິນສາມາດຮັບເງ ິນປົກປູ້ອງ ໂດຍປະກອບເອກະສານ
ມວນຊົນໃຫູ້ຜຝ
ູ້ ໍ່ ມປະກາດ
ຂຮັບເງ ິນປົກປູ້ອງ ຕາມແບບພິມທໍ່ ສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກການົດໄວູ້ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕໍ່ ມືເລ
ໃຫູ້ມາຍືໍ່ນເອກະສານ;

ູ້ ນກໍ່ ຽວກັບການປົ ກ ປູ້ອ ງເງ ິນຝາກ ຈາກສະມາຊິກ ແລະ ສ ານັກ ງານປົ ກ ປູ້ອ ງເງ ິນຝາກ: ຂມ
ູ້ ນ
ັ ຂມ
ໄດູ້ຮ ບ
ູ້ ງ ແລະ ຮັບຮ ູ້
ູ້ າກເງ ິນສາມາດເຂົາເຖິ
ຂໍ່າວສານກໍ່ ຽວກັບການປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ຈະຕູ້ອງມການເປດເຜຍຜໍ່ານສືໍ່ຕໍ່ າງໆ ຊໍ່ ງຜຝ
ູ້ ນກໍ່ ຽວກັບແຜນການຈໍ່ າຍເງ ິນປົ ກປູ້ອງໃຫູ້ແກໍ່ ຜຝ
ູ້ າກເງ ິນ ໃນເວລາທໍ່ ສະຖາບັນການເງ ິນໃດໜໍ່ ງ ທໍ່
ໄດູ້ ໂດຍສະເພາະຂມ
-

ູ້
ເປັນສະມາຊິກຂອງສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ຕົກຢໍ່ ໃນສະພາລະລົມລະລາຍ;
ູ້ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບການລະເມດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຕົນ: ຜ ູ້
- ຮູ້ອງທຸກຕໍ່ ການຈັດຕັງທ
ູ້ ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານປົກປູ້ອງຜ ູ້
ຝາກເງ ິນ ສາມາດແຈ ູ້ງ ຫລື ສະເໜຕໍ່ ສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ, ອົງການຄຸ ມ
ື ລະເມດ ຊໍ່ ງໄດູ້ສາູ້ ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ ສິດ ແລະ
ເງ ິນຝາກ ຫລື ອົງການທໍ່ ມສດອານາດກໍ່ ຽວຂູ້ອງ ຖູ້າເຫັນວໍ່າຕົນເອງໄດູ້ຖກ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;

ູ້ ນຂອງສະຖາບບັນການເງ ິນ ກໍ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ຢໍ່າງລະອຽດກໍ່ ອນການຕັດສິນ
- ສກສາຂມ
ູ້ າກເງ ິນ ມສິດໃນການ
ໃຈເປດບັນຊເງ ິນຝາກ: ກໍ່ ອນຈະມການໃຊູ້ບລິການ (ຝາກເງ ິນ) ກັບສະຖາບັນການເງ ິນໃດໝໍ່ ງ ຜຝ
ູ້ ນຈາກບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນຢໍ່າງລະອຽດຖໍ່ ຖູ້ວນເສຍກໍ່ ອນ ຊໍ່ ງສະຖາບັນການເງ ິນກຕູ້ອງສະແດງ ຫລື
ສກສາຫາຂມ
ູ້ ນທໍ່ ເຫັນວໍ່າມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ສາມາດເປດເຜຍໄດູ້ ເປັນຕົນຂ
ູ້ ມ
ູ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ໜັງສືຢັງຢື
ູ້ ນການເຂົາເປັ
ູ້ ນ
ຕິດຂມ
ູ້ ນຈາເປັນອືໍ່ນໆ ທໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ອງກັບປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ
ສະມາຊິກຂອງສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ, ວົງເງ ິນປົກປູ້ອງ ແລະ ຂມ
ູ້ າກເງ ິນ) ສາມາດຮັບຊາບໄດູ້.
ເພືໍ່ອໃຫູ້ຜໃູ້ ຊູ້ບລິການ (ຜຝ

ູ້ າກເງ ິນແລູ້ວ ໃນດາລັດສະບັບດັໍ່ງກໍ່ າວ ຍັງໄດູ້ການົດພັນທະຂອງຜຝ
ູ້ າກເງ ິນ ໄວູ້ວໍ່າ “ຜ ູ້
ນອກຈາກສິດຂອງຜຝ
ູ້ ນທໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ອງກັບການຝາກເງ ິນຂອງຕົນ ໃຫູ້ສະມາຊິກ ແລະ ສານັກງານປົ ກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ຢໍ່າງ
ຝາກເງ ິນຕ ູ້ອງສະໜອງຂມ
ູ້ ນທໍ່ ຈາເປັນ ບໍ່ ວໍ່າຈະແມໍ່ ນ ຂມ
ູ້ ນບັນຊເງ ິນຝາກ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ
ຄົບຖູ້ວນ ແລະ ຖືກຕູ້ອງ” ໂດຍທຸກໆຂມ
ູ້ ນຕໍ່ າງໆທໍ່ ຕິດພັນ ຜຝ
ູ້ າກເງ ິນມພັນທະຕູ້ອງສະໝອງໃຫູ້ສະມາຊິກ (ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ ື ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະ
ຂມ
ູ້ ມ
ູ້ ນດັໍ່ງກໍ່ າວຕູ້ອງມຄວາມຈິງ ຫູ້າມ
ພາກທໍ່ ຮັບເງ ິນຝາກ ທໍ່ ຕົນຝາກເງ ິນໄວູ້) ແລະ ສານັກງານປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ພູ້ອມນັນຂ
ມການດັດແກ ູ້ ຫ ື ປອມແປງຢໍ່າງເດັດຂາດ.
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ູ້
ູ້ າກເງ ິນ ຕໍ່ ກັບການປົກປູ້ອງເງ ິນຝາກ ຊໍ່ ງເປັນສິໍ່ງໜໍ່ ງທໍ່ ຈະຊໍ່ວຍໃຫູ້ເຮົາ
ທໍ່ ກໍ່ າວມານັນແມໍ່
ນ ກແມໍ່ ນສິດຂອງຜຝ

ູ້
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫຸ ດຜໍ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທໍ່ ອາດຈະເກ ດຂນໄດູ້
ໄດູ້ຮບ
ໂດຍນອກຈາກສິດທໍ່ ເຮົາ ສາມາດຈັດຕັງູ້
ັ ໄດູ້ແລູ້ວ ແມໍ່ ນປາດສະຈາກບໍ່ ໄດູ້ພນ
ັ ທະທໍ່ ເຮົາກຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບດ
ັ ເຊັໍ່ນກັນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ວຽກງານດັໍ່ງກໍ່ າວມ
ປະຕິບດ
ູ້ ນທໍ່ ໄດູ້ນາສະເໜໄປນັນຈະເປັ
ູ້
ຄວາມຖືກຕູ້ອງສອດຄໍ່ອງ. ທູ້າຍນ ູ້ ຫວັງຢໍ່າງຍິໍ່ງວໍ່າຂມ
ນປະໂຫຍດແກໍ່ ບັນດາທໍ່ ານ ຖູ້າຫາກ

ູ້ ນເພໍ່ ມຕືໍ່ມກໍ່ ຽວກັບຂະແໜງການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ກ
ູ້ ໍ່ ານທໍ່ ານໃດມຄວາມສົນໃຈ ຫ ື ຕູ້ອງການສກສາຂມ
ທໍ່ ານຜອ
ໍ່ ເວັບໄຊ www.bol.gov.la
ູ້
ສາມາດເຂົາໄປທ

ິ າ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ
ໂດຍ: ນ. ຄາເບົາູ້ ສຸ ວລະວົງ ກົມນິຕກ

ຢໍ່ ເມືອງລາວໃຊູ້ແຕໍ່ເງ ິນກບ
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