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ກັນຍາ 2018 

ຄາໍຖາມທີ່ພບົເລື້ອຍໆ 
 

ການປຸ່ຽນແປງການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ 
ທີ່ສໍາຄັນ  
 

ສິ່ງທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຄວນຮ ມ້ຫີຍງັແດຸ່? 

ຫວົຂໍ້ 1: ແພັກເກັດຜະລິດຕະພັນໃໝຸ່ ຂອງ ທະນາຄານລາວ-ຟຣັ່ງ 

ຫັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບປ ງລະບົບທະນາຄານຂອງພວກເຮົາສໍາເລັດແລ້ວ, ກ ຸ່ມ BFL BRED ໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນທ ກ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢ ຸ່ ແລະ ເພື່ອເປີດໂຕແພັກເກັດໃໝຸ່, ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທະນາຄານຂອງທຸ່ານ

ຫາຍຂຶ້ນ. ແພັກເກັດໃໝຸ່ຕຸ່າງໆມີດັ່ງລ ຸ່ມນີ້:

●  ບັນຊີເງິນເດືອນຂອງບໍລິສັດ 

●  ຊິວເວີ  

●  ໂກນດ໌ 

●  ແພລທິນຽມ

ທ ກແພັກເກັດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບ E-Banking ແລະ ມີບັດ VISA Debit Card ໃຫ້ຟຣີ, ເພື່ອໃຫ້ທຸ່ານສາມາດເຮັດ 

ທ ລະກໍາທາງການເງິນໄດ້ທ ກບຸ່ອນທ ກເວລາ. 

 

ຫວົຂໍ້ 2: ການທົບທວນຄືນລາຄາຄຸ່າບໍລິການ ປີ 2018 

ນອກຈາກຈະມີແພັກເກັດໃໝຸ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນລາຄາຄຸ່າບໍລິການທົ່ວໄປ ປີ 2018 ອີກດ້ວຍ, ເພື່ອໃຫ້

ເກີດຄວາມໂປຸ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທໍາແກຸ່ທາຸ່່ນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.  

ພວກເຮົາຈະມອບໃບໂຄສະນາກຸ່ຽວກັບຄຸ່າທໍານຽມ ແລະ ຄຸ່າບໍລິການປີ 2018 ທີ່ສອດຄຸ່ອງກັບແພັກເກັດສຸ່ວນບ ກຄົນຂອງທຸ່ານໃຫ້ 

ໃນເວລາທີ່ທຸ່ານມາເປີດບັນຊີ (ນອກຈາກນັ້ນ ທຸ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເອົາໄດ້ທີ່ສ ນບໍລິການທ ກສ ນ ແລະ ຂໍທາງອີເມວໄດ້ອີກດ້ວຍ). 
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ໜຶ່ງໃນທັດສະນະສໍາຄັນທີ່ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ແມຸ່ນ ຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍຕ່າສ ດ - AVMB (ຄວນມີນິຍາມ 

ແລະ ຄໍາອະທິບາຍທີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງຢ ຸ່ໃນຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ພາຍໃຕ້ພາກຂໍ້ມ ນທົ່ວໄປ). 

 

ຫວົຂໍ້ 3: ຢ ດການຕ່ປະກັນໄພ AGL ແບບອັດຕະໂນມັດ 

ຂໍໃຫ້ທຸ່ານຮັບຮ ້ໄວ້ວຸ່າ ກ ຸ່ມ BFL BRED ຈະບ່ຕ່ປະກັນໄພ AGL (ອ ປະຕິເຫດສຸ່ວນບ ກຄົນ, ລົດ ແລະ ການເດີນທາງ) ແບບ

ອັດຕະໂນມັດອີກຕ່ໄປແລ້ວ. ການປຸ່ຽນແປງນີ້ຈະບ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງຕ່ກັບການຕ່ປະກັນໄພທີ່ຜຸ່ານມາ ແຕຸ່ຈະມີຜົນສະເພາະແຕຸ່

ການຕ່ປະກັນໄພໃໝຸ່ໃນອະນາຄົດເທົ່ານັ້ນ. 

ເພື່ອຕ່ປະກັນໄພ AGL ໃໝຸ່, ກະລ ນາຕິດຕ່ໍສ ນບໍລິການລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຫື ຜ ້ຈັດການຝຸ່າຍປະຊາສໍາພັນ.  

 

ຫວົຂໍ້ 4: ການປຸ່ຽນແປງອື່ນໆຕກັ່ບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢ ຸ່ 

●  ປື້ມບັນຊເີງນິເຊັກ: ຂໍໃຫ້ທຸ່ານຮັບຮ ້ໄວ້ວຸ່າເລີ່ມແຕຸ່ເດືອນ ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ກ ຸ່ມ BFL BRED ຈະບ່ອອກ 

ປື້ມບັນຊີເງິນເຊັກ 25 ໃບ ອີກຕ່ໄປແລ້ວ, ແຕຸ່ທຸ່ານຍັງສາມາດສັ່ງຊື້ປື້ມບັນຊີເງິນເຊັກ 50 ໃບ ໄດ້ຄືເກົ່າ.  

 

●  ບັນຊີຝາກປະຢັດ: ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການມອບຜະລິດຕະພັນຝາກປະຢັດທີ່ດີທີ່ສ ດນັ້ນ 

ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈປຸ່ຽນແປງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕຸ່າງໆຂອງບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຢ ຸ່.  

ນີ້ແມຸ່ນການປຸ່ຽນແປງຫັກຕຸ່າງໆ (ກະລ ນາເບິ່ງຢ ຸ່ໃນໃບໂຄສະນາສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກຸ່ຽວກັບລາຄາຄຸ່າ

ບໍລິການໃໝຸ່): 

○  ທຸ່ານຈະ ຈະບ່ສາມາດດໍາເນີນທ ລະກໍາກັບ ບັດ VISA Debit Card ຂອງ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ໄດ້ໂດຍກົງ

ຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງທຸ່ານ - ເພື່ອທີ່ຈະດໍາເນີນທ ລະກໍາດັ່ງກຸ່າວນັ້ນ ທຸ່ານຈະຕ້ອງເຫັນດີນໍາໃຊ້ແພັກເກັດ 

ໃໝຸ່ຂອງພວກເຮົາ (ຊິວເວີ, ໂກນດ໌ ຫື ແພລທິນຽມ) 

○  ໃນປັດຈ ບັນທຸ່ານສາມາດ ຖອນເງິນໄດ້ 1 ຄັ້ງຕ່ເດືອນຟຣີ. ຫັງຈາກນັ້ນ ຄັ້ງຕ່ໆໄປຈະຖືກຕັດຄຸ່າບໍລິການໃນ

ການຖອນເງິນ 25.000 ກີບຕ່ຄັ້ງ 

○  ໃນປັດຈ ບັນພວກເຮົາມີ ການບໍາລ ງຮັກສາບັນຊີຟຣີສໍາລັບບັນຊີຝາກປະຢັດ (ແຕຸ່ກຸ່ອນແມຸ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍຄຸ່າ 

ທໍານຽມ 3 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໄຕມາດ) 
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ຂໍ້ມ ນທົ່ວໄປ 
 

ການປຸ່ຽນແປງຄຸ່າທໍານຽມ ແລະ ຄຸ່າບໍລິການໃໝຸ່ທັງໝົດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕຸ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2018. 

1.1 ເປນັຫຍງັທະນາຄານຈຶ່ງເລອືກທີ່ຈະປຸ່ຽນແປງແພກັເກດັຕຸ່າງໆ ແລະ ທບົທວນຄນືລາຄາຄຸ່າບລໍກິານ? 

ທີ່ທະນາຄານລາວ-ຟລັ່ງ, ພວກເຮົາມ ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄ ນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດໃຫ້ແກຸ່ທຸ່ານ. 

ເພື່ອປັບປ ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບລໍກິານທີ່ມອບໃຫ້ແກຸ່ທຸ່ານ, ທາງທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້

ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນຜະລິດຕະພັນດ້ານການທະນາຄານທີ່ມີຢ ຸ່ ລວມທັງຄຸ່າທໍານຽມ ແລະ ຄຸ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ

ຕ້ອງການກໍານົດລາຄາຄຸ່າບໍລິການທີ່ໂປຸ່ງໃສໃຫ້ກັບລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົາທ ກຄົນ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວສໍາລັບ

ຫາຍໆແພັກເກັດໃນ ປີ 2018 ນີ້. 

 

1.2 ທະນາຄານຈະເລອືກແພກັເກດັໃໝຸ່ຂອງຂອ້ຍໄດແ້ນວໃດ? 

ແພັກເກັດເຫົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕຸ່ລະບ ກຄົນ ແລະ ໃຫ້ທຸ່ານມີຕົວເລືອກດ້ານການບໍລິການທີ່ຫາກຫາຍ, 

ເພື່ອໃຫ້ທຸ່ານສາມາດຄ ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ທ ລະກໍາທາງການເງິນຕຸ່າງໆໄດ້ຢຸ່າງງຸ່າຍດາຍ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢຸ່າງ

ຫວງຫາຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ຮ ບແບບການດໍາລົງຊີວິດຂອງທຸ່ານ. ພວກເຮົາອີງໃສຸ່ແພັກເກັດຂອງທຸ່ານຕາມ 

ຍອດຄງົເຫອືລາຍເດອືນສະເລຸ່ຍ* ທີ່ທຸ່ານມີຢ ຸ່ໃນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຂອງທຸ່ານໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜຸ່ານມາ. 
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1.3 *ຍອດຄງົເຫອືລາຍເດອືນສະເລຸ່ຍ - AVMB ແມຸ່ນຫຍງັ? 

ນິຍາມ: ພວກເຮົາຄິດໄລຸ່ຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ (AVMB) ໂດຍການບວກຍອດຄົງເຫືອໃນບັນຊີທີ່ປິດລາຍຂອງແຕຸ່ລະ

ບັນຊີເຂົ້າກັນຕະຫອດເດືອນນັ້ນ. ຫັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເອົາມາຫັນໃສຸ່ຈໍານວນລວມທັງໝົດຂອງຍອດຄົງເຫືອ 

ໃນບັນຊີລາຍວັນຕາມຈໍານວນມື້ຂອງໃນເດືອນນັ້ນ. 

ກຸ່ຽວກັບຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ (AVMB) ນີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຍອດຄົງເຫືອພຽງພໍຢ ຸ່ບັນຊີຂອງທຸ່ານ ພວກເຮົາ

ຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮ ້ຈັກ ຄຸ່າທໍານຽມສໍາລັບຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍຕ່າສ ດອີກດ້ວຍ. ຄຸ່າທໍານຽມນີ້ (ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບແພັກເກັດ

ຂອງທຸ່ານ) ຈະຖືກຄິດຄຸ່າບໍລິການໃນກໍລະນີທຸ່ານບ່ມີຍອດຄົງເຫືອຕ່າສ ດທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ ຸ່ໃນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ 

ບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງທຸ່ານ.  

●  ສໍາລັບລ ກຄາ້ “ທີ່ມີຢ ຸ່” (ທີ່ໃຊບ້ໍລິການທະນາຄານກັບ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ກຸ່ອນວັນທ ີ1 ພະຈິກ): ເນື່ອງຈາກວຸ່າ 

ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດແບຸ່ງຕາມຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ (AVMB) ດັ່ງກຸ່າວນີ້ ແລະ ໃນກໍລະນີທຸ່ານຄິດວຸ່າມັນ

ບ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸ່ານດັ່ງທີ່ທຸ່ານຄາດຫວັງ ແນຸ່ນອນວຸ່າພວກເຮົາຈະໃຫ້ໂອກາດທຸ່ານ ເພື່ອ

ປຸ່ຽນແປງແພັກເກັດຂອງທຸ່ານໃນຊຸ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນທໍາອິດ ພາຍຫັງວັນທີທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ລາຄາຄຸ່າບໍລິການ  

ປີ 2018.  

●  ສໍາລັບລ ກຄາ້ “ໃໝຸ່” (ທີ່ໃຊບ້ໍລິການທະນາຄານກັບ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ພາຍຫງັວັນທ ີ1 ພະຈິກ): ທຸ່ານຈະບ່ສາມາດ

ປຸ່ຽນແປງການຈັດແບຸ່ງແພັກເກັດຂອງທຸ່ານໄດ້ ກຸ່ອນຊຸ່ວງໄລຍະເວລາເຄິ່ງປີທໍາອິດ ພາຍຫັງການເຫັນດີນໍາໃຊ້ແພັກເກັດ

ຂອງທຸ່ານ (ຊຶ່ງວຸ່າທຸ່ານໄດ້ລົງລາຍເຊັນຕ່ກັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕຸ່າງໆຂອງພວກເຮົາວຸ່າ ທຸ່ານເຫັນດີທີ່ຈະຈຸ່າຍ 

ຄຸ່າທໍານຽມຖ້າຫາກວຸ່າບັນຊີຂອງທຸ່ານມີຍອດຄົງເຫືອຕ່າກວຸ່າຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ). ຖ້າຫາກວຸ່າທຸ່ານມີ 

ຄໍາຖາມໃດໆກຸ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກຸ່າງ ກະລ ນາຕິດຕ່ຫານາຍທະນາຄານສຸ່ວນບ ກຄົນຂອງທຸ່ານໄດ້ທ ກເວລາ ຫື ທີມບໍລິການ

ລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ອີເມວ contact@bfl.la.  

ເພື່ອຮັບປະກັນວຸ່າທຸ່ານໄດ້ຮັບການຈັດແບຸ່ງແພັກເກັດທີ່ດີທີສ ດໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸ່ານ ພວກເຮົາຈະ 

ທົບທວນຄືນຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ (AVMB) ຂອງທຸ່ານທ ກໆຊຸ່ວງໄລຍະເວລາເຄິ່ງປີ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕ່ຫາ 

ທຸ່ານຖ້າຫາກວຸ່າພວກເຮົາຮ ້ສຶກວຸ່າມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫາຍສໍາລັບທຸ່ານເພື່ອປຸ່ຽນແປງແພັກເກັດຂອງທຸ່ານ.  

ຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍ (AVMB) ຈະຊຸ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ

ຕຸ່າງໆທີ່ພວກເຮາົມອບໃຫແ້ກຸ່ທຸ່ານໄດ້, ແຕຸ່ສຸ່ວນຫາຍການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົານັ້ນແມຸ່ນ 

ເພື່ອຊຸ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕຸ່າງໆທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ແກຸ່ລ ກຄ້າ. 

 

mailto:contact@bfl.la
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1,4. ຂອ້ຍສາມາດປຸ່ຽນແປງແພກັເກດັຂອງຂອ້ຍໄດບ້?ໍ  

ທຸ່ານສາມາດປຸ່ຽນແປງແພັກເກັດຂອງທຸ່ານໄດ້ຖ້າຫາກວຸ່າທຸ່ານຕ້ອງການຫຼຸດແພັກເກັດລົງ, ແຕຸ່ຂໍໃຫ້ທຸ່ານຮັບຮ ້ໄວ້ວຸ່າແຕຸ່ລະ 

ແພັກເກັດຂອງພວກເຮົານັ້ນແມຸ່ນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຈ ດປະສົງໃຫ້ລາຄາຄໍາບໍລິການພິເສດແກຸ່ລ ກຄ້າຜ ້ທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການເຮົາ

ມາໂດຍຕະຫອດເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢຸ່າງ: ຖ້າຫາກວຸ່າທຸ່ານມີແພັກເກັດໂກນດ໌ ຫື ແພລທິນຽມນໍາຢ ຸ່ແລ້ວ, ແຕຸ່ຕ້ອງການຫຼຸດລົງມາໃຊ້ 

ແພັກເກັດຊິວເວີຜົນປະໂຫຍດທີ່ທຸ່ານຈະໄດ້ຮັບກ່ຈະຫຼຸດລົງນໍາ.  

ນອກຈາກນັ້ນມັນຍັງມີຄວາມຈິງສໍາລັບທາງອື່ນ ເຊັ່ນ: ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າແພັກເກັດແພລທິນຽມຈະໜ້າສົນໃຈເພາະວຸ່າຄຸ່າບໍລິການ 

ລາຍເດືອນຟຣີກ່ຕາມ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສໍາລັບຍອດຄົງເຫືອລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍແມຸ່ນຈະສ ງກວຸ່າແພັກເກັດຊິວເວີ ຫື  

ແພັກເກັດໂກນດ໌ - ຫັງຈາກນັ້ນ ທຸ່ານກ່ຈະຖືກຕັດຄຸ່າບໍລິການໃນຈໍານວນທີ່ສ ງກວຸ່າເກົ່າໂດຍຜຸ່ານຄຸ່າທໍານຽມສໍາລັບຍອດຄົງເຫືອ

ລາຍເດືອນສະເລຸ່ຍຕ່າສ ດ. 

ຖ້າຫາກວຸ່າທຸ່ານມີຄໍາສອບຖາມໃດໆກຸ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ກະລ ນາທົບທວນຄືນທາງເລືອກຕຸ່າງໆທັງໝົດກັບນາຍທະນາຄານ 

ສຸ່ວນບ ກຄົນຂອງທຸ່ານ, ຫື ຕິດຕ່ຫາທີມບໍລິການລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ contact@bfl.la . 

 

1.4 ບດັ VISA Debit Card ສາກົນ, ບລໍກິານ ອ-ີແບງັຄງີ ຫ ືແອບັການທະນາຄານຜຸ່ານໂທລະສບັມຖື ືແມຸ່ນຂໍ້ບງັຄບັ
ທີ່ຕອ້ງມບີ ໍ? 

ທາງເລືອກແບບດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ (ບັດ Visa Card, ບໍລິການ ອີ-ແບັງຄີງ ແລະ ແອັບການທະນາຄານຜຸ່ານໂທລະສັບມືຖື  

ບ່ແມຸ່ນຂໍ້ບັງຄັບ ແຕຸ່ວຸ່າຈະເປັນສຸ່ວນໜຶ່ງໃນແພັກເກັດໃໝຸ່ຂອງທຸ່ານຢຸ່າງອັດຕະໂນມັດ. ທຸ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວຸ່າຈະເຮັດ ຫື ບ່ເຮັດ

ບັດດັ່ງກຸ່າວ, ແຕຸ່ຂໍໃຫ້ທຸ່ານຮັບຮ ້ໄວ້ວຸ່າມັນຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸ່າທໍານຽມຕ່າກວຸ່າ (ຈົ່ງປຶກສາ

ຫາລືກຸ່ຽວກັບຄຸ່າທໍານຽມ ແລະ ຄຸ່າບໍລິການ ປີ 2018 ຂອງທຸ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຮ ້ຂໍ້ມ ນເພີ່ມເຕີມ ຫື ຕິດຕ່ຫານາຍທະນາຄານສຸ່ວນບ ກຄົນ

ຂອງທຸ່ານ). 

 

1.4 ຖາ້ຫາກວຸ່າຂາ້ພະເຈົ້າບມ່ຍີອດຄງົເຫອືໃດໆ, ທາງທະນາຄານຂອງທຸ່ານຈະຕດັເງນິໃນບັນຊີຂອງຂາ້ພະເຈົ້າລງົ 
ແລະ ຄດິໄລຸ່ດອກເບຍ້ໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າຈຸ່າຍບ ໍ? 

ຄຸ່າບໍລິການແມຸ່ນຈະມີຜົນບັງຄັບຢ້ອນຫັງໄດ້. ໝາຍຄວາມວຸ່າຖ້າຫາກວຸ່າທຸ່ານບ່ມິເງິນພຽງພໍຢ ຸ່ໃນບັນຊີ ລະບົບຂອງພວກເຮົາ 

ຈະຕັດຄຸ່າບໍລິການທັນທີທີ່ທຸ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທຸ່ານ. ຫັງຈາກນັ້ນ ບັນຊີຂອງທຸ່ານກ່ຈະບ່ຖືກຄິດໄລຸ່ໃຫ້ເສຍຄໍາທໍານຽມ 

ແລະ/ຫື ດອກເບ້ຍເພີ່ມເຕີມໃດໆອີກ.  

mailto:contact@bfl.la
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ຕົວຢຸ່າງ: ຖ້າຫາກວຸ່າບັນຊີຂອງທຸ່ານບ່ມີຍອດຄົງເຫືອເປັນເວລາ 1 ແລະ 2 ເດືອນ, ແຕຸ່ວຸ່າຫັງຈາກນັ້ນທຸ່ານໄດ້ຝາກເງິນ

ເຂົ້າບັນຊີແລ້ວມີຍອດຄົງເຫືອໃນເດືອນທີ 3, ລະບົບຂອງພວກເຮົາຈະຄິດໄລຸ່ໃຫ້ທຸ່ານເສຍຄຸ່າທໍານຽມ ແລະ ຄຸ່າບໍລິການທີ່ເຖິງ 

ກໍານົດ ສໍາລັບເດືອນທີ 1 ແລະ 2 ຢ ຸ່ໃນເດືອນທີ 3 ຂອງວັນດຽວກັນທີ່ທຸ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີນັ້ນ.  

2.5 ຂໍ້ມ ນສຸ່ວນຕວົ ແລະ ຂໍ້ມ ນທາງການເງນິຂອງຂ້ອຍຈະມຄີວາມປອດໄພບ?ໍ 

ທີ່ທະນາຄານລາວ-ຟລັ່ງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສຸ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມ ນລ ກຄ້າ ແມຸ່ນບ ລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ. 

ລະບົບ Core ແບບໃໝຸ່ຂອງພວກເຮົາ ຈະໃຫ້ຄ ນສົມບັດພິເສດເພີ່ມເຕີມເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມ ນສຸ່ວນຕົວຂອງທຸ່ານ ແລະ ເພີ່ມການ

ກວດກາຄວາມປອດໄພຫາຍຂຶ້ນ.  

2.6 ໃນອະນາຄດົ 

ນັບຕັ້ງແຕຸ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ພວກເຮົາແມຸ່ນມີຄວາມອາດສາມາດສ ງຂຶ້ນ ໃນການມອບຜະລິດຕະພນັໃໝຸ່ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ

ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸ່ານເຊັ່ນ: ແອັບການທະນາຄານຜຸ່ານໂທລະສັບມຖື ືແລະ ແພັກເກັດ/ລາຄາຄຸ່າບໍລິການ 

ໃໝຸ່ຂອງພວກເຮາົ.. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສື່ສານໃຫ້ທຸ່ານຮັບຮ ້ເຖິງການປຸ່ຽນແປງ, ການປັບປ ງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃໝຸ່ໆ ໃນເມື່ອ

ພວກມັນຖືກຈັດຕັ້ງະຕິບັດ ແລະ ນໍາມາໃຊ້. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຜຸ່ານທາງເວັບໄຊທ໌, ກິດຈະກໍາ ແລະ ແຈ້ງການຕຸ່າງໆ, ອີເມວ 

ເປົ້າໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງລ ກຄ້າ ແລະ ການສື່ສານຜຸ່ານທາງໄປສະນີ. 

 

ເພື່ຶອຮັບປະກັນວຸ່າທຸ່ານຮັບຮ ້ຂໍ້ມ ນກຸ່ຽວກັບການປຸ່ຽນແປງດັ່ງກຸ່າວ, ກະລ ນາອຸ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ທຸ່ານໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາ. ຂໍຂອບໃຈ

ອີກເທື່ອໜຶ່ງມາຍັງທ ກທຸ່ານທີ່ເລືອກການບໍລິການຂອງກ ຸ່ມ BFL BRED, ພວກເຮົາຄໍານຶງເຖິງທ ລະກິດຂອງທຸ່ານ ແລະ ຄ ນຄຸ່າ

ຂອງສາຍສໍາພັນຂອງພວກເຮົາ. 

2.7 ຈະມພີະນກັງານໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສຸ່ຕກ່ັບບນັຫານີ້ບ?ໍ 

ແນຸ່ນອນວຸ່າພວກເຮົາຈະສະໜອງພະນັກງານສະເພາະທີ່ພ້ອມຮັບສາຍໂທເຂົ້າຈາກລ ກຄ້າ ຕະຫອດໄລຍະໂມງລັດຖະການ.  

ສ ນ ບໍລິການລ ກຄາ້ຂອງພວກເຮາົ - +856 21 285 444 ຫ ືcontact@bfl.la - ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທຸ່ານກໍລະນີມີບັນຫາ ຫື  

ຖ້າທຸ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລ ນາຕິດຕ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ (ຫື ສົ່ງອີເມວໄປທີ່ contact@bfl.la). 

mailto:contact@bfl.la

