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वैदेशिक ट्र ान्सफरहरू

वैदेशिक कोष ट्र ान्सफरको लाशर् प्रशवशि शवन्दु

SpeedSend

SpeedSend रे शमट् प्रयोर् र्रे र पठाउनुहोस्

SpeedSend नर्द सङ्कलन

SpeedSend रे शमट् प्रयोर् र्रे र पठाउनुहोस र नर्द सङ्कलन र्नुगहोस्
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वैदेशिक
01 ट्र ान्सफरहरू
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बैदेशिक ट्र ान्सफर CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

CIMB Clicks मा लर्इन र्नुगहोस् (डे स्कट्प / ट्याब्लेट् प्रयोर्कताग )
01

www.cimbclicks.com.my
/clicks/#/ मा लर्इन
र्नुगहोस्

02

तपाईंको प्रयोर्कताग आइडी
र पासवडग प्रयोर् र्रे र लर्इन
र्नुगहोस्
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Proprietary of CIMB

बैदेशिक ट्र ान्सफर CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

वैदेशिक ट्र ान्सफरहरूको चयन
01

“भुक्तानी र ट्र ान्सफर”
चयन र्नुगहोस्

02

“िैदेविक
ट्र ान्सफरहरू” चयन
र्नुगहोस्

1
2

5

बैदेशिक ट्र ान्सफर CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

वैदेशिक ट्र ान्सफरहरूको मुख्य पृष्ठ
“यसमा पठाउनुहोस्” वििरणहरू चयन गनुुहोस्
Nepal - नेपाल

1
2
3
5

NPR

4

MYR

1 o दे ि – तपाईंले कोषहरू पठाउन

चाहनुभएको दे िलाई चयन र्नुग होस्
2 o मुद्रा प्राप्त गने – लाभार्थीले प्राप्त
र्रोस् भनी तपाईंले चाहे को मु द्रा चयन
र्नुगहोस्
“रकम” वििरणहरू भनुुहोस्

3 o मुद्रा पठाउनुहोस् – तपाईंले पठाउन
4

6

चाहनुभएको मुद्रा चयन र्नुगहोस्
o रकम पठाउनुहोस् – तपाईंले पठाउन
चाहनुभएको चयन र्ररएको मुद्रा रकम
प्रशवि र्नुगहोस्

“ट्र ान्सफरको प्रकार” चयन गनुुहोस्

5 o खातामा स्थानान्तर गनुुहोस् – लाभार्थी
6

आफ्नो खातामा कोष प्राप्त र्रोस् भनी
तपाईंले चाहनुहुन्छ भने चयन र्नुग होस्
o नगद सङ्कलन – लाभार्थीले नर्दमा
कोषहरू प्राप्त र्रोस् भनी तपाईं
चाहनुहुन्छ भने चयन र्नुगहोस्। खण्ड 04
को सन्दभग शलनुहोस्
6

02 SpeedSend

7

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

ट्र ान्सफरको प्रकार वा मोडको छनोट्
1 स्थानान्तरको प्रकार “खातामा

1

ट्र ान्सफर गनुुहोस्” चयन गनुुहोस्

Transfer to Account
खाताको लाशर् ट्र ान्सफर

Cash Collection
नर्द सङ्कलन

“उत्पादन प्राथवमकता” चयन गनुुहोस्

2 “Speedsend”

o कृपया SpeedSend चयन र्नुगहोस्

2

3 “अगाडी बढाउनुहोस बट्न ”

o अको पृष्ठमा जान अर्ाशड बढ् नुहोस्
बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्

Service Charge
सेवा िु ल्क
Total Transfer
कुल ट्र ान्सफर
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Proprietary of CIMB

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

ग्राहक घोषणा (2 को 1)

1

Common Selection
साधारण चयन

Non – resident
र्ैर शनवासी
1.
2.
3.

2
3

Own - स्वयं
Immediate/Family - शनकट्तम पररवार
- 3rd Party/Others - ते स्रो पक्ष /
अन्यहरु

Common Selection
साधारण चयन
4
5

Current transfer वतग मान ट्र ान्सफर
Workers’ remittance कामदारहरूको रे शमट्ान्स

अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

1.
2.
3.
4.

Parents - अशभभावकहरू
Spouse - जीवनसार्थी
Siblings - सहोदरहरू
Children - बालबाशलका

“िैदेविक कोष ट्र ान्सफर घोषणा” का
वििरणहरू भनुुहोस्
1 “प्रेषकको स्स्थवत”
o कृपया प्रेषकको शनवास क्लथर्थशत चयन
र्नुगहोस्

2 “लाभाथी स्स्थवत”

o कृपया लाभार्थी शनवास क्लथर्थशत चयन
र्नुगहोस्

3 “लाभाथीको सम्बन्ध”
o

कृपया प्रेषक र लाभार्थीबीचको सम्बन्ध
चयन र्नुगहोस्

4 “भुक्तानीको उद्दे श्य”

o कृपया डरप डाउन सूचीबाट् भुक्तानीको
उशचत उद्दे श्य चयन र्नुगहोस्

5 ““भुक्तानीको उद्दे श्य” को प्रकार चयन

गनुुहोस्”
o कृपया डरप डाउन सूचीबाट् भुक्तानीको
उशचत उद्दे श्य चयन र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

ग्राहक घोषणा (2 को 2)
“घोषणापत्र” का वििरणहरू भनुुहोस्
1 “घोषणापत्र स्वीकार िा अस्वीकार गनुुहोस्”
o घोषणापत्र पढ् नुहोस् र घोषणापत्र पढे को र
बुझेको सङ्केत र्नग “हो” र अन्यर्था "होइन"
चयन र्नुगहोस्

1

2 “वनयम तथा सतुहरूको वलङ्क”

o कृपया शनयम तर्था सतगहरू हे नग र पढ् न
शलङ्कमा क्लिक र्नुगहोस्

3 “वनयम तथा सतुहरू स्वीकार गनुुहोस्”
o सतग तर्था शनयमहरू पढ् नुहोस् र
“प्रशियालाई अर्ाशड बढाउन स्वीकार
र्नुगहोस् लाई चयन र्नुगहोस्

2

4 “प्रवियालाई अगावड बढाउने बट्न”

3

o अको पृष्ठमा जान प्रशियालाई अर्ाशड
बढाउने बट्न चयन र्नुगहोस्

4
5

5 “पछावडको बट्न”

o अशघल्लो पृष्ठमा पछाशड जान पछाशड
जानुहोस् बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

ग्राहक घोषणा (2 को 2)
1

घोषणापत्र
1. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक मैले यहााँ सेट् र्ररएको सेवा शनयन्त्रण र्ने शनयम तर्था सतगहरू पढे र बुझेको छु र त्यसपश्चात पररशचत भएका
बैङ्कमा भशनएका शनयम तर्था सतगहरूका प्रावधान र कुनै पशन संिोधनहरू अनुपालना र्नग सहमत छु र यसद्वारा बााँ शधएको छु ।
2. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक यहााँ उपलब्ध र्राइएका सबै जानकारी सत्य र सही छ र शवत्तीय सेवा ऐन 2013 र इस्लाशमक शवत्तीय सेवा ऐन
2013 को सम्बन्धमा र्राइएका Bank Negara Malaysia वैदेशिक शवशनमय सूचनाहरू अनुसार छ।
3. जानकारीको खुलासाको बैङ्कका अन्य अशधकारहरूमा पूवाग ग्रह शबना, म यसद्वारा बैङ्कलाई कानूनद्वारा अशधकार प्रदान र्रे अनुसार मेरा
माशमला र/वा बैङ्क खाताहरू बारे वा यसको सम्बन्धमा कुनै पशन जानकारी प्राप्त र्ने बैङ्क, कुनै पशन संवाददाता, एजेन्ट, सह-एजेन्ट वा मेरा
शनदे िनहरूको बैङ्कको कायाग न्वयनको सम्बन्धमा कायग र्ने कुनै पशन अन्य एजेन्सी; नेर्रा मलेशसया शबश्व बैंक वा कुनै पशन अन्य पक्षलाई
खुलासा र्नग सहमत र अशधकार प्रदान र्दग छु।
4. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक म शनवासी भएमा, मैले शिक्षा वा वैदेशिक रोजर्ारी र कुनै पशन भुक्तानीको उद्दे श्यमा मेरा शनकट्तम पररवारका
सदस्यहरू (जस्तै जीवनसार्थी, अशभभावक, सहोदरहरू, बालबाशलका) लाशर् एकल रूपमा शवदे िी मुद्रा मात्र रे शमट् र्नेछु।
5. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक म शनवासी भएमा, मलेशसयाको कुनै पशन शवत्तीय संथर्थामा घरे लु उधारोमा, मै ले प्रशत पात्रो वषग संयुक्तमा धेरैमा
RM1 शमशलयनसम्म मेरो वा अन्य र्ैर-शनवासीलाई लर्ानी उद्दे श्यको लाशर् शवदे िी मुद्रा (ररशिट् रूपान्तरणमा) पशन रे शमट्, ट्र ान्सफर वा
सम्झौता र्नेछु।
6. मैले उपलब्ध र्राएको कुनै पशन र्लत, असत्य वा अपूरो जानकारीको लाशर् म पूणग रूपमा उत्तरदायी हुनेछु र मे रा शनदे िनहरूको बैङ्कको
2
कायाग न्वयनका पररणाम
स्वरूप उठ् न सक्ने कुनै र/वा सबै नोक्सानी, लार्त, खचग, क्षशत, दाबी, मार्, कायग र/वा कायगवाहीहरू शवरुद्ध
बैङ्कलाई क्षशतपूशतग शदन सहमत छु ।
7. बैङ्कले अनुरोध र्दाग मैले ग्राहक उशचत लर्निीलता प्रशियाको भार्को रूपमा प्रमाणीकरणको लाशर् मे रो वैदेशिक शवशनमय कारोबार
प्रमाशणत र्ने समर्थगन कार्जात धारण र पेि र्नेछु। म [14] शदनशभत्र समर्थगन कार्जातहरू प्रस्तुत र्नग असफल भएमा, बैङ्कले कुनै पशन
कारोबार वा खाताहरू अस्वीकार, बेवास्ता, शनलम्बन, ब्लक र रोक्न सक्छ। 4

5

“अगावड बढे र, म यस ट्र ान्सफरका वनयम तथा सतुहरूमा सहमवत जनाउँ छु र स्वीकार गदु छु”

Proprietary of CIMB

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

लाभार्थीको जानकारी
“लाभाथीका वििरणहरू” भनुुहोस्
1 “लाभाथीको नाम”
1
2
3

o कृपया मनपने सूचीबाट् लाभार्थीको नाम
प्रशवि र्नुगहोस् वा चयन र्नुग होस्

Common Selection
साधारण चयन
1.
2.
3.
4.

Passport - राहदानी
Driving License ID - सवारी चालक अनुमशत पत्र
Government ID - सरकारी पररचय पत्र
Other IDs - अन्य पररचयपत्रहरू

4

2 “लाभाथीको आइडी प्रकार”

o कृपया लाभार्थीको आइडीको प्रकार चयन
र्नुगहोस्

3 “लाभाथीको आइडी नम्बर”

o कृपया लाभार्थीको पशहचान नम्बर पशन
प्रशवि र्नुगहोस्

4 “गन्तव्य दे ि”

5
6

o

महत्त्वपूणग
“लाभाथीको खाता नम्बर/IBAN नम्बर” को क्षेत्रमा, तपाईंले लाभार्थीको खाता
नम्बर मात्र घुसाउनुपछग – नम्बरहरू मात्र। कृपया र्थप शववरणहरूको लाशर्
SpeedSend महत्त्वपूणग जानकारीको सन्दभग शलनुहोस्।
*खाता नम्बर क्षेत्रमा SORT/ACH/BSB कोड प्रविष्ट नगनुुहोस्

अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

कृपया र्न्तव्य दे ि चयन र्नुगहोस्

“लाभाथीको बैङ्क” वििरणहरू भनुुहोस्
5 “गन्तव्य बैङ्क प्रविष्ट िा चयन गनुुहोस्”
6

o कोष प्राप्त र्नग लाभार्थीको बै ङ्क प्रशवि वा
चयन र्नुगहोस्
“लाभाथीको खाता नम्बर/IBAN नम्बर
प्रविष्ट गनुुहोस्”
o कृपया कोष प्राप्त र्नग लाभार्थीको खाता
नम्बर प्रशवि र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका
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आवेदक / प्रेषकको जानकारी
“प्रेषकका वििरणहरू” घुसाउनुहोस्

1 “बाट् भुक्तानी”

o कृपया कोष पठाउन बचत वा वतगमान
खाताबाट् चयन र्नुगहोस् वा मनपने सूचीबाट्
चयन र्नुगहोस्

1
2
2.1

2.1

Foreign Workers who works in Malaysia for
1 year and more AND this payment is drawn
from salary received from a Malaysia
employer/EPF?

2 “स्थानान्तरको विवि”

o कृपया तपाईंले लाभार्थीलाई कोषहरू कसरी
पठाउन चाहनुहुन्छ चयन र्नुगहोस्

वैदेशिक कामदारहरू जसले 1 वषगसम्म र
सोभन्दा धेरै मलेशसयामा काम र्नुगहुन्छ र यो
भुक्तानी मलेशसया रोजर्ारदाता/EPF बाट् प्राप्त
र्ररएका तलबबाट् शनकाशलएको छ?

“अन्य वििरणहरू” भनुुहोस्

3 “भुक्तानी वट्प्पणीहरू (िैकस्िक) भनुुहोस्”

3
4

4
5

NPR

6

5

o कृपया अशतररक्त भुक्तानी शनदे िन वा
शट्प्पणीहरू (कुनै भएमा) प्रशवि र्नुगहोस्
“मनपनेको रूपमा थप्नु होस्”
o मनपने सूचीको रूपमा बचत र्नग
जााँ चबाकसमा शचन्ह लर्ाउनुहोस्
कृपया कुल रकमको समीक्षा गनुुहोस्

6 “पेि गनुुहोस् बट्न”

o अको पृष्ठमा जान पेि र्नुगहोस् बट्नमा
क्लिक र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका
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पुशिकरण पृष्ठ (3 को 1)
“लाभाथीका वििरणहरू” प्रमावणत गनुुहोस्

1 “लाभाथीको नाम”
7

1

NPR

2
3

2

NPR

3

4
5
6

4
5
अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

6
7

o कृपया लाभार्थीको नाम सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“लाभाथीको आइडी प्रकार”
o कृपया लाभार्थीको आइडी प्रकार सही छ
भनी प्रमाशणत र्नुगहोस्
“लाभाथीको आइडी नम्बर”
o कृपया लाभार्थीको आइडी नम्बर सही छ
भनी प्रमाशणत र्नुगहोस्
“गन्तव्य दे ि”
o कृपया दे ि सही छ भनी प्रमाशणत र्नुग होस्
“लाभाथीको स्स्थवत”
o कृपया लाभार्थीको क्लथर्थशत सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“लाभाथीको सम्बन्ध”
o कृपया लाभार्थीको सम्बन्ध सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“रकम”
o कृपया रकम, िुल्क तर्था लार्तहरू र
आदान-प्रदान दर सही छ भनी प्रमाशणत
र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

पुशिकरण पृष्ठ (3 को 2)
“लाभाथीका वििरणहरू” प्रमावणत गनुुहोस्

1
2
3

1
2
3

4
5
6
7

“खाता”
o कृपया पठाउने कोष सही छ भनी खाताबाट्
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“ट्र ान्सफर विवि”
o कृपया खातामा िेशडट् चयन र्ररएको छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“प्रे षकको स्स्थवत”
o कृपया प्रेषकको शनवास क्लथर्थशत प्रमाशणत
र्नुगहोस्

“अन्य वििरणहरू” प्रमावणत गनुुहोस्

8

अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

4

“भुक्तानी िगु ”
o कृपया भुक्तानी वर्ग प्रमाशणत र्नुगहोस्

5

“भुक्तानीको प्रकार”
o कृपया भुक्तानीको उद्दे श्य प्रमाशणत र्नुगहोस्

6

“गन्तव्य बैङ्क”
o कृपया लाभार्थीको बैङ्क नाम प्रमाशणत र्नुगहोस्

7

“लाभाथीको खाता नम्बर/IBAN नम्बर”
o कृपया लाभार्थीको खाता नम्बर प्रमाशणत र्नुगहोस्

8

“कूल रकम”
o कृपया कूल पठाउने रकम प्रमाशणत र्नुगहोस्

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

Proprietary of CIMB

पुशिकरण पृष्ठ – SecureTAC / TAC नम्बर (3 को 3)
SpeedSend पुवष्टकरण
1

1 कारोबार शववरणहरूको समीक्षा र्नुगहोस्
र “SecureTAC” वा “TAC कोड” माफगत
कारोबार स्वीकार र्नुगहोस्

2 “प्रवियालाई अगावड बढाउनुहोस्

बट्न””
o प्रशियालाई अर्ाशड बढाउनु होस्
बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्

2
नोट्हरू
1. तपाईंका सम्पकग शववरणहरू नवीनतम छन् भनी सुशनशश्चत हुनुहोस्।
2. मले शसया बाशहरका सबै बैङ्क िु ल्कहरू लाभार्थीका खाताको लाशर् हुन्।
3. कृपया तपाईंले लाभार्थीको बैङ्कको पूरा नाम उपलब्ध र्राउन सुशनशश्चत र्नुगहोस्।
4. सबै वैदेशिक ट्े शलग्राशफक ट्र ान्सफर अनुरोधका लाशर्, तपाईंको खाता शनमाग ण र्ररएको वास्तशवक समय
शवशनमय दरको आधारमा तु रुन्तै डे शबट् र्ररनेछ।
5. 4 बजे पशछको, हप्तान्त वा सावगजशनक शबदामा र्ररएका वैदेशिक ट्े शलग्राशफक ट्र ान्सफर अनुरोधहरूको
लाशर्, तपाईंको खाता पशहले नै डे शबट् र्ररएको भएपशन अनुरोधहरू अको कायग शदनमा प्रशिया र्ररनेछ।
6. पेि र्रे र, तपाईंले माशर्थका सबै शनणग यहरू र्रे को माशननेछ।

16

Proprietary of CIMB

SpeedSend CIMB Clicks चरणबद्ध शनदे शिका

स्वीकृशत पृष्ठ
1

2

3

SpeedSend स्वीकृवत
स्वीकृवत पृष्ठ

1 o सन्दभग नम्बरसाँर् प्रशिया र्नगको लाशर्

सफल ट्र ान्सफर पेिी प्रदिगन र्नुगहोस्

2 o लाभार्थीका शववरणहरू प्रदिगन र्नुगहोस्

4

3 o पठाउने र प्राप्त र्ने रकम प्रदिगन

र्नुगहोस् मुद्रा रूपान्तरणको लाशर्
आदान-प्रदान दरको प्रयोर्लाई प्रदिगन
र्नुगहोस्

4 o प्रेषकका शववरणहरू प्रदिगन र्नुगहोस्

5
6

5 o अन्य शववरणहरू प्रदिगन र्नुगहोस्

6 o कूल पठाएको रकम प्रदिगन र्नुगहोस्
17

SpeedSend
04 (नर्द सङ्कलन)

18

SpeedSend नर्द सङ्कलन CIMB Clicks चरणबद्ध मार्गदिगक

Proprietary of CIMB

ट्र ान्सफर चयनको प्रकार र मोड
“ट्र ान्सफरको प्रकार” चयन गनुुहोस्
1

1 “नगद सङ्कलन”

o कृपया नर्द सङ्कलन चयन र्नुगहोस्

2 “Speedsend”

2

o कृपया SpeedSend बाकसशभत्र क्लिक
र्रे र आफ्नो प्रार्थशमकताको कारोबार
चयन र्नुगहोस्

3 “अगावड बढ् नुहोस् बट्न”

o अको पृष्ठमा जानको लाशर् अर्ाशड
बढ् नुहोस् बट्नमा क्लिक र्नुग होस्

3

20

SpeedSend नर्द सङ्कलन CIMB Clicks चरणबद्ध मार्गदिगक

Proprietary of CIMB

ग्राहक घोषणा (2 को 1)
“िैदेविक कोष ट्र ान्सफरको घोषणा” का
वििरणहरू भनुुहोस्

1 “प्रेषकको स्स्थवत”
1

Common Selection
साधारण चयन

Non Resident र्ैर शनवासी

2

1.
2.
3.

3

Own - स्वयं
Immediate Family - शनकट्तम पररवार
3rd Party/Others - ते स्रो पक्ष / अन्यहरु

Common Selection
साधारण चयन
4
5

Current transfers वतग मान ट्र ान्सफर
Workers’ remittance कामदारहरूको रे शमट्ान्स

अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

1.
2.
3.
4.

Parents - अशभभावकहरू
Spouse - जीवनसार्थी
Siblings - सहोदरहरू
Children - बालबाशलका

o कृपया प्रेषकको शनवास क्लथर्थशत चयन
र्नुगहोस्

2 “लाभाथीको स्स्थवत”

o कृपया लाभार्थीको शनवास क्लथर्थशत चयन
र्नुगहोस्

3 “लाभाथीको सम्बन्ध”
o

कृपया प्रेषक र लाभार्थीबीचको सम्बन्ध
चयन र्नुगहोस्

4 “भुक्तानीको उद्दे श्य”

o कृपया डरप डाउन सूचीमा भएका 7 वट्ा
वर्गबाट् भुक्तानीको उशचत उद्दे श्य चयन
र्नुगहोस्

5 “भुक्तानीको उद्दे श्य” को प्रकार चयन

गनुुहोस्”
o कृपया तपाईंको ट्र ान्सफरको लाशर्
भुक्तानीको उशचत उदे श्य चयन21र्नुगहोस्

SpeedSend नर्द सङ्कलन CIMB Clicks चरणबद्ध मार्गदिगक

Proprietary of CIMB

ग्राहक घोषणा (2 को 2)
“घोषणापत्र” का वििरणहरू भनुुहोस्

1 “घोषणापत्र स्स्वकार िा अस्स्वकार

गनुुहोस्”
o घोषणापत्र पढ् नुहोस् र प्रशियालाई
अर्ाशड बढाउनको लाशर् पढे को सङ्केत
र्नग "हो" चयन र्नुगहोस्

1

2 “वनयम तथा सतुहरूको वलङ्क”

o कृपया शनयम तर्था सतगहरू हे नग र पढ् न
शलङ्कमा क्लिक र्नुगहोस्

3 “वनयम तथा सतुहरू स्स्वकार गनुुहोस्”

o शनयम तर्था सतगहरू पढ् नुहोस् र
प्रशियालाई अर्ाशड बढाउन "स्वीकार
गनुुहोस्" चयन र्नुगहोस्

2
3

4 “प्रवियालाई अगावड बढाउनुहोस् बट्न”

4
5

o अको पृष्ठमा जान प्रशियालाई अर्ाशड
बढाउनुहोस् बट्नमा क्लिक र्नुग होस्

5 “पछावड बट्न”

o अशघल्लो पृष्ठमा पछाशड जान पछाशड
बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्

SpeedSend नर्द सङ्कलन CIMB Clicks चरणबद्ध मार्गदिगक

Proprietary of CIMB

ग्राहक घोषणा (2 को 2)
घोषणापत्र
1. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक मैले यहााँ सेट् र्ररएको सेवा शनयन्त्रण र्ने शनयम तर्था सतगहरू पढे र बुझेको छु र त्यसपश्चात पररशचत भएका
बैङ्कमा भशनएका शनयम तर्था सतगहरूका प्रावधान र कुनै पशन संिोधनहरू अनुपालना र्नग सहमत छु र यसद्वारा बााँ शधएको छु ।
2. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक यहााँ उपलब्ध र्राइएका सबै जानकारी सत्य र सही छ र शवत्तीय सेवा ऐन 2013 र इस्लाशमक शवत्तीय सेवा ऐन
2013 को सम्बन्धमा र्राइएका Bank Negara Malaysia वैदेशिक शवशनमय सूचनाहरू अनुसार छ।
3. जानकारीको खुलासाको बैङ्कका अन्य अशधकारहरूमा पूवाग ग्रह शबना, म यसद्वारा बैङ्कलाई कानूनद्वारा अशधकार प्रदान र्रे अनुसार मेरा
माशमला र/वा बैङ्क खाताहरू बारे वा यसको सम्बन्धमा कुनै पशन जानकारी प्राप्त र्ने बैङ्क, कुनै पशन संवाददाता, एजेन्ट, सह-एजेन्ट वा
मेरा शनदे िनहरूको बैङ्कको कायाग न्वयनको सम्बन्धमा कायग र्ने कुनै पशन अन्य एजेन्सी; नेर्रा मलेशसया शबश्व बैंक वा कुनै पशन अन्य
पक्षलाई खुलासा र्नग सहमत र अशधकार प्रदान र्दग छु।
4. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक म शनवासी भएमा, मैले शिक्षा वा वैदेशिक रोजर्ारी र कुनै पशन भुक्तानीको उद्दे श्यमा मेरा शनकट्तम
पररवारका सदस्यहरू (जस्तै जीवनसार्थी, अशभभावक, सहोदरहरू, बालबाशलका) लाशर् एकल रूपमा शवदे िी मुद्रा मात्र रे शमट् र्नेछु।
5. म यसद्वारा घोषणा र्छुग शक म शनवासी भएमा, मलेशसयाको कुनै पशन शवत्तीय संथर्थामा घरे लु उधारोमा, मैले प्रशत पात्रो वषग संयुक्तमा धेरैमा
RM1 शमशलयनसम्म मेरो वा अन्य र्ैर-शनवासीलाई लर्ानी उद्दे श्यको लाशर् शवदे िी मुद्रा (ररशिट् रूपान्तरणमा) पशन रे शमट्, ट्र ान्सफर वा
सम्झौता र्नेछु।
2 कुनै पशन र्लत, असत्य वा अपूरो जानकारीको लाशर् म पूणग रूपमा उत्तरदायी हुनेछु र मेरा शनदे िनहरूको
6. मैले उपलब्ध र्राएको
बैङ्कको कायाग न्वयनका पररणाम स्वरूप उठ् न सक्ने कुनै र/वा सबै नोक्सानी, लार्त, खचग, क्षशत, दाबी, मार्, कायग र/वा कायगवाहीहरू
शवरुद्ध बैङ्कलाई क्षशतपूशतग शदन सहमत छु ।
7. बैङ्कले अनुरोध र्दाग मैले ग्राहक उशचत लर्निीलता प्रशियाको भार्को रूपमा प्रमाणीकरणको लाशर् मेरो वैदेशिक शवशनमय कारोबार
प्रमाशणत र्ने समर्थगन कार्जात धारण र पेि र्नेछु। म [14] शदनशभत्र समर्थगन4कार्जातहरू प्रस्तुत र्नग असफल भएमा, बैङ्कले कुनै पशन
कारोबार वा खाताहरू अस्वीकार, बेवास्ता, शनलम्बन, ब्लक र रोक्न
5 सक्छ।
“अगावड बढे र, म यस ट्र ान्सफरका वनयम तथा सतुहरूमा सहमवत जनाउँ छु र स्वीकार गदु छु”
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Proprietary of CIMB

लाभार्थीको जानकारी
“लाभाथीका वििरणहरू” भनुुहोस्
1 “लाभाथीको नाम”
o कृपया लाभार्थीको नाम प्रशवि र्नुगहोस्

1

Common Selection
साधारण चयन

2

1.
2.

2

“लाभाथीको वलङ्ग”
कृपया लाभार्थीको शलि चयन र्नुग होस्
(पुरूष/मशहला)

3

“लाभाथीको आइडी प्रकार”
o कृपया लाभार्थीको आइडी प्रकार चयन
र्नुगहोस्

4

“लाभाथीको आइडी नम्बर”
o कृपया लाभार्थीको पशहचान नम्बर प्रशवि
र्नुगहोस्

5

“राहदानीको म्याद समास्प्त वमवत”
o कृपया राहदानीको लाशर् मात्र लाभार्थीको
राहदानीको म्याद समाप्त हुने शमशत प्रशवि
र्नुगहोस्
“गन्तव्य दे ि”
o कृपया र्न्तव्य दे ि चयन र्नुगह24
ोस्

Common Selection
साधारण चयन

Male - पुरुष
Female - मशहला

3

1.
2.

4

3.
4.

Passport - राहदानी
Driving License ID - सवारी चालक
अनुमशत पत्र
Government ID - सरकारी पररचय पत्र
Other IDs - अन्य पररचयपत्रहरू

5

6
अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

6
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आवेदक/प्रेषकको जानकारी
“प्रेषकका वििरणहरू” भनुुहोस्
1 “यसबाट् भुक्तानी”
1
2
2.1

2.1

Foreign Workers who works in Malaysia for
1 year and more AND this payment is drawn
from salary received from a Malaysia
employer/EPF?

2

वैदेशिक कामदारहरू जसले 1 वषगसम्म र
सोभन्दा धेरै मलेशसयामा काम र्नुगहुन्छ र यो
भुक्तानी मलेशसया रोजर्ारदाता/EPF बाट् प्राप्त
र्ररएका तलबबाट् शनकाशलएको छ?

o कृपया कोष पठाउन वतगमान खाता/बचत
खाताबाट् चयन र्नुगहोस् वा मनपने
सूचीबाट् चयन र्नुगहोस्
“ट्र ान्सफर विवि”
o कृपया नर्द सङ्कलन चयन र्नुगहोस्

“अन्य वििरणहरू” मा भनुुहोस्
3 “भुक्तानी वट्प्पणीहरू (िैकस्िक) प्रविष्ट

3
4
5

4

NPR

6

5
6

गनुुहोस्”
o कृपया भुक्तानी शनदे िन वा शट्प्पणीहरू
(कुनै भएमा) चयन र्नुगहोस्
“मनपनेको रूपमा थप्नु होस्”
o मनपने सूचीको रूपमा बचत र्नग जााँ च
बाकसमा शचन्ह लर्ाउनुहोस्
कृपयाट् कूल रकमको समीक्षा गनुुहोस्
“पेि गनुुहोस् बट्न”
o अको पृष्ठमा जान पेि र्नुगहोस् बट्नमा
क्लिक र्नुगहोस्
25
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आवेदक/प्रेषकको जानकारी – सतकगता
सतकुता सन्दे ि
1

सतकुता सन्दे ि
o ठीक छ बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्

2

o कृपया आवश्यक भएमा रकम
पररवतगन र्नग पछाशड बट्नमा क्लिक
र्नुगहोस्

3

o कृपया अको पृष्ठमा अर्ाशड बढ् न पेि
र्नुगहोस् बट्नमा क्लिक र्नुग होस्

1
NPR

3
2
26
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पुशिकरण पृष्ठ (2 को 1)
“लाभाथीका वििरणहरू” प्रमावणत गनुुहोस्

1 “लाभाथीको नाम र वलङ्ग”

2

7

1

NPR

3
NPR

2
4

3

5
4

6

5
6

7
अको पृष्ठमा थप जानकारीसँग जारी राख्नुहोस्

o कृपया लाभार्थीको नाम र शलि सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“लाभाथीको आइडी प्रकार”
o कृपया लाभार्थीको आइडी प्रकार प्रमाशणत
र्नुगहोस्
“लाभाथीको आइडी नम्बर र म्याद समाप्त
हुने वमवत”
o कृपया लाभार्थीको आइडी नम्बर र म्याद
समाप्त हुने शमशत प्रमाशणत र्नुग होस्
“गन्तव्य दे ि”
o कृपया र्न्तव्य दे ि सही छ भनी प्रमाशणत
र्नुगहोस्
“लाभाथीको स्स्थवत ”
o कृपया लाभार्थीको क्लथर्थशत सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“लाभाथीको सम्बन्ध ”
o कृपया लाभार्थीको सम्बन्ध सही छ भनी
प्रमाशणत र्नुगहोस्
“रकम”
o कृपया रकम, िुल्क र लार्तहरू 27
र आदानप्रदान दर सही छ भनी प्रमाशणत र्नुग होस्
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पुशिकरण पृष्ठ (2 को 2)
“प्रेषक र अन्य वििरणहरू” प्रमावणत गनुुहोस्

1 “खाता”

1

o कृपया कोष पठाउन सही खाता चयन
र्ररएको छ भनी प्रमाशणत र्नुगहोस्

2

2 “ट्र ान्सफर विवि”

o कृपया नर्द सङ्कलन सही छ भनी हे री
सुशनशश्चत र्नुगहोस्

3

3 “प्रेषकको स्स्थवत”

o कृपया प्रेषकको शनवास क्लथर्थशत प्रमाशणत
र्नुगहोस्

4

4 “भुक्तानी िगु र भुक्तानीको प्रकार”

o कृपया भुक्तानी शवशध र भुक्तानी प्रकार सही
तररकाले चयन र्ररएको छ भनी प्रमाशणत
र्नुगहोस्

5

5 “कूल रकम”

o कृपया कूल पठाउने रकम प्रमाशणत र्नुगहोस्

6

6 कृपया “SecureTAC” वा “TAC कोड” माफगत
कारोबार स्वीकार र्नुगहोस्

7

7 पेि र्नुगहोस् बट्नमा क्लिक र्नुगहोस्28

Disclaimer

The contents in this document are reasonably believed to be correct at the time of issue and are subject to change.
CIMB Bank Berhad (“CIMB”) makes no express or implied representation, recommendation or warranty as to the accuracy, desirability, reliability, or completeness of any information and opinion relating to
any matter contained in this document.
The information in this document is subject to change and correct at the time of issue. Neither does this document purport to contain all the information that a prospective investor may require. Because it is
not possible for CIMB to have regard to the specific investment objectives, financial situation and particular needs of each person who reads this document, the information contained in it may not be
appropriate for all persons.
CIMB is not acting as advisor or agent to any person whom this document is directed. You, the recipient of this document must consult your own professional financial, legal, accounting, taxation and all other
advisers and make your own independent assessment of the contents of this document. Under no circumstances should you treat or rely on any of the contents of this document as advice in relation to any of
your financial, legal, accounting, taxation, technical, investment or any other matters.
CIMB , CIMB’s subsidiaries , CIMB’s holding company , the holding company and subsidiaries of CIMB’s holding company and all companies which are in any way or howsoever related , associated or
affiliated with CIMB and or CIMB’s holding company (the “CIMB Group”) or any one or more of them may act as a principal or agent in any transaction contemplated by this document, or any other
transaction connected with any such transaction, and may as a result earn brokerage, commission or other income .
Nothing in this document is intended to be, or should be construed as an invitation, offer or recommendation to you to buy or sell, or subscribe for any, of the subject securities, related investments or other
financial instruments thereof. In the ordinary course of our businesses, any member of the CIMB Group may at any time hold long or short positions, and may trade or otherwise effect transactions, for its own
account or the account of its customers, in debt or equity securities or senior loans of any company that may be involved in this transaction.
By accepting and relying on this document, the recipient hereof represents and warrants that he is entitled to receive this document subject strictly however to the restrictions and limitations set forth
below and the recipient agrees to be bound by these restrictions and limitations contained herein. Any failure to comply with any of these restrictions and limitations may constitute a violation of law. This
document is being supplied strictly on the basis that it will remain confidential. No part of this document may be (i) copied, photocopied, duplicated, stored or reproduced in any form by any means or (iii)
redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person in whole or in part, for any purpose without the prior written consent of CIMB and or CIMB Group.
Neither the CIMB Group nor any of their officers, agents, directors, employees or representatives (“the CIMB Group and Staff”) shall be held responsible or liable in respect of any omission, statement,
opinion, information or matter (express or implied) relating to or arising out of, contained in or derived from this document, except liability under statute that cannot be excluded. Not in derogation of the
generality of the foregoing or any other provisions herein no claims or demands or actions shall be made or taken by the recipient or any person in relation to this document and any matters herein against
any companies within the CIMB Group whether such companies are carrying on business or incorporated within or outside the jurisdictions in which this document is distributed.
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