ធនគរ េអសុល
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Form 50-101

ភីអិលសុី

ទ្រមង់វិញា្ញបនប្រត្របាក់បេញ្ញើ

ACLEDA Bank Plc.

Certificate Of Deposit Form
េបើកេ្របើ្របាស់/Opening

បញ្ចប/់ Early redemption

បន្ត/Rollover

មិនបន្ត/Stop Rollover

សូមបំេពញែបបបទខាងេ្រកាមេនះឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ និងច្បាស់លាស់/Please fill in this application properly.

េឈា្មះគណនី

េលខគណនី្របភព:

Account name

Source account number

្របេភទគណនី

គណនីមានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់

គណនីមានកាលកំណត់កំេណើនខ្ពស់

គណនីមានកាលកំណត់រយៈេពលែវង

Account type

High Income Fixed Deposit

High Growth Fixed Deposit

Long Term Fixed Deposit

្របេភទរូបិយប័ណ្ណ

្របាក់េរៀល

្របាក់ដុលា្លរ

្របាក់បាត

េផ្សងៗ:

Currency type

Riel

Dollar

Baht

Other

ចំនួនទឹក្របាក់បេញ្ញើ

រយៈេពលដាក់្របាក់បេញ្ញើ

ែខ

ឆា្នំ

Deposit amount

Term of deposit

Months

Years

េលខកិច្ចសន្យា

ៃថ្ង្របសិទ្ធភាព:

Contract number

Effective date

បន្តជាស្វ័យ្របវត្តិ?
Automatic Rollover?

/

dd

mm

បន្តទាំង្របាក់េដើម និងការ្របាក់

បន្តែត្របាក់េដើម

មិនបន្ត

Principal and interest

Principal only

No Rollover

(បន្តរយៈេពលប៉ុនា្មនដង?/How many terms?:

/

ស្រមាប់ធនាគារ/For Bank Use Only
yy

Inputted by/Prepared by:
Name:

)

មូលេហតុសុំបញ្ចប់ ឬមិនបន្ត ឬបន្តវិញា្ញបនប្រត្របាក់បេញ្ញើ/Reason for Closing or Stop Rollover or Rollover Certificate of Deposit:

Signature:
Verified by:
Name:

Signature:
Approved by:
Name:

Signature:

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអតិថិជន
Customer's signature or thumbprint

VAT No.: L001-100047149

កាលបរិេច្ឆទ:
Date

dd

/

mm

/

yy

Date:

dd

/

mm

/

yy

Form: 50-101
MKD_26102018_V-12

លកខខណ្ឌទូេទកនងករេ្រប
្របស់គណនីមនកលកំណត់ ជមួយធនគរ េអសុល
ី ី
ុ
១- គណនីមានកាលកំណត់
េអសុីលីដា

ភីអិលសុី

គឺជាកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជន

និងធនាគារ

ស្តីពីការដាក់្របាក់បេញ្ញើេនៅក្នុងអំឡុងេពល

កំណត់មួយជាក់លាក់ េដើម្បីទទួលបានការ្របាក់ខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាព ។

២- អតិថិជនអាចដក្របាក់បេញ្ញើបានចាប់ពីកាលបរិេច្ឆទបញ្ចប់េនៅក្នុង

វិញា្ញបនប្រត្របាក់បេញ្ញើេនៅតាមបញ្ជរេបឡា ឬតាមរយៈមា៉សុីនេអធីអឹម

(ទំហំទឹក្របាក់បេញ្ញើែដលដកអា្រស័យតាម្របេភទប័ណ្ណ) ។

៣- អតិថិជនអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យា្របាក់បេញ្ញើមុនកាលកំណត់ (គណនីមាន
កាលកំណត់កំេណើនខ្ពស់, គណនីមានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ និង
គណនីមានកាលកំណត់រយៈេពលែវង)

បានេដាយត្រមូវឲ្យអតិថិជន

ភា្ជប់មកជាមួយនូវ វិញា្ញបនប្រត្របាក់បេញ្ញើៃនគណនីមានកាលកំណត់
ែដលេស្នើសុំដក្របាក់េដើមមុនកាលកំណត់

ដូចខាងេ្រកាម៖

និងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ

អតិថិជនជា្រគឹះសា្ថនធនាគារ ឬសា្ថប័នមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ៖

- ្រតូវជូនដំណឹងមុនយា៉ងតិច ៣០ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វើការមកធនាគារ េអសុីលីដា
ភីអិលសុី តាមរយៈការដាក់ពាក្យេស្នើសុំបញ្ចប់ េដើម្បីរាយការណ៍ជូន

ធនាគារជាតិ ៃន កម្ពុជា ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ ។

- មិនផ្តល់ការ្របាក់ជូនេឡើយ ។ ្របសិនេបើក្នុងអំឡុងេពលកន្លងមក

អតិថិជនបានទទួលការ្របាក់្របចាំែខ ឬ្រតីមាស្រតូវកាត់កងការ្របាក់
ជាមួយ្របាក់េដើម េដើម្បីទូទាត់សងមកធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី
វិញ ។

អតិថិជនឯកត្តជន ឬ្រកុមហ៊ុន/អង្គភាព េ្រកៅពី្រគឹះសា្ថនធនាគារ

ឬសា្ថប័នមី្រកូ ហិរញ្ញវត្ថុ៖

- គណនីមានកាលកំណត់កំេណើនខ្ពស់

និងគណនីមានកាលកំណត់

ចំណូលខ្ពស់: ធនាគារផ្តល់ការ្របាក់ ជូនអតិថិជនតាមអ្រតាការ្របាក់

ៃនគណនីបេញ្ញើសំៃចធម្មតា

។

្របសិនេបើក្នុងអំឡុងេពលកន្លងមក

អតិថិជនបានទទួលការ្របាក់្របចាំែខ

្រតូវកាត់កងការ្របាក់ជាមួយ

្របាក់េដើម េដើម្បីទូទាត់សងមកធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី វិញ ។

- គណនីមានកាលកំណត់រយៈេពលែវង: ្រតូវជូនដំណឹងមុនយា៉ងតិច

៣០ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វើការមកធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី តាមរយៈការដាក់
ពាក្យេស្នើសុំបញ្ចប់េដើម្បីរាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិ ៃន កម្ពុជា ឲ្យបាន
្រតឹម្រតូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ ។ ធនាគារ េអសុីលីដា នឹងផ្តល់ការ្របាក់

ជូនអតិថិជនតាមអ្រតាការ្របាក់

ៃនគណនីបេញ្ញើសំៃចធម្មតា

ក្នុង

ករណីអតិថិជនជូនដំណឹងដូចខាងេលើ េបើមិនដូេចា្នះេទការ្របាក់មិន

្រតូវបានផ្តល់ជូនេឡើយ ។ ្របសិនេបើក្នុងអំឡុងេពលកន្លងមកអតិថិជន
បានទទួលការ្របាក់្របចាំ្រតីមាស ្រតូវកាត់កងការ្របាក់ជាមួយ្របាក់
េដើម្រតលប់មកធនាគារវិញ ។

៤- ចំណូលការ្របាក់របស់អតិថិជន ្រតូវជាប់ពន្ធ្រសបតាម្របកាសស្តីពីពន្ធ
េលើ្របាក់ចំេណញរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

៥- ការបន្តកិច្ចសន្យាស្វ័យ្របវត្តិ េកើតេឡើងេនៅេពលែដលអតិថិជនបានេស្នើសុំ

ដាក់្របាក់បេញ្ញើបន្តមួយវគ្គេទៀត ឬេ្រចើនវគ្គបន្តបនា្ទប់គា្នេដាយមិនមាន

ការផា្លស់ប្តូរេលខកិច្ចសន្យាថ្មី ។ ការបន្តែបបេនះគឺអា្រស័យេទៅតាម
ការបងា្គប់របស់អតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានេនៅេពលេបើកគណនី

ឬជូនដំណឹងេនៅេពលណាមួយក្នុងអំឡុងេពលៃនកិច្ចសន្យា ប៉ុែន្តយា៉ង

តិចបំផុតពីរៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វើការមុនៃថ្ងបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។

៦- េនៅេពលអតិថិជនេ្រជើសេរើសយកការបន្តស្វ័យ្របវត្តិ

ភីអិលសុី TERMS AND CONDITIONS OF FIXED DEPOSITS
មានន័យថា

អតិថិជន្រពមេ្រពៀងបន្តដាក់្របាក់បេញ្ញើជាមួយធនាគារតេទៅេទៀត ែដល

មាន្របាក់េដើម ឬ្របាក់េដើមរួមទាំងការ្របាក់ែដលបានទទួល និងរយៈ

េពលដាក់បេញ្ញើេនៅរក្សាដូចកិច្ចសន្យា

ែដលបាន្រពមេ្រពៀងពីដំបូង

ដែដល េលើកែលងែតអ្រតាការ្របាក់្រតូវអនុវត្តដូចខាងេ្រកាម៖

- គិតការ្របាក់ជូនអតិថិជន តាមអ្រតាការ្របាក់របស់ធនាគារ េអសុីលីដា
ភីអិលសុី ែដលបានដាក់ឲ្យេ្របើ្របាស់ជាផ្លូវការចុងេ្រកាយបង្អស់ ។

- ចំេពាះអតិថិជនែដលមានកិច្ច្រពមេ្រពៀងផ្តល់អ្រតាការ្របាក់ពិេសស

មិនអនុញា្ញតឲ្យេ្រជើសេរើសលក្ខខណ្ឌបន្តជាស្វ័យ្របវត្តិេឡើយ ។ ករណី
មានត្រមូវការដាក់្របាក់បេញ្ញើបន្តេទៀត
ធម្មតាវិញ ។

គឺ្រតូវគិតការ្របាក់តាមអ្រតា

៧- ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី មានសិទ្ធិេពញេលញក្នុងការបដិេសធ
មិនទទួល ឬមិនបន្តកិច្ចសន្យា ឬបពា្ឈប់កិច្ចសន្យាមុនេពលកំណត់

េទៅតាមឆនា្ទនុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនេដាយ ែផ្អកេលើេគាលការណ៍ៃផ្ទក្នុងរបស់

ធនាគារ ឬបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

៨- ករណីអតិថិជនេស្នើសុំវិញា្ញបនប្រត្របាក់បេញ្ញើថ្មីជំនួសវិញា្ញបនប្រត្របាក់
បេញ្ញើចាស់ែដលបានបាត់ ឬខូចអតិថិជន្រតូវបង់ៃថ្លេសវា

កំណត់របស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ។

សមា្គល់៖

តាមការ

ស្រមាប់ត្រមូវការេ្របើ្របាស់េសវាធនាគារ និងព័ត៌មានេផ្សងៗ

េទៀត សូមទាក់ទងការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េមា៉ង
តាមរយៈទូរស័ព្ទេលខៈ

០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣

ឬ E-mail: inquiry@acledabank.com.kh

1. Fixed Deposit is an agreement between ACLEDA Bank Plc. and
customer on cash deposit to obtain high interest rate and safety.
2. Withdrawal is available at counter or any ATM (Card Policy must
be complied) on the maturity date of Certificate of Deposit.
3. Customers can withdraw the principal before the maturity date
(Hi-Growth Fixed Deposit, Hi-Income Fixed Deposit and Long
Term Fixed Deposit). In such case the customer must present the
original Certificate of Fixed Deposit to the bank and must be
applicable as the following:
Bank or Microfinance Institution Customers:
- Must give the ACLEDA Bank at least 30 days of business day
prior notice in writing the application form to properly report to
National Bank of Cambodia by following the regulations.
- The interest will not be provided. If the customer has received
monthly or quarterly interest, it will be settled with the principal
to repay to the bank.
Individual customer or company/entity beside the bank or
Microfinance Institution Customers:
- Hi-Growth Fixed Deposit and Hi-Income Fixed Deposit: the
interest rate will be provided as the interest rate of savings
account. If the customer has received monthly interest, it will be
settled with the principal to repay to the bank.

- Long Term Fixed Deposit: Must give the ACLEDA Bank at least 30
days of business day prior notice in writing the application form
to properly report to National Bank of Cambodia by following
the regulations. In case the customers give notice as mentioned
above, the bank will provide them with interest as per rate of
Savings Account; otherwise they will not be received any
interest. If the customers have already received interest
quarterly, they have to settle with the bank by deducting
amount from their principal based on the existing procedure.
4. Customer’s interest income is subject to tax withholding at the
prevailing rate set by Ministry of Economy and Finance.
5. Renewal or rollover of Fixed Deposit can be made when opening
account or in the period of the agreement and it can be continued
many times without changing the contract number depending on
the customer’s instruction, but at least two working days before
the maturity date.
6. When a customer chooses Auto-Rollover, it means that s/he
agrees to continue his/her fixed deposit that its principal amount
or principal with received interest, and term of deposit still keep
the same as first agreement, except interest rate that has to be
applied as below:
- Interest is calculated for customer as per ACLEDA Bank Plc’s
latest official rate.
- For customers who have any special interest rate agreement do
not allow to choose Auto-Rollover option. Renewal of term
deposit is subject to standard rate and will be calculated as per
ACLEDA Bank Plc’s latest official standard rate.
7. The ACLEDA Bank Plc. has the full right to refuse to accept or
renew contract or to terminate the contract before maturity date
in accordance with the internal policy of ACLEDA Bank Plc. or
applicable laws involved.
8. The bank will charge fee upon the request of new Certificate of
Deposit instead of lost or damaged.
Note: For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour Call Center at:
023 994 444 / 015 999 233
or E-mail: inquiry@acledabank.com.kh

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអតិថិជន
Customer's signature or thumbprint
កាលបរិេច្ឆទ/Date:

dd

/

mm

/

yy

