ធនគរ េអសុល
ី ី

Form 50-178
ទ្រមង់េបើកគណនី/ប័ណ្ណេអសុីលីដា

ភីអិលសុី

ACLEDA Bank Plc.

សាខា:

ប.ស.ស

ប.ជ.ស

ប.ជ.អ.

ម.ជ.ព. (

ម្រន្តីរាជការ

កម្មករនិេយាជិត

សា្ថប័នស្វយ័ត:

បុគ្គលិក

តាវកាលិក)

ព័ត៌មានអ្នកេស្នើសុំ
ឋានន្តរ:

េលាក

េលាក្រសី

នាងកញា្ញ

េឈា្មះជាភាសាែខ្មរ:(នាម្រតកូល និងនាមខ្លួន)
ៃថ្ង ែខ ឆា្នំកំេណើត:

DD

/ MM

ទីកែន្លងបេ្រមើការងារ: (

/

េឈា្មះជាអក្សរឡាតាំង:

YY

សញា្ជតិ:

ទីកែន្លងកំេណើត:

អគ្គនាយកដា្ឋន,

នាយកដា្ឋន,

មន្ទីរ,

អង្គភាព,

ការិយាល័យ...)

មជ្ឈមណ្ឌល,

្រកសួង:

អត្តេលខម្រន្តី:

លិខិតសមា្គល់ខ្លួន:

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណម្រន្តីរាជការ
េលខ:

ៃថ្ងេចញ:

អាសយដា្ឋនទំនាក់ទំនង: េលខ/េឈា្មះអគារ:
ឃុំ/សងា្កត់:

េផ្សងៗ:

លិខិតឆ្លងែដន

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណ

DD

/

MM

YY

/

េលខ/េឈា្មះផ្លូវ:

្រកុមទី:

្រសុក/ខណ្ឌ/្រកុង:

ៃថ្ងផុតកំណត់:

DD

/

MM

/

YY

ភូមិ:

េខត្ត/រាជធានី:

េលខទូរស័ព្ទ:

អីុែម៉ល:

េស្នើសុំប័ណ្ណ

ឥណទាន

ឥណពន្ធ

េស្នើសុំេអសុីលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត

េអធីអឹមធម្មតា (ATM)

េអធីអឹមមាស (ATM Gold)

ឥណទានេ្របើ្របាស់ផា្ទល់ខ្លួន (Consumer Card)

វីសា (VISA)

មា៉ស្ទ័រកាត (MasterCard)

េចសុីប៊ី (JCB)

េលខទូរស័ព្ទ:

េផ្សងៗ:

េឈា្មះេបាះពុម្ពេលើប័ណ្ណ:
ខ្ញុំសូមធានាអះអាងថា រាល់ព័ត៌មានែដលបានផ្តល់ជូនខាងេលើពិត្របាកដ និង្រតឹម្រតូវ

ស្រមាប់ធនាគារ
Account Number
Registration Date
Customer's photo number
Prepared by:
Name:

I

M
Personal Account Using Biometric

Dual controlled by
Name:

Enrolled by
Name:

Signature:

Signature:

Signature:
Verified by:
Name:

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអ្នកេស្នើសុំ
កាលបរិេច្ឆទ: DD

/ MM

/

YY

Mark:

Signature:

VAT No.: L001-100047149

គំរូហត្ថេលខា ឬសាមេមៃដេបើកគណនី
គំរូហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដ

គំរូហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដ



លក្ខខណៃន្របតិបត្តិការ:

មា្នក់ក្នុងចំេណាមអ្នកទាំងអស់
ពីរនាក់ក្នុងចំេណាមអ្នកទាំងអស់

ការែណនាំ (្របសិនេបើមាន):



ស្រមាប់ធនាគារ
Account name:

Approved by

Verified by

Scanned by

Name:

Name:

Name:

Signature:

Signature:

Signature:

Account number:
Account type:
Passbook:

 Savings account
Yes

Image capture number:

Currency type:

USD

I M

សមា្គល់៖ -ប.ស.ស : េបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
-ប.ជ.អ.

KHR

No

: េបឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន

Other:

Date: DD / MM / YY
-ប.ជ.ស

-ម.ជ.ព.

: េបឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមស្រមាប់ម្រន្តីរាជការសុីវិល
: មូលនិធិជនពិការ

Date: DD / MM / YY

Date: DD / MM / YY

MKD_04032019_V-11
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ព័ត៌មានរបស់អ្នករួមគណនី
ឋានន្តរ:

េលាក

េលាក្រសី

នាងកញា្ញ

េឈា្មះជាភាសាែខ្មរ:(នាម្រតកូល និងនាមខ្លួន)
ៃថ្ង ែខ ឆា្នំកំេណើត: DD

/ MM

/

YY

េឈា្មះជាអក្សរឡាតាំង:
សញា្ជតិ:

ទីកែន្លងកំេណើត:

មុខរបរ:
លិខិតសមា្គល់ខ្លួន:

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណម្រន្តីរាជការ

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណ

ៃថ្ងេចញ:

េលខ:
អាសយដា្ឋនទំនាក់ទំនង: េលខ/េឈា្មះអគារ:
ឃុំ/សងា្កត់:

DD

/

េលខ/េឈា្មះផ្លូវ:

MM

/

YY

្រកុមទី:

្រសុក/ខណ្ឌ/្រកុង:

េលខទូរស័ព្ទ:

ៃថ្ងផុតកំណត់: DD

/

MM

/

YY

ភូមិ:

េខត្ត/រាជធានី:

អីុែម៉ល:

េលខសមា្គល់អតិថិជន:
េលខរូបថតអតិថិជន:

េផ្សងៗ:

លិខិតឆ្លងែដន

ប្តី ឬ្របពន្ធ

សាច់ញាតិ

មិត្តភក្តិ

េផ្សងៗ:

I M

េគាលបំណងេ្របើ្របាស់គណនី (េ្រជើសេរើសបានែត១)

ខ្ញុំសូមធានាអះអាងថា រាល់ព័ត៌មានែដលបានផ្តល់ជូនខាងេលើពិត្របាកដ និង្រតឹម្រតូវ

េបើក្របាក់េបៀវត្ស-សា្ថប័នឯកជន
េបើក្របាក់េបៀវត្ស-សា្ថប័នរដ្ឋ/ស្វយ័ត
េបើក្របាក់របបសន្តិសុខសង្គម (បសស, បជស, បជអ, មជព)
េផ្សងៗ:

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអ្នកេស្នើសុំ

កាលបរិេច្ឆទ: DD / MM / YY

Form: 50-178
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ទីតាំងស្រមាប់បំេពញទីកែន្លងកំេណើត

ទីកែន្លងកំេណើត: ភូមិេគាកេឃ្លៀង សងា្កត់ភ្នំេពញថ្មី ខណែសនសុខ រាជធានីភ្នំុេពញ
ទីកែន្លងកំេណើត: សងា្កត់េលខ១ រាជធានីភ្នំុេពញ

