ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត

សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

េអធីអម
ឹ
ATM

ម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ
ម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ េអសុីលដ
ី ា មានមុខងារដ៏ សម្បរែបបស្រមា
ប់េលាក
ូ

ATM
ACLEDA Bank's ATM has many functions for your convenient

អ្នកេធ្វី្របតិបត្តិការេសវាធនាគារតាមរយៈ ប័ណ្ណេអសុីលីដា្រគប់ ្របេភទ

access to banking services via all types of ACLEDA Bank cards

េអធីអម
ឹ ,ប័ណវ្ណ ីសា,ប័ណម
្ណ ៉ ាសរ្ទ ័ កាត, Maestro, Cirrus, ប័ណឥ
្ណ ណទាន

VISA, Mastercard, Maestro, Cirrus, ACLEDA Consumer Card,

និងប័ណ្ណរបស់ ធនាគារេផ្សងដូចជា៖ ប័ណ្ណេអធីអឹម, ប័ណ្ណ មាស

and other banks cards such as: ACLEDA Card, ACLEDA Gold Card,

េ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន,
ួ UnionPay International, JCB, Diners Club,

UnionPay International, JCB, Diners, and Discover.

និង Discover ។

្របតិបត្តិការ តាម ម៉ាសុីន េអធីអឹម េអសុីលីដា
• សមតុល្យសាច់្របាក់ និងរបាយការណ៍ សេង្ខប
• ដក្របាក់

• ដក្របាក់តាមគណនីវល
៉ េទ្បត (មិនេ្របីប័ណ)្ណ
• េផ្ទរ្របាក់

- េផ្ទរ្របាក់រវាងគណនីម្ចាស់ែតមួយ

- េផ្ទរ្របាក់េទាគណនីេផ្សង ក្នុងធនាគារ េអសុីលដ
ី ា
- េផ្ទរ្របាក់េទាគណនីធនាគារេផ្សង

- េផ្ទរ្របាក់ពីប័ណ្ណវ ីសាេអសុីលដ
ី ា េទាប័ណ្ណវ ីសារបស់ ធនាគារេផ្សងក្នុង្របេទស
- េផ្ទរ្របាក់ពីប័ណ្ណម៉ាស្ទរ័ កាតេអសុីលីដា េទាប័ណ្ណម៉ាស្ទរ័ កាតរបស់ ធនាគារ
េផ្សងទូ ទាំងពិភពេលាក

• ទូ ទាត់វ ិក្កយប្រត (អគ្គស
ិ នី)
• បញ្ចូលទឹក្របាក់ទូ រស័ព្ទ
• ទូ ទាត់ប័ណឥ
្ណ ណទាន
• បេង្កត
ី ប័ណន
្ណ ម
ិ ត
្មិ

• ដាក់្របាក់បេញ�ី (*)

• ដាក់្របាក់ចូលគណនីវល
៉ េទ្បត (*)
• ្របតិបត្តក
ិ ារេផ្សងៗេទៀត

(*)្របតិបតិក
្ត ារស្រមាប់ែតម៉ាសុីនេអធីធម
ឹ ដាក់-ដក្របាក់

Transactions via ACLEDA ATM
• Balance Enquiry and Mini Statement
• Cash Withdrawal
• Cash Withdrawal from Wallet Account (Cardless)
• Funds Transfer
- Own Account Transfer
- Other Account Transfer in ACLEDA Bank
- CSS Inter-Bank Transfer
- Fund transfers (VISA Direct) from ACLEDA VISA (debit/credit) cards
to other's bank Visa cards in Cambodia
- Fund transfers (MasterCard MoneySend) from ACLEDA MasterCard
(debit/credit) cards to other's bank Mastercard worldwide
• Bill Payment (EDC)
• Mobile Phone Top Up
• Credit Card Payment
• Virtual Card
• Cash Deposit (*)
• Cash Deposit to Wallet Account (*)
• Other Services
(*)Available in Cash Recirculation ATM

ស្រមាប់រេបៀបេ្របី្របាស់
For user manual.

