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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

េផ្ទរ្របាក់
ទូ ទាត់ជាកញ្ចប់
Bulk/Package Payment Service

េសវាេផ្ទរ្របាក់ទូ ទាត់ជាកញ្ចប់
េសវាេផ្ទរ្របាក់ទូ ទាត់ជាកញ្ចប់ អនុ��ាតឱ្យអតិថិជនអាចេស្នីសុំ េផ្ទរ

្របាក់ ឬមូលនិធិ បានេ្រចីន្របតិបត្តក
ិ ារ េដីម្បីទូ ទាត់េទាឱ្យអ្នកទទួ លផល
េ្រចីននាក់ ឬេ្រចីនគណនី ក្នុងេពលែតមួយ េនាតាមសាខារបស់ ធនាគារ
េអសុីលដ
ី ា។

អត្ថ្របេយាជន៍
• ងាយ្រសួលក្នុងការេផ្ទរ្របាក់ទូ ទាត់ជាកញ្ចប់ ឱ្យអ្នកទទួ លផលជា្រកុម(េ្រចីននាក់

ឬេ្រចីនគណនី) ក្នុងេពលែតមួយ ។
• កាត់បន្ថយចំ ណាយេធ្វីដំ េណីរ ចាត់ែចង និងទូ ទាត់សាច់្របាក់ ឱ្យអ្នកទទួ លផល ។

• ទូ ទាត់្របកបេដាយសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ ។

Bulk/Package Payment Service
Bulk/Package Payment Service allows you to transfer your funds
to many accounts/beneﬁciaries at the same time through ACLEDA
Bank's branches.

Benefits
• Make a bulk/package payment to a group of receiver (many accounts/
beneﬁciaries) at the same time.
• Save your expenses and time on making settlements to beneﬁciaries.
• Be convenient and secure.

Currency

្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ

ACLEDA Bank offers this service in other currencies that available in the
Bank's system. If you make payment in different currency, the Bank will
automatically convert it bases on the exchange rate of ACLEDA Bank.

េទា តាម អ្រតា ប្តូរ ្របាក់ ផ្លូវ ការ របស់ ធនាគារ េអសុីលីដា េនា េពល េផ្ទរ-ទូ ទាត់

Payment

ធនា គ ា រ េអសុី លីដ ា ផ្ត ល់ ភា ព ងា យ ្រសួ ល ជូ ន ដល់ អតិ ថិ ជ ន ក្នុ ង កា រ េធ្វី
្របតិបត្តក
ិ ារជា្របេភទរូបយ
ិ ប័ណេផ្សង
្ណ
គ្នា េដាយធនាគារនឹងប្តូរ្របាក់ជាស្វយ
័ ្របវត្តិ
េនាះ ។

ការទូ ទាត់

• េលាកអ្នកអាចេផ្ទរ-ទូ ទាត់ ចាប់ពី ៥ ្របតិបត្តក
ិ ារេឡីងេទា ក្នុងមួយេលីក ។

ចំ េពាះ្របតិបត្តិការមានចំ នួនតិចជាងេនះ �តូវអនុវត្តតាមេសវាេផ្ទរ្របាក់ធម្មតា ។

• អាច េធ្វី ្របតិបត្តិការ ជា សាច់ ្របាក់ ឬ កាត់េចញ ពី គណនី របស់ េលាកអ្ន ក ។

ការេស្នីសុំ េផ្ទរ្របាក់ ឬទូ ទាត់ជាកញ្ចប់
ី មកកាន់សាខារបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
• សូមអេញ្ជញ
ី ា េដីម្បីេស្នីសុំេផ្ទរ្របាក់-ទូ ទាត់ ។

• �តូវបំ េពញតារាងទិន្ននយ
័ (សូមទាក់ទងធនាគារ េអសុីលីដា េដីម្បីទទួ លបាន

គំ រូតារាងទិន្ននយ
័ និងសំ េណីសុំ ឬទាញយកទីេនះ) េដីម្បីដំេណីរការទូ ទាត់ជូន
អ្នកទទួ លផល ។

• បំ េពញពាក្យេស្នីសុំ និងចុះកិចស
្ច ន�ាប្តូររូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន ។

• បញ្ជន
័ ដូចខាងេ្រកាម េដីម្បី
ូ មកធនាគារ េអសុីលីដា នូវឯកសារ និងតារាងទិន្ននយ
េផ្ទរ្របាក់ ឬទូ ទាត់េចញពីគណនីែដលមានសមតុល្យ្រគប់ ចំ នួន ៖

- Hard Copy ែដល មាន ការ អនុមតិ ្រតឹម �តូវ េដាយ អ្ន ក មាន សិទ្ធិ (ក្នុង ករណី
តារាងទិន្ននយ
័ មានេ្រចីនទំ ព័រ ត�មូវឱ្យេបាះ្រតា ឬចុះហត្ថេលខាខ្លីសម្គាល់្រគប់
ទំ ព័រ) ។

- Soft Copy �តូវេផ្ញមក
ី ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា តាមរយៈអុែី ម៉ ល ឬចម្លងចូល CD/
Flash ឬតាមមេធ�ាបាយេផ្សងេទៀតែដលមាន្របសិទភ
្ធ ាព ។

• You can make payments from ﬁve beneﬁciaries, otherwise your
transactions are considered as normal fund transfer service.
• Your payments can be made by cash or debited from your bank accounts.

How to make a bulk/package payment
• Please come to ACLEDA Bank's branch to request a bulk/package payment
service.
• Fill a data source for Bulk/Package Payment Service in Ms. Excel (contact
ACLEDA Bank to receive the data source table and form or download
from here) to process payments to beneﬁciaries.
• Provide your data source and form for making payment or transfer from
your account (having sufﬁcient account balance):
- Hard Copy: authorized by corporate owner (if the data source table
has many pages, you have to give short sign or stamp on every pages).
- Soft Copy: send to ACLEDA Bank by e-mail or copy to CD/USB drive or
other efﬁciency ways.

េលាកអ្នកអាចេ្របី និងចាត់ែចង េសវាេផ្ទរ្របាក់ទូ ទាត់ជាកញ្ចប់ តាមរយៈ
េអសុីលីដាអុីនេធីែណត។

You can use and manage the bulk/package payment service
through ACLEDA Internet Bank.

