
ស្រមាប់ពត៌័មានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

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

ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ នងិពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ាង
For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

អុែីម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh

េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

How to Pay Bill at Counter

  - Phnom Penh Solid Waste Management Authority
  - Bill 24, 
  - Electricity Bill
  - Financial Bill 
  - Insurance Bill 
  - Internet & TV Bill
  - Agriculture Bill 
  - Mobile Operator Bill 
  - Public Service Bill

  - School Bill

  - Water Supply Bill

  - Real Estate Bill

  - Private Solid Waste Bill

  - Public Services Bill

  - Trading & Distribution Bill

  - Other Bills.

Customers have to come to the nearest ACLEDA Bank's branch 

with the companies bills such as :

Cash CollectionCash Collection

េសវា
 ្របមលូសាច់្របាក់



៛

េសវា ្របមូល សាច់ ្របាក់

  ធនាគារ េអសីុលដីានឹងជួយស�មួលដល់អតិថិជន ែដល ជាអ្នក ផ្គត់
 ផ្គង់ ផលិតផល-េសវាកម្ម េដីម្ប ី្របមូល ៃថ្ល ទំនិញ-េសវា កម្មពី អតិថិជនរបស់
 ខ្លនួ េនា តាម បញ្ជរសាខា របស់ធនាគារ េអសីុលដីា ។

• កាត់ បន្ថយ ហានភិយ័ ក្នុង ការ ទូទាត់ េដាយ េ្រប ី្របាស់ សាច់ ្របាក់ ។
• ចំេណញ េពល េវលា នងិ ថវកិា ក្នុង ការ ្របមលូ ៃថ្ល ទំនញិ-េសវា កម្ម ។
• ្រគប់្រគង សាច់ ្របាក់ ្របកប េដាយ ្របសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ។
• ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល នងិ មាន សុវត្ថភិាព ដល់ អតថិជិន ក្នុង ការ បង់ ្របាក់ តាម សាខា
  របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា េនា ទូទាំង ្របេទស ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• ទទួល ទូទាត់ េដាយ មនិ កំណត់ ចំនួន ទកឹ ្របាក់ នងិ ចំននួ ្របតបិត្តកិារ ្របចាំ ៃថ្ង ។
• អ្នក បង់ ្របាក់ អាច យក វកិ្កយប្រត មក ទូទាត់ េនា តាម សាខា របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា
  ទូទាំង ្របេទស េដាយ មនិ ចាំ បាច់ េទា បង់ ផ្ទ ាល់ ជា មយួ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ ។
• របិូយបណ័្ណ េ្រប ីស្រមាប់ ទូទាត់ ជា ្របាក់ េរៀល ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ឬ ្របាក់ បាត ។

លក្ខណៈ ពេិសស

• អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ �តូវ ែណនាំ ដល់ អតិថិជន របស់ ខ្លួន អំពី ការ មក បង់ ្របាក់េនា តាម
  ការយិាលយ័ របស់ ធនាគារ េអសីុលីដា ្រសប តាម ខ្លឹម សារែដល មាន ែចង ក្នុង  កិច្ច
  ្រពម េ្រពៀង ។
• �តូវ េផ្ទៀង ផ្ទ ាត់ របាយការណ៍ ្របមូល សាច់ ្របាក់ ែដល ធនាគារ ផ្តល់ ជូន ឬអាច  
 េផ្ទៀង ផ្ទ ាត់តាម រយៈ េសវា េអសីុលដីាមូ៉បាល ឬ េអសីុលដីា អុនីេធែីណត ។

អតិថិជន�តូវកាន់វកិ្កយប្រតរបស់្រកុមហុ៊នែដលេ្របីេសវាកម្ម្របមូលសាច់ជាមួយ
ធនាគារ េអសីុលីដា េដីម្បមីកទូទាត់មានដូចជា៖

លក្ខខណ្ឌ  ្របមលូ ្របាក់

េដមី្បអីាចទូទាត់េនាតាមបញ្ជរ

  - វកិ្កយប្រត េសវា សាធារណៈ
  - វកិ្កយប្រត សាលាេរៀន 
  - វកិ្កយប្រតរដ្ឋ ាករ ទកឹ 
  - វកិ្កយប្រត អចលន្រទព្យ
  - វកិ្កយប្រត សំរាម នងិសំណល់រងឹឯកជន
  - វកិ្កយប្រត េសវាសាធារណ�
  - វកិ្កយប្រត ពាណជិ្ជកម្ម នងិែចកចាយ
  - វកិ្កយប្រត េផ្សងៗេទៀត ។

េ្រកា ពី ទូទាត់ េនា តាម បញ្ជរ សាខា ធនាគារ  េអសីុលដីា អតិថិជន អាច ទូទាត់
វកិ្កយប្រត របស់ ្រកុមហុ៊ន េផ្សងៗ បាន ្រគប់ េពល េវលា តាម រយៈ ៖

• េសវា េអសីុលដីាម៉បូាល
• េសវា េអសីុលដីា អុនីេធែីណត
• ម៉ាសីុន េអធីអឹម េអសីុលីដា (អាច ទូទាត់ វកិ្កយប្រតអគ្គិសនី កម្ពុជា)។

  - រដ្ឋ ាករ ស្វយត័ ្រគប់្រគង សំរាម នងិ សំណល់ រងឹ
  - វកិ្កយប្រត ្របពន័្ធ ប៊លី ២៤
  - វកិ្កយប្រត អគ្គសិនី
  - វកិ្កយប្រតស្ថ ាបន័ ហិរញ�វត្ថុ
  - វកិ្កយប្រត ្រកុមហុ៊ន ធានា រ៉ាប់រង
  - វកិ្កយប្រត្រកុមហុ៊នអុនីេធែីណត នងិទូរទស្សន៍
  - វកិ្កយប្រតកសិកម្ម
  - វកិ្កយប្រត្រកុមហុ៊ន ទូរសព័្ទ

Cash Collection

Advantages

Features

ACLEDA Bank will help individuals or legal entities who supply 
their goods/services to collect fees from their customers at 
ACLEDA Bank's counter.

• Lower risk with payment by cash.

• Saving time and cost on cash collection process.

• Managing cash effectively.

• Convenient and secure way for customers to pay through ACLEDA

 Bank's branches nationwide.

• Unlimited payments and daily transactions.

• Customers can pay their bills at any ACLEDA Bank's branch without

  having to pay directly to their supplier.

• Currencies used for payments in KHR, USD, or THB.

Collection Terms

• Supplier has to inform their customers about the payment at ACLEDA

 Bank's branches in accordance with the agreement.

• Supplier has to verify collection statements that provided by ACLEDA

 Bank or can be verified through our ACLEDA mobile or ACLEDA Internet

 Bank.

Besides making the bill payments at ACLEDA Bank's 

counter, you can make the bill payments anytime via:

• ACLEDA mobile

• ACLEDA Internet Bank 

• ACLEDA Bank's ATM (pay bill of Electricité   Du Cambodge (EDC)


