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

មូលប្បទានប្រត
សាច់្របាក់
Cashier's Cheque

មូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់
មូលប្បទានប្រត សាច់្របាក់ គឺ ជា មូលប្បទានប្រត ែដល េចញ េដាយ

Cashier's Cheque
Cashier's Cheque is a banker's cheque purchased by the customer

ធនាគារេទាឱ្យអតិថជ
ិ នេដីម្បីទូ ទាត់ជាមយ
ួ ភាគទី
ី បីេផ្សងេទៀត ឬដាក់្របាក់

to use for making payment to the third party or can be deposited

េលាកអ្នកមិនចាំបាច់កាន់សាច់្របាក់សុទែដល
្ធ
មានចំ នួនេ្រចីនេនាេពល

You may not wish to carry a large amount of cash while you want

បេញ�ីទុ កេនា ធនាគារ េផ្សង េទៀត េនា ក្នុង ្រសុក ។

ែដលេលាកអ្នកចង់ ទិញផលិតផល ឬក៏ េធ្វកា
ី រចំ ណាយេទាេលី វ ិក្កយប្រត

េនាះេទ េយីងខ្ញំ ុផ្តល់ជូននូវមេធ�ាបាយដ៏ មានសុវត្ថភ
ិ ាព និងងាយ្រសួល

in another bank locally.
to buy some products or to pay some bills, so let we offer you with
a safe and convenient way through Cashier's Cheque.

ស្រមាប់េលាកអ្នក តាមរយៈេសវាមូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់ ។

ការេចញមូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់
មូ ល ប្បទា ន ប្រត សា ច់្របា ក់ �តូ វ បា ន េចញឱ្យ អតិ ថិ ជ ន អ្ន ក េស្នី សុំ ទិ ញ

ែដលមានឬគ្មានគណនីជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា៖

• ទាក់ទងមកសាខាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ែដលេនាជិតេលាកអ្នកបំ ផុត េដីម្បីេស្នីសុំ
ទិញមូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកគ្មានគណនីជាមួយធនាគារ េអសុីលីដា សូមភ្ជាប់មកជាមួយ

នូវ អត្តស��ាណប័ណ្ណ លិខិត ឆ្លងែដន ឬ ប័ណ្ណ េផ្សង េទៀត ែដលមាន សុពលភាព
េ្របី្របាស់ ។

Issuing of Cashier's Cheque
Cashier's Cheque is issued at the request of a customer who has or has
not an account with ACLEDA Bank:
• Contact us at ACLEDA Bank's nearest branch to ﬁll in a request for
Cashier's Cheque form
• Present your ID card, passport or any other valid document if you
don't have an account with ACLEDA Bank

Issuing of Cashier's Cheque
• The fee of issuance is KHR40,000; US$10; THB400; EUR10; AUD10;

កៃ្រមេសវា
• ៃថ្លេសវាេលីការេចញផ�ាយមូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់ក្នុងមួយសន្លឹក ៤០.០០០
េរៀល, ១០ដុល្លារអាេមរ ិក, ៤០០បាត, ១០អឺរ,ូ៉ ១០ដុល្លារអូ ្រស្តាលី, ១០ដុល្លារ
កាណាដា, ១០េផាន, ១.០០០េយ៉ នជប៉ ន
ុ , ២០០.០០០ដុងេវៀតណាម ឬ៨០.០០០

ឡាវគីប េពលអតិថជ
ិ នេស្នីសុំទិញ

• គិតកៃ្រមេសវាេផ្ទរ្របាក់ក្នុង្រសុក (្របសិនេបីមាន)
 កៃ្រម េសវា ខាង េលី�តូវ បាន កំ ណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំ ណង ជ្រមាប ជូន ជា ព័ត៌មាន
ប៉ ុេណ្ណាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។

CAD10; GBP10; JPY1,000; VND200,000; or LAK80,000 per issue.
• Local money transfer charge (if any)
 The fees are quoted for indication purpose only and subject to
variation.

