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Cashier's Cheque

 មលូប្បទានប្រត
សាច់ ្របាក់ 



 មលូប្បទានប្រត សាច់ ្របាក់
 មូលប្បទានប្រត សាច់្របាក់ គឺ ជា មូលប្បទានប្រត ែដល េចញ េដាយ 
ធនាគារ េទាឱ្យ អតថិជិន េដីម្ប ីទូទាត់ ជាមយួ ភាគ ីទ ីបី េផ្សង េទៀត ឬដាក់្របាក់ 
បេញ�ី ទុក េនា ធនាគារ េផ្សង េទៀត េនា ក្នុង ្រសុក ។

 េលាក អ្នក មនិ ចាំបាច់ កាន់ សាច់្របាក់ សុទ្ធ ែដល មាន ចំនួន េ្រចនី េនា េពល 
 ែដល េលាក អ្នក ចង់ ទញិ ផលតិផល ឬ ក៏ េធ្វ ីការ ចំណាយ េទា េល ី វកិ្កយប្រត
 េនាះ េទ េយងីខ្ញុំ  ផ្តល់ ជនូ នូវ មេធ�ាបាយ ដ៏ មានសុវត្ថភិាព នងិ ងាយ ្រសួល  
ស្រមាប់ េលាក អ្នក តាមរយៈ េសវា មូលប្បទានប្រតសាច់្របាក់ ។

Cashier's Cheque

Issuing of Cashier's Cheque

Issuing of Cashier's Cheque

Cashier's Cheque is a banker's cheque purchased by the customer 
to use for making payment to the third party or can be deposited 
in another bank locally.

You may not wish to carry a large amount of cash while you want 
to buy some products or to pay some bills, so let we offer you with 
a safe and convenient way through 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

• ទាក់ទង មក សាខា ធនាគារ  េអសីុលដីា ែដល េនា ជតិ េលាក អ្នក បំផតុ េដមី្បេីស្នីសំុ  
 ទញិ មលូប្បទានប្រត សាច់្របាក់

• ្របសិនេបី េលាក អ្នក គ្ម ាន គណនី ជាមួយ ធនាគារ   េអសីុលីដា សូម ភ្ជ ាប់ មក ជាមួយ
  នូវ អត្តស�� ាណបណ័្ណ លិខិត ឆ្លងែដន ឬ បណ័្ណ េផ្សង េទៀត ែដលមាន សុពលភាព
  េ្រប្ីរបាស់ ។

ការ េចញ  មូលប្បទានប្រត សាច់្របាក់

• ៃថ្ល េសវា េលី ការ េចញ ផ�ាយ មូលប្បទានប្រត សាច់្របាក់ ក្នុង មួយ សន្លឹក   ៤០.០០០
 េរៀល, ១០ដុល្ល ារអាេមរកិ, ៤០០បាត, ១០ អឺរ ៉,ូ ១០ ដុល្ល ារ អូ្រស្ត ាលី, ១០ ដុល្ល ារ
  កាណាដា, ១០េផាន, ១.០០០ េយ៉ន ជប៉នុ, ២០០.០០០ ដងុ េវៀតណាម ឬ៨០.០០០
  ឡាវ គបី េពល អតថិជិនេស្នីសំុ ទញិ
• គតិ កៃ្រម េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ក្នុង ្រសុក (្របសិនេបមីាន)

កៃ្រមេសវា

 មូលប្បទានប្រត សាច់្របាក់ �តូវ បាន េចញឱ្យ អតិថិជន អ្នក េស្នី សំុ ទិញ 
ែដល មាន ឬ គ្ម ាន គណន ីជាមួយ ធនាគារ  េអសីុលដីា ៖

• The fee of issuance is KHR40,000; US$10; THB400; EUR10; AUD10;

 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.

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំណង ជ្រមាប ជូន ជា ពត័៌មាន
  បុ៉េណ្ណ ាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។ 


