Transactions via ACLEDA POS
• Cash withdrawal from ACLEDA POS at ACLEDA Bank's counter
• Payment via ACLEDA POS

Transactions via ACLEDA E-Commerce
• Online shopping and payment via ACLEDA E-Commerce
Payment Gateway
• Secure, convenience and save time

How to apply for Consumer Card
• Be a majority
• Have a contact address in Cambodia
• Have an account with ACLEDA Bank Plc.
• Have ID Card, Passport, Family Book
• Have sufﬁcient income

ប័ណឥ
្ណ ណទាន
ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ

េ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ
Consumer Card

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

មេធ�ាបាយទូ ទាត់កាន់ែតឆាប់រហ័ស
Faster by tapping your card to pay

ប័ណឥ
្ណ ណទានេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ
ប័ណ្ណឥណទានេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លួន អាចេធ្វ្រី បតិបត្តក
ិ ារដក្របាក់ពី

ម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ
្រពមទាំងអាចទូ ទាត់ៃថ្ល ទំ និញ-េសវាកម្មេផ្សងៗតាម
រយៈម៉ាសុីនឆូតកាតេអសុីលដ
ី ា ឬ្របព័នេ្ធ អសុីលដ
ី ាអុខ
ី ម
ុ េមីស េលីស
ពីសមតុល្យទឹក្របាក់ែដលមានជាក់ែស្តងក្នុងគណនី ។

្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ
្របេភទរូបយ
ិ ប័ណស
្ណ ្រមាប់ប័ណឥ
្ណ ណទានេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ អាចជា្របាក់េរៀល
្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ឬ្របាក់បាត ។

លក្ខណៈពិេសស
• គិតការ្របាក់ េលីចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានដកេលីសពីសមតុល្យ

• ទំ ហំ ឥណទាន អតិបរមា ៥០.០០០ដុល្លារអាេមរ ិក ឬសមមូល

• ស្រមាប់ម�ន្តរ
ី ាជការ និងអតិថជ
ិ នែដលកំ ពុងេ្របី្របាស់េសវាេបីក្របាក់េបៀវត្ស
ទំ ហំ ឥណទានអតិបរមាេស្មីនង
ឹ ្របាក់េបៀវត្សបច្ចុប្បន្នចំនួន ១២ែខ ប៉ ែុ ន្តមន
ិ �តូវ

េលីសពី ១.៥០០ដុល្លារអាេមរ ិក ឬសមមូល (េ្របីជាមយ
ួ ប័ណេ្ណ អធីអម
ឹ េអសុីលដ
ី ា)

• រយៈេពលឥណទាន៖ អតិបរមា ៣៦ែខ

្របតិបត្តក
ិ ារតាមរយៈម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ
• ពិនត
ិ ្យេមីលសមតុល្យគណនី និងរបាយការណ៍ គណនីសេង្ខប
• ដក្របាក់តាមម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា និងធនាគារ េអសុីលដ
ី ា
ឡាវ

• ដាក់្របាក់តាមម៉ាសុីនដាក់្របាក់ របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា
• េផ្ទរ្របាក់ ទូ ទាត់វ ិក្កយប្រត និងបញ្ចលទឹ
ក្របាក់ទូ រស័ព្ទ ។ល។
ូ

្របតិបត្តក
ិ ារតាមរយៈម៉ាសុីនឆូតកាត

Consumer Card

• ទូ ទាត់ៃថ្លទំនិញ និងេសវាកម្ម តាមរយៈម៉ាសុីនឆូតកាតរបស់ ធនាគារ

Consumer Card allows you to make cash withdrawal from

េអសុីលដ
ី ា េនាតាមហាងលក់ ទំ និញនិងេសវាកម្មេផ្សងៗ

្របតិបត្តក
ិ ារតាមរយៈអុ ខ
ី ម
ុ េមីស
• ទិញ និងទូ ទាត់ៃថ្លទំនិញ-េសវាកម្ម តាមរយៈេសវាេអសុីលដ
ី ាអុីខុមេមីស
• មានសុវត្ថភ
ិ ាព និងងាយ្រសួលជាងការេ្របី្របាស់សាច់្របាក់សុទន
្ធ ង
ិ ចំ េណញ
េពលេវលា

េដីម្ប ីេ្របី្របាស់ប័ណឥ
្ណ ណទានេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ
• អាយច
ុ ាប់ពី ១៨ឆ្នាំេឡីង (នីតជ
ិ ន)

ACLEDA Bank's ATMs and pay for goods or services through
ACLEDA POS or ACLEDA E-Commerce
Payment Gateway exceeded the amount in your account
balance.

Currency Types
Currency of Consumer Card is available in Khmer Riel,
US Dollar or Thai Baht.

Features

• មានអាសយដ្ឋានទំ នាក់ទំ នងច�ាស់លាស់េនាកុង្របេទសកម្ព
្ន
ុជា

• Interest is charged on the overdraft only.

• មានគណនីជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

• Loan size up to USD50,000 or equivalent.

• មានេសៀវេភា�គួសារ អត្តស��ាណប័ណស
្ណ �្ជាតែិ ខ្មរ ឬលិខត
ិ ឆ្លងែដន

• For Government ofﬁcers or payroll account maximum

ែដលមានសុពលភាព

• មានមុខរបរ ឬ្របភពចំ ណូលច�ាស់លាស់

loan size up to 12 months of salary but not greater
than USD1.500 or equivalent (use withACLEDA ATM Card).
• Loan period is up to 36 months (3 years).

Transactions via ATM
• Balance inquiry and mini-statement.
• Cash withdrawal from ATMs of ACLEDA Bank and ACLEDA
Bank Lao.
• Cash deposit via ACLEDA Bank's Cash Deposit Machine.
• Bill payment, fund transfer, mobile phone top up, etc.

