
ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
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

គណន ីចរន្តគណន ីចរន្ត

Current AccountCurrent Account

េលាកអ្នកអាចេបកីគណនបីានេដាយខ្លឯួង តាមម៉ាសីុនវធីអីមឹ
នងិេអសីុលដីាម៉បូាល

You can open account by yourself through
Virtual Teller Machine and ACLEDA mobile



    គណនចីរន្ត របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា ផ្តល់ នូវ សុវត្ថភិាព េសវា េលឿន
ទំនុក ចិត្ត និងភាពងាយ្រសួលជូ នេលាក អ្នកតាម រយៈ ធនាគារែដល មាន
បណ្ដ ាញសាខា ធំ ជាង េគ េនា ក្នុង ្របេទស(្រគប់ េខត្ត- រាជធាន)ី េធ្វ ីជា ៃដ គ ូ។

 េលាក អ្នក អាច េធ្វី ការ ទូទាត់រាល់ ការចំណាយ  េដាយ េ្របី មូលប្បទានប្រតេហីយ
េលាក អ្នក នងឹទទួល បាន ការបេ្រមេីសវា ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ យ៉ាង ឆាប់ រហស័ ពធីនាគារ  េអសីុលដីា
ែដល គាំ្រទ េដាយ អ្នក វនិេិយាគ អន្តរជាត ិជា េ្រចនី ន ិងកំពងុ ែត េ្រប្ីរបាស់ ្របពន័្ធបេច្ចក
 វជិ្ជ ាក្រមិតពិភពេលាកថ្ម ីបំផតុ ។
ការ ដាក់ ឬ ដក ជា សាច់្របាក់ ឬ ជា មលូប្បទានប្រត អាច េធ្វបីាន ្រគប់ េពលេវលា ក្នុង េម៉ាង
េធ្វ ីការ េនាតាមសាខា ជា េ្រចនី េទៀត ែដល ្រគប ដណ្ដ ប់ ្រគប់ េខត្ត- រាជធាន ី។

ធនាគារ េអសីុលដីា ផ្តល់ ជនូ អតថិិជន នវូ ជេ្រមសី តាម ត�មវូ ការ៖
• គណន ីចរន្ត (មិន មាន ការ ្របាក់) 
• គណន ីចរន្តេផ្លសី ( មាន ការ ្របាក់រហូតដល់ ០,២% ក្នុងមយួឆ្ន ាំ) 

គណន ីចរន្ត Current Account

ACLEDA Bank Current Account is designed to meet your needs 
with safety, fast service, confidence and the convenience of 
having a bank with a branch network extension to all provinces 
and towns.

With an ACLEDA Bank Current Account, you can make all your payments 
by cheque and will receive fast personal service with the security of a 
bank backed by international investors and employ the latest world 
class information technology. Deposits and withdrawals in cash or by 
cheque can be made at any time during business hours, any branches 
and some selective offices within our branch network coverage in all 
provinces and towns.

ACLEDA Bank offers customers two options for the current account below:

• Current Account (no interest rate)

• Current Account Plus (has interest up to 0.2% per annum)

គុណ ្របេយាជន៍

ងាយ្រសួលេ្របី

អ្រតាការ្របាក់

• ្របាក់ បេញ� ីដំបងូ (មិនមានការ្របាក់) ៖ ៤០០.០០០េរៀល, ១០០ដុល្ល ារ អាេមរកិ, 
 ៤.០០០បាតៃថ សមមលូ្របាក់ េផ្សង 
• ្របាក់ បេញ� ីដំបងូ (មានការ្របាក់) ៖ ២.០០០.០០០េរៀល, ៥០០ដុល្ល ារ អាេមរកិ, 
 ២០.០០០បាតៃថ សមមលូ្របាក់ េផ្សង 
• សមតុល្យ  អប្បបរមា មនិ្រតមឹ  
•  មនិ គតិ ៃថ្ល េសវា ក្នុង ការ េបកី ឬ បទិ គណន ី(* េបបីទិគណនេី្រកាយពេីបកី៣ ែខ)
• ដាក់ ្របាក់ ដក ្របាក់ ឬ េផ្ទរ ្របាក់ េដាយ មនិ ចាំបាច់ កាន់ សាច់ ្របាក់ សុទ្ធ 
• េផ្ទរ ្របាក់ យ៉ាង េលឿន តាម បណ្ដ ាញ ្រគប់ េខត្ត- រាជធានីក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា
• េធ្វ ីរបាយការណ៍ េរៀង រាល់ ែខ ជនូ េលាក អ្នក េដាយ ឥត គតិ ៃថ្ល (េស្នី សំុ ្រតមឹ ២ែខ) 
  គតិ ៃថ្ល ២០.០០០េរៀល, ៥ដលុ្ល ារ, ២០០បាត ឬ សមមូល ក្នុង មយួ ែខ ៃន ចំននួ ែខ 
 ែដល េលសី ពី២ែខ
• ទទួល បាន សារ ជនូដំណងឹ ពត៌័មាន គណន ីបន្ទ ាប់ ព ីមាន ្របតបិត្តកិារេកីត េឡងីេលី
  គណនី របស់ េលាកអ្នក (ជា េសវា បែន្ថម) ។

Easy to use

Interest Rate

Benefits

 • Initial deposit (no interest): KHR400,000; USD100; THB4,000 or 
equivalent.

 • Initial deposit (has interest): KHR2,000,000; USD500; THB20,000 or 
equivalent.

 • No minimum balance
 • No service charged for account opening or closing (* if close account 

after a three-month period).
 • Deposits, withdrawals and transfers without having to carry physical 

cash;
 • Quick transfers within all provinces and towns throughout Cambodia;
 • Monthly statements provided. Free for two months requested and 

charge KHR20.000, USD5, THB200 or equivalent per month on the 
number of months requested more than two months.

 • Receive message alert on account information on mobile phone 
(optional service).

 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 ។


