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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 ីបេញ�តីាម ត�មវូ ការ
Demand Deposit AccountDemand Deposit Account



េលាកអ្នកអាចេបីកគណនីបានេដាយខ្លួឯង តាមម៉ាសីុនវធីីអឹម
និងេអសីុលីដាមូ៉បាល

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

 ការ សេ្រមច ចិត្ត េបីក គណនី បេញ�ី តាម ត�មូវ ការ ជា មួយ ធនាគារ 
េអសីុលដីា េលាក អ្នក នងឹ ទទួល បាន សុវត្តភិាព ខ្ពស់ េហីយ េលាក អ្នកអាច
េផ្ញ ីជា ្របាក់ េរៀល ្របាក់ ដុល្ល ារ អាេមរកិ ្របាក់ បាត ្របាក់ អឺរ ៉ ូ្របាក់ ដងុ េវៀតណាម
្របាក់ ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល ី ្របាក់ ដុល្ល ារ កាណាដា ្របាក់ េយ៉ន ជប៉នុ ្របាក់ េផាន
 អង់េគ្លស ឬ ្របាក់ ឡាវគបី ។

     ធនាគារ េអសីុលដីា ជា កែន្លង ែដល ផ្តល់ សុវត្ថភិាព នងិភាពេជឿ ទុកចិត្តក្នុង ការ
 ែថរក�ា ្របាក់ ជួយ សន្ស ំ្របាក់សន្ស ំេពល េវលា នងិ ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ ចាត់
 ែចង ហិរញ�វត្ថុ របស់ េលាក អ្នក ។ េលាក អ្នក អាចេ្រប ីគណន ីរបស់ ខ្លនួបាន េនា ្រគប់ 
ការយិាលយ័ ទូទាំង្របេទស ្រគប់េខត្ត- រាជធាន ី ក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាេដាយ 
មនិ ចាំ បាច់កាន់ សាច់ ្របាក់ េ្រចនី តាម ខ្លនួ របស់ េលាក អ្នក េទ ។

គណនី បេញ� ីតាម ត�មវូ ការ Demand Deposit Account

Making a decision to open a Demand Deposit Account with 
ACLEDA, you can deposit in Khmer Riel, US Dollar, Thai Baht, 
Euro, Vietnamese Dong, Australian Dollar, Canadian Dollar, 
Japanese Yen, British Pound, or Lao Kip.

ACLEDA Bank is a secure and reliable place to entrust your money and 

provides you the convenience of financial management in real 

time. You don't need to carry cash around; you can use your account 

at any of our branches in all provinces and towns.

ភាពងាយ្រសួល

គណុ ្របេយាជន៍
•  ្របាក់ បេញ�ី ដំបូង ១០.០០០េរៀល, ១០ដុល្ល ារអាេមរកិ, ៤០០បាត, ១០ អឺរ ៉,ូ
 ១០ ដុល្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ១០ ដុល្ល ារ កាណាដា, ១០ េផាន, ១.០០០ េយ៉ន ជបុ៉ន,
 ២០០.០០០ ដុង េវៀតណាម ឬ ៨០.០០០ ឡាវ គបី
• សមតុល្យ  អប្បបរមា១០.០០០េរៀល, ១០ដលុ្ល ារអាេមរកិ, ៤០០បាត, ១០
  អឺរ ៉,ូ ១០ ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ១០ ដលុ្ល ារ កាណាដា, ១០ េផាន, ១.០០០េយ៉ន ជបុ៉ន,
 ២០០.០០០ ដុង េវៀតណាម ឬ ៨០.០០០ ឡាវ គបី
• មនិ គតិ ៃថ្ល េសវា ក្នុង ការ េបកី ឬ បទិ គណន ី( េបបីទិគណនេី្រកាយពីេបីក ៣ ែខ)
• េលាក អ្នក អាច ្រគប់្រគង េល ីទនិ្ននយ័ ចំណូល នងិ ចំណាយ េល ីរាល់ ការ្របតបិត្តកិារ
 របស់ េលាក អ្នក បាន យ៉ាង សុ្រកតឹ េដាយ ធនាគារ េចញរបាយការណ៍ សមតុល្យ 
 គណនី ជនូេរៀងរាល់ែខ
• ទទួល បាន សារ ជូនដំណងឹ ពត័ម៌ាន គណនី បន្ទ ាប់ ព ីមាន ្របតិបត្តកិារ េកតីេឡងី 
 េល ីគណន ីរបស់ េលាកអ្នក (ជា េសវា បែន្ថម)
• េយីង បេ្រមី េលាក អ្នក ជាមួយ នឹង បណ្ដ ាញ បេច្ចក វជិ្ជ ា ពត៌័មាន ទំេនីប ្រគប ដណ្ដ ប់ 
 េលី ្រគប់ េខត្ត- រាជធានី េដីម្ប ីធានា ដល់ ភាព ងាយ ្រសួលក្នុង ការ េ្របី្របាស់ គណនី
 របស់ េលាក អ្នក េនា ្រគប់ ទី កែន្លង ែដល មានការយិាលយ័ េយីង ខ្ញុំ  ។

Easy to use

It is convenient

 • Initial deposit KHR10,000; USD10; THB400; EUR10; AUD10; CAD10; 

GBP10; JPY1,000; VND200,000; or LAK80,000;

 • Minimum balance KHR10,000; USD10; THB400; EUR10; AUD10; CAD10; 

GBP10; JPY1,000; VND200,000; or LAK80,000;

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

after a three-month period).

 • Provide the report of your account every month;

 • Receive message alert on account information on mobile phone 

(optional service);

 • We also serve you with the most updated information technology 

network covering all provinces and towns to ensure your convenience 

to use your account everywhere our offices located.


