ី ាមត�មូវការ
គណនីបេញ�ត
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

Demand Deposit Account

ី មត�មូវការ
គណនីបេញ�តា

Demand Deposit Account

កា រ សេ្រមច ចិ ត្ត េបី ក គណនី បេញ�ី តា ម ត�មូ វ កា រ ជា មួ យ ធនា គា រ

Making a decision to open a Demand Deposit Account with

េផ្ញជា
ី ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ្របាក់បាត ្របាក់អឺរ ូ៉ ្របាក់ដុងេវៀតណាម

Euro, Vietnamese Dong, Australian Dollar, Canadian Dollar,

េអសុីលដ
ី ា េលាកអ្នកនឹងទទួ លបានសុវត្តភ
ិ ាពខ្ពស់ េហីយេលាកអ្នកអាច

ACLEDA, you can deposit in Khmer Riel, US Dollar, Thai Baht,

្របាក់ដុល្លារអូ្រស្តាលី ្របាក់ដុល្លារកាណាដា ្របាក់េយ៉ នជប៉ ន
ុ ្របាក់េផាន

Japanese Yen, British Pound, or Lao Kip.

អង់ េគ្លស ឬ្របាក់ឡាវគីប ។

It is convenient

ភាពងាយ្រសួល

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

ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ជាកែន្លងែដលផ្តល់សុវត្ថភ
ិ ាព និងភាពេជឿទុ កចិតក
្ត ុង
្ន ការ

provides you the convenience of ﬁnancial management in real
time. You don't need to carry cash around; you can use your account

ែថរក�ា្របាក់ ជួយសន្សំ្របាក់សន្សំេពលេវលា និងផ្តល់ភាពងាយ្រសួលក្នុងការចាត់

at any of our branches in all provinces and towns.

ការ ិយាលយ
័ ទូ ទាំង្របេទស ្រគប់ េខត្ត-រាជធានី ក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាេដាយ

Easy to use

ែចងហិរញ�វត្ថុរបស់ េលាកអ្នក ។ េលាកអ្នកអាចេ្របីគណនីរបស់ ខ្លនបា
នេនា្រគប់
ួ
មិនចាំបាច់កាន់សាច់្របាក់េ្រចីនតាមខ្លន
ួ របស់ េលាកអ្នកេទ ។

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

គុណ្របេយាជន៍

GBP10; JPY1,000; VND200,000; or LAK80,000;
• Minimum balance KHR10,000; USD10; THB400; EUR10; AUD10; CAD10;

• ្របាក់បេញ�ីដំ បូង ១០.០០០េរៀល, ១០ដុល្លារអាេមរ ិក, ៤០០បាត, ១០អឺរ,ូ៉
១០ដុល្លារអូ្រស្តាល,ី ១០ដុល្លារកាណាដា, ១០េផាន, ១.០០០េយ៉ នជប៉ ន
ុ ,
២០០.០០០ដុងេវៀតណាម ឬ ៨០.០០០ឡាវគីប

• សមតុល្យអប្បបរមា១០.០០០េរៀល,

១០ដុល្លារអាេមរ ិក,

៤០០បាត,

១០

អឺរ,ូ៉ ១០ដុល្លារអូ្រស្តាល,ី ១០ដុល្លារកាណាដា, ១០េផាន, ១.០០០េយ៉ នជប៉ ន
ុ ,

២០០.០០០ដុងេវៀតណាម ឬ ៨០.០០០ឡាវគីប

• មិនគិតៃថ្លេសវាក្នុងការេបីក ឬបិទគណនី ( េបីបទ
ិ គណនីេ្រកាយពីេបីក ៣ ែខ)

• េលាកអ្នកអាច្រគប់ ្រគងេលីទិនន
្ន យ
័ ចំ ណូល និងចំ ណាយេលីរាល់ការ្របតិបត្តក
ិ ារ
របស់ េលាកអ្នកបានយ៉ាងសុ្រកឹត េដាយធនាគារេចញរបាយការណ៍ សមតុល្យ

គណនី ជូនេរៀងរាល់ែខ

• ទទួ លបានសារជូនដំ ណឹងព័តម
ិ ារេកីតេឡីង
៌ ានគណនី បន្ទាប់ពីមាន្របតិបត្តក
េលីគណនីរបស់ េលាកអ្នក (ជាេសវាបែន្ថម)

• េយីងបេ្រមីេលាកអ្នកជាមួយនឹងបណ
្ដ ាញបេច្ចកវ ិជ្ជាព័ត៌មានទំ េនីប្រគបដណ្ដប់

េលី្រគប់ េខត្ត-រាជធានី េដីម្បីធានាដល់ ភាពងាយ្រសួលក្នុងការេ្របី្របាស់គណនី

របស់ េលាក អ្ន ក េនា ្រគប់ ទី កែន្លង ែដល មានការ ិយាលយ
័ េយីង ខ្ញំ ុ ។

េលាកអ្នកអាចេបីកគណនីបានេដាយខ្លួឯង តាមម៉ាសុីនវ ីធីអឹម
និងេអសុីលីដាម៉ូបាល

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

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.

