Account Balance
Education Savings Account requires an initial deposit of
KHR200,000; USD50; THB2,000 or equivalent to other
currencies. Every time you make withdrawals from the
account, you must ensure a minimum balance of KHR40,000;
USD10; THB400 or equivalent to other currencies.

Interest Rate
The interest rate for Education Savings Account is equal to
interest rate of savings account plus margin rate 2% per annum.
The interest is daily accrued and semi-yearly capitalized.

គណនី
មូលនិធសិ
ិ ក�ាអប់ រំ
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
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គណនីមូលនិធសិ
ិ ក�ាអប់ រំ
ធនាគារ េអសុីលដ
ី ាទទួ លខុស�តូវែថរក�ា ្រគប់ ្រគង និងចាត់ែចង

សាច់្របាក់ជូនេលាកអ្នកជារូបវន្តបគ
ុ ល
្គ ឬនីតប
ិ គ
ុ ល
្គ ែដលមានបំ ណង
ដាក់ ្របាក់ សន្សំ ស្រមាប់ ទូ ទាត់ រាល់ ការ ចំ ណាយែដល ពាក់ ព័ន្ធនឹង

ការសិក�ាអប់ រំដូចជាៃថ្លសាលានិង/ឬ ៃថ្លទិញសម្ភារសិក�ាស្រមាប់
ផ្ទាល់ខ្លន្រកុ
ម�គួសារសាច់ញាតិ បុគល
្គ ក
ិ ឬភាគទី
ី បី ។
ួ

គុណ្របេយាជន៍
• ធានាបាននូវសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ក្នុងការែថរក�ា ្រគប់ ្រគង ឬចាត់ែចងសាច់្របាក់
ឬ្រទព្យសម្បត្តិ ស្រមាប់ចំ ណាយេលីការសិក�ាអប់ រំផ្ទាល់ខ្លន
ួ ្រកុម�គួសារ

សាច់ញាតិ ឬភាគទី
ី បី

• អាចទទួ លបាន្របាក់ចំ ណូលបែន្ថម តាមរយៈការផ្តល់ការ្របាក់ពីធនាគារ
• មានអារម្មណ៍កក់ េក្តា និងមានថវ ិកាស្រមាប់ចំ ណាយេលីការសិក�ាអប់ រំនង
ិ
មាន គំ និត េរៀបចំ ែផនការ ស្រមាប់ ចំ ណាយ េលី ការ សិក�ា អប់ រំេដីម្បីជា ផល

Education Savings Account
ទំ ហំ សាច់្របាក់ក្នុងគណនី
េដីម្បីឱ្យគណនីមូលនិធសិ
ិ ក�ាអប់ រំ អាចដំ េណីរការេទាបាន េលាកអ្នក�តូវដាក់
្របាក់តម្កល់ដំ បូងចំ នួន ២០០.០០០េរៀល, ៥០ដុល្លារអាេមរ ិក, ២.០០០បាត ឬ
សមមូ ល ជា មួ យ ្របា ក់ េផ្សងៗ េទៀត។េពល ្របតិ ប ត្តិ កា រ ដា ក់ -ដក ្របា ក់ សមតុ ល្យ
អប្បបរមាគឺ ៤០.០០០េរៀល, ១០ដុល្លារអាេមរ ិក, ៤០០បាត ឬសមមូលជាមួយ

ACLEDA Bank is responsible for maintaining, administering,
and arranging the personal or legal entity's cash for
education payments: school fee and/or study material fee
of the account holder, family members, relatives, his/her
employees, or third parties.

្របាក់េផ្សងៗេទៀត ។

Advantages

អ្រតាការ្របាក់

• High secure way in maintaining, administering, and arranging

អ្រតាការ្របាក់ស្រមាប់គណនីមូលនិធសិ
ិ ក�ាអប់ រំ េស្មីនឹងអ្រតាការ្របាក់របស់
ី ៃចធម្មតា បូកបែន្ថមជាមួយអ្រតាដំ េឡីង (Margin Rate) ២%
គណនីបេញ�សំ
ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ការ្របាក់�តូវបង្គរទុ កជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េហីយបញ្ចល
ូ េទាក្នុងគណនី
មូលនិធសិ
ិ ក�ាអប់ រំ េរៀងរាល់ដំ ណាច់ឆមាសនីមយ
ួ ៗ។

funds for education expenses of yourself, of your family
members, of your relatives, or third parties;
• Receiving additional income from interest;
• Be conﬁdent of sufﬁcient budget and initiate a plan for education
expenses to be an advantage for yourself, family members,
relatives, or third parties.

្របេយាជន៍ ផ្ទាល់ខ្លន
ី បី ។
ួ ្រកុម�គួសារ សាច់ញាតិ ឬភាគទី

លក្ខណៈពិេសស
ី ៃច ែដលេលាកអ្នកអាចេ្រជីសេរ ីសយកការេ្របី
• ជា្របេភទគណនីបេញ�សំ
្របាស់េសៀវេភា្របាក់បេញ�ី ឬប័ណព័
្ណ តម
៌ ានគណនី
ី ៃចធម្មតា
• ផ្ដល់អ្រតាការ្របាក់ខ្ពស់ជាងគណនីបេញ�សំ
• ការ្របាក់�តូវបង្គរទុ កជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េហីយបញ្ចូលេទាក្នុងគណនីមូលនិធិ
សិក�ាអប់ រំ េរៀងរាល់ដំ ណាច់ឆមាសនីមយ
ួ ៗ

• អាចបិទគណនីបាន េដាយមានការ្រពមេ្រពៀងពី្រគប់ ភាគពា
ី ក់ព័ន្ធ
• ការដាក់្របាក់ ៖ េ្រកាពីម្ចាស់គណនីផ្ទាល់ ្រកុម�គួសារ សាច់ញាតិ ្រកុមហ៊ុន
អង្គករា ឬស្ថប
ា ន
័ ណាមួយក៏ អាចដាក់សាច់្របាក់ចូលក្នុងគណនីេនះបានែដរ

• ការដក្របាក់ ៖ អាចដក្របាក់បានេទាតាមបំ ណងៃនគណនី និងលក្ខខណ្ឌ

ពិេសសរបស់ គណនី ប៉ ែុ ន្តក្នុងករណីដកសាច់្របាក់ខុសពីេគាលបំ ណងៃន

គណនី េលាកអ្នក�តូវបង់ កៃ្រមេសវា ។

Special Features
• The account is used with savings passbook or Customer Account
Information card;
• Interest rate is higher than Savings Account's;
• The interest is daily accrued and semi-yearly capitalized;
• Account can be closed upon an agreement of all relevant parties;
• The deposit is allowed for any relevant party such as account
holder, family, relatives, company or institution;
• Withdrawal can be made to the purposes and conditions of the
account, and you have to pay for making withdrawal different
from the purpose of the account.

