
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.

+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

ស្រមាប់ពត៌័មានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

មលូនធិ ិសិក�ា អប់រំ
គណនី

Education Savings Account



       ធនាគារ  េអសីុលដីាទទួល ខសុ �តូវ ែថរក�ា ្រគប់្រគង នងិ ចាត់ ែចង
 សាច់្របាក់ ជនូ េលាក អ្នកជា របូវន្តបគុ្គល ឬ នតិីបគុ្គល ែដល មានបំណង
 ដាក់ ្របាក់ សន្ស ំ ស្រមាប់ ទូទាត់ រាល់ ការ ចំណាយែដល ពាក់ ពន័្ធនឹង
 ការ សិក�ា អប់រ ំដូច ជាៃថ្លសាលានិង/ឬ ៃថ្ល ទិញ សម្ភ ារ សិក�ាស្រមាប់
 ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ្រកមុ �គសួារសាច់ញាតិ បុគ្គលកិ ឬ ភាគ ីទ ីប ី។

     េដមី្បឱី្យ គណន ីមលូនធិ ិសិក�ា អប់រ ំអាច ដំេណរីការ េទា បាន េលាកអ្នក �តវូ ដាក់

 ្របាក់ តម្កល់ ដំបងូ ចំននួ ២០០.០០០េរៀល, ៥០ដលុ្ល ារ អាេមរកិ, ២.០០០បាត ឬ 

សមមូល ជា មួយ ្របាក់ េផ្សងៗ េទៀត។េពល ្របតិបត្តិការដាក់-ដក ្របាក់សមតុល្យ

 អប្បបរមា គឺ ៤០.០០០េរៀល, ១០ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ, ៤០០បាត ឬ សមមលូ ជា មយួ

 ្របាក់ េផ្សងៗ េទៀត ។

គណន ីមលូនធិ ិសិក�ា អប់រំ

• ធានា បាន នូវ សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ែថរក�ា ្រគប់្រគង ឬ ចាត់ ែចងសាច់្របាក់

 ឬ ្រទព្យ សម្បត្ត ិ ស្រមាប់ ចំណាយ េល ីការ សិក�ា អប់រ ំផ្ទ ាល់ ខ្លនួ ្រកមុ �គសួារ

 សាច់ញាតិ ឬ ភាគ ីទ ីបី

• អាច ទទួល បាន ្របាក់ ចំណូល បែន្ថម តាមរយៈ ការ ផ្តល់ ការ ្របាក់ ពី ធនាគារ

• មាន អារម្មណ៍ កក់ េក្ត ា នងិ មាន ថវកិា ស្រមាប់ ចំណាយ េល ីការ សិក�ា អប់រនំងិ 

        មាន គំនិត េរៀបចំ ែផនការ ស្រមាប់ ចំណាយ េលី ការ សិក�ា អប់រេំដីម្ប ីជា ផល

 ្របេយាជន៍ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ ្រកមុ �គសួារ សាច់ញាត ិឬ ភាគ ីទ ីបី ។

គណុ្របេយាជន៍

ទំហំសាច់្របាក់ក្នុង គណនី

     អ្រតា ការ្របាក់ ស្រមាប់ គណន ីមលូនិធ ិសិក�ា អប់រ ំេស្មី នងឹ អ្រតា ការ ្របាក់របស់

 គណន ីបេញ� ីសំៃច ធម្មតា បកូ បែន្ថម ជា មយួ អ្រតា ដំេឡងី (Margin Rate) ២% 

ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ ។ ការ ្របាក់ �តវូ បង្គរ ទុក ជា េរៀង រាល់ ៃថ្ង េហីយបញ្ចូល េទា ក្នុង គណន ី

មលូនធិ ិសិក�ា អប់រ ំេរៀង រាល់ ដំណាច់ ឆមាស នមីយួៗ ។

អ្រតា ការ្របាក់

• ជា ្របេភទ គណន ីបេញ� ីសំៃច ែដល េលាក អ្នក អាច េ្រជសីេរសីយក ការេ្របី

 ្របាស់ េសៀវេភា ្របាក់ បេញ� ីឬ បណ័្ណ ពត៌័មាន គណនី

• ផ្ដល់ អ្រតា ការ្របាក់ ខ្ពស់ ជាង គណន ីបេញ� ីសំៃច ធម្មតា

• ការ ្របាក់ �តូវ បង្គរ ទុក ជា េរៀង រាល់ ៃថ្ង េហីយ បញ្ចូល េទា ក្នុង គណន ីមលូនធិ ិ

 សិក�ា អប់រ ំេរៀង រាល់ ដំណាច់ ឆមាស នមីយួៗ

• អាច បិទ គណន ីបាន េដាយ មាន ការ ្រពមេ្រពៀង ព ី្រគប់ ភាគ ីពាក់ពន័្ធ

• ការ ដាក់ ្របាក់ ៖ េ្រកា ព ីម្ច ាស់ គណន ីផ្ទ ាល់ ្រកមុ�គសួារ សាច់ញាត ិ្រកមុហុ៊ន

 អង្គការ ឬ ស្ថ ាបន័ ណា មយួ ក៏ អាច ដាក់សាច់ ្របាក់ ចូល ក្នុងគណនី េនះ បាន ែដរ

• ការ ដក ្របាក់ ៖ អាច ដក ្របាក់ បាន េទា តាម បំណង ៃន គណន ីនិង  លក្ខខណ្ឌ

 ពិេសស របស់ គណនី ប៉ែុន្ត ក្នុង ករណី ដក សាច់្របាក់ ខសុព ីេគាលបំណងៃន 

 គណនី េលាក អ្នក �តវូ បង់ កៃ្រម េសវា ។

លក្ខណៈ ពេិសស

Education Savings Account

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.

• High secure way in maintaining, administering, and arranging

 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.

Advantages

• 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.

Special Features


