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Forward Exchange Contract

េសវា កចិ្ច សន�ាប្តរូ
 របូយិបណ័្ណ ទុក មនុ



េសវា កចិ្ច សន�ា ប្តរូ របូយិបណ័្ណ ទុក មនុ
     េសវាកចិ្ច សន�ា ប្តូរ របូយិបណ័្ណ ទុក មុន គ ឺជា ការ ្រពមេ្រពៀង ទញិ-លក់របូយិ
វត្ថុឬ របិូយបណ័្ណ ណា មយួរវាង ធនាគារ  េអសីុលដីា និងអតថិជិន េដាយអ្រតា
 ប្តូរ ្របាក់ �តវូ បាន កំណត់ ទុក ជា មនុ េដីម្ប ីជា មេធ�ាបាយ ក្នុង ការ ទូទាត់របូយិវត្ថុ
ឬ របូយិបណ័្ណ េនាះ េនា កាលបរេិច្ឆទជាក់លាក់នា េពល អនាគត ។

Forward Exchange Contract

Benefits

Forward Exchange Contract is an agreement between ACLEDA 
Bank and customers to buy or sell a fixed amount of currency at a 
specified exchange rate with delivery made on a given date.

• បង្ក ារ ហានិភយ័ េផ្សងៗ ែដល អាច េកតី មាន េឡងី េដាយ ការ ែ្រប�បលួ អ្រតាប្តូរ ្របាក់
 េនា េពល អនាគត
• អាច ទទួល បាន ្របាក់ ចំេណញ ្របសិនេប ីអ្រតា ប្តូរ ្របាក់ េនា េល ីទផី�ារ ល្អ ជាងអ្រតា 
 ែដល បាន ្រពម េ្រពៀង
• មាន ឱកាស េ្រប្ីរបាស់ ផលតិផល-េសវាកម្ម េផ្សងៗ េទៀតរបស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា

អត្ថ្របេយាជន៍

• អ្រតា ប្តូរ ្របាក់ �តូវ បាន កំណត់ ទុក ជា មនុ ស្រមាប់ ជា មេធ�ាបាយ ក្នុង ការទូទាត់របូយិ
 វត្ថុ ឬ របិូយបណ័្ណ  េនា កាល បរេិច្ឆទ ែដល បាន ្រពម េ្រពៀង គ្ន ា េនា ក្នុង កចិ្ចសន�ា
• កចិ្ចសន�ា អាច េធ្វ ីេឡងី រវាង របូយិវត្ថុ ក្នុង ្រសុក នងិ របូយិបណ័្ណ បរេទស ឬ រវាងរបូយិ
 បណ័្ណ បរេទស
• កចិ្ចសន�ា មាន រយៈេពល ចាប់ព ី៣ៃថ្ង  រហូតដល់ ៦ែខ

លក្ខណៈពេិសស

• �តវូមាន គណនី ជាមយួ ធនាគារ  េអសីុលដីា 
• �តូវមាន សាច់្របាក់ េនាក្នុង គណនី ស្រមាប់ តម្កល់ ធានា ១០ភាគរយ ៃន ចំនួន ទឹក
 ្របាក់ សរបុ ក្នុង កិច្ចសន�ា ។
• �តវូមាន សាច់្របាក់ ្រគប់្រគាន់ េនាក្នុង គណន ី មនុ ៃថ្ងទូទាត់ ចំនួន មយួៃថ្ង ៃនៃថ្ងេធ្វី
 ការ ឬ េនាៃថ្ង ទូទាត់ ក្នុង េម៉ាងេធ្វកីារ េដមី្ប ីឱ្យ ធនាគារ អាច ទូទាត់ សាច់្របាក់ ប្តូរ
 បានេនា ៃថ្ង្របសិទ្ធភាព ែដលបាន ្រពមេ្រពៀង ។

លក្ខខណ្ឌ  ត�មវូ

• ធនាគារ  េអសីុលដីា ទទួល ទញិ ឬ លក់ ជនូ អតថិជិន នវូ របូយិវត្ថុ នងិ របូយិបណ័្ណ
   េផ្សងៗ ដូចជា ៖ ្របាក់ េរៀល ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ្របាក់ អឺរ ៉ ូ ្របាក់ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាលី
  ្របាក់ បាត  ៃថ ្របាក់ ដងុ េវៀតណាម នងិរបូយិបណ័្ណ េផ្សងៗ េទៀត អា្រសយ័ េល ី
 សក្ត ានុពល ទីផ�ារ ជាក់ែស្តង 
• កចិ្ចសន�ា ប្តូរ របិូយបណ័្ណ ទុកមនុ មាន ទំហំ ចាប់ ព ី១០.០០០ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ឬ សម
 មលូេឡងី េទា
• កចិ្ចសន�ា ប្តូរ របិូយបណ័្ណ ទុក មនុ មាន រយៈេពល អតបិរមា ០៦ែខ

្របេភទ ្របាក់ ទំហំ សាច់្របាក់ នងិ រយៈេពល កចិ្ចសន�ា

• Covering exchange risk, without having to worry about unfavorable

 movements in exchange rates;

• Enabling you to gain profit if the exchange rate in the market is 

 higher than the agreed rate;

• Opportunity to use other bank's services and products.

Special Features

• Exchange rate is specified as a mean to clear the currency on an agreed

 date,

• Agreement can be made between local and foreign currencies or foreign

 and foreign currencies,

• Duration of agreement is from 3 days up to 6 months.

Currency, Amount, Term

• ACLEDA Bank accepts selling or buying in Khmer Riel, USDollar,

 Euro, Australian Dollar, Thai Baht, Vietnamese Dong, and other

 potential currencies;

• Amounting from US$10,000 or equivalent in other currencies;

• Maximum of forward exchange contract is up to 6 months.

Requirements

• Have an account with ACLEDA Bank

• Deposit 10% of the total amount in the contract.

• Have enough balance a day before or on a payment day during working

 hours of the effective date.


