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

េសវាកិច្ចសន�ាបរ្តូ
រូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន
Forward Exchange Contract

េសវាកិច្ចសន�ាប្តរូ រូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន

េសវាកច
ិ សន�ា
្ច
ប្តូររូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន គឺជាការ្រពមេ្រពៀងទិញ-លក់ រូបយ
ិ

វត្ថុឬរូបយ
ិ ប័ណណា
្ណ
មួយរវាងធនាគារ េអសុីលដ
ី ា និងអតិថជ
ិ ន េដាយអ្រតា
ប្តូរ្របាក់�តូវបានកំ ណត់ ទុ កជាមុន េដីម្បីជាមេធ�ាបាយក្នុងការទូ ទាត់រូបយ
ិ វត្ថុ
ឬរូបយ
ិ ប័ណេនា
្ណ ះ េនាកាលបរ ិេច្ឆទជាក់លាក់នាេពលអនាគត ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• បង្ការហានភ
ិ យ
័ េផ្សងៗ ែដលអាចេកីតមានេឡីងេដាយការែ្រប�បួលអ្រតាបូរ្ត ្របាក់

Forward Exchange Contract
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.

Benefits
• Covering exchange risk, without having to worry about unfavorable
movements in exchange rates;

េនាេពលអនាគត

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

ែដលបាន្រពមេ្រពៀង

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

• អាចទទួ លបាន្របាក់ចំ េណញ ្របសិនេបីអ្រតាប្តូរ្របាក់េនាេលីទីផ�ារល្អជាងអ្រតា
• មានឱកាសេ្របី្របាស់ផលិតផល-េសវាកម្មេផ្សងៗេទៀតរបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

លក្ខណៈពិេសស
• អ្រតាប្តូរ្របាក់�តូវបានកំ ណត់ ទុ កជាមុន ស្រមាប់ជាមេធ�ាបាយក្នុងការទូ ទាត់រូបយ
ិ

វត្ថុ ឬរូបយ
ិ ប័ណេនា
្ណ កាលបរ ិេច្ឆទែដលបាន្រពមេ្រពៀងគ្នាេនាក្នុងកិចស
្ច ន�ា
• កិចស
្ច ន�ាអាចេធ្វេឡី
ី ងរវាងរូបយ
ិ វត្ថុក្នុង្រសុក និងរូបយ
ិ ប័ណបរេទស
្ណ
ឬរវាងរូបយ
ិ
ប័ណបរេទស
្ណ

• កិចស
្ច ន�ា មានរយៈេពលចាប់ពី ៣ៃថ្ង រហូតដល់ ៦ែខ

higher than the agreed rate;

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.

្របេភទ្របាក់ ទំ ហំ សាច់្របាក់ និងរយៈេពលកិច្ចសន�ា

Currency, Amount, Term

• ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ទទួ លទិញ ឬលក់ ជូនអតិថជ
ិ ននូវរូបយ
ិ វត្ថុ និងរូបយ
ិ ប័ណ្ណ

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

េផ្សងៗដូចជា ៖ ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ្របាក់អឺរ ូ៉ ្របាក់ដុល្លារអូ្រស្តាលី
្របាក់បាតៃថ ្របាក់ដុងេវៀតណាម និងរូបយ
ិ ប័ណេផ្សងៗ
្ណ
េទៀត អា្រស័យេលី
សក្តានព
ុ លទីផ�ារជាក់ែស្តង

• កិចស
្ច ន�ាប្តូររូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន មានទំ ហំ ចាប់ពី ១០.០០០ ដុល្លារអាេមរ ិក ឬសម
មូលេឡីងេទា

• កិចស
្ច ន�ាប្តូររូបយ
ិ ប័ណទុ
្ណ កមុន មានរយៈេពលអតិបរមា ០៦ែខ

លក្ខខណ្ឌត�មូវ
• �តូវមានគណនីជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

• �តូវមានសាច់្របាក់េនាកុ្នងគណនីស្រមាប់តម្កល់ធានា ១០ភាគរយ ៃនចំ នួនទឹក
្របាក់សរុបក្នុងកិចស
្ច ន�ា ។

• �តូវមានសាច់្របាក់្រគប់ ្រគាន់េនាកុង
្ន គណនី មុនៃថ្ងទូទាត់ចំ នួនមួយៃថ្ង ៃនៃថ្ងេធ្វី
ការ ឬេនាៃថ្ងទូ ទាត់ក្នុងេម៉ាងេធ្វក
ី ារ េដីម្បីឱ្យធនាគារអាចទូ ទាត់ សាច់្របាក់ប្តូរ
បានេនាៃថ្ង្របសិទភ
្ធ ាពែដលបាន្រពមេ្រពៀង ។

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.

