ប័ណេចសុ
្ណ
ីប៊ី
ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត

សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

JCB Card
ជេ្រមីសដ៏ មានសុវតិភ
្ថ ាព ទាន់សម័យ

For ACLEDA Bank services requirements or more information,

និងវ ិសាលភាពទូ លំទូ លាយទូ ទាំងពិភពេលាក

please contact our 24-hour customer service:

Your smart choice with the secure payment worldwide.

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ប័ណេ្ណ ចសុីប៊ី
ប័ណ្ណ ឥណពន្ធ េចសុីបី៊ គឺ ជា ប័ណ្ណ ប្លាសិ្ទក េអឡិច�តូនិក មាន
សុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់មិនអាចែក្លងបន្លំ បាន និងេ្របី្របាស់្របព័ននិ
្ធ ងស្លាកស��ា
របស់ ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី និង េចសុីប៊ី ។ ប័ណ្ណ េនះ េចញ
េដាយ ធនាគារ េអសុីលីដា ជូន អតិថិជន ស្រមាប់ េធ្វី ្របតិបត្តិការដក
សាច់្របាក់េនាតាមម៉ាសុីនេអធីអឹម និងទូ ទាត់ចំ ណាយេផ្សងៗតាមម៉ាសុីន
ឆូតកាត ឬ តាម អុីនេធីែណត(អនឡាញ) ែដល មាន បិទ ស្លាកស��ា
េចសុីបី៊ េនា ទូ ទាំង ្របេទស និង ពាស េពញ ពិភពេលាក ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• អាចដកសាច់្របាក់បានឆាប់រហ័ស ពី្រគប់ ម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ ទាំងអស់ ែដលមានស្លាក
ស��ាេចសុីបី៊ េនាក្នុងនិងេ្រកា្របេទស ២៤េម៉ាង ក្នុងមួយៃថ្ងនិង៧ៃថ្ងក្នុងមួយ
សប្តាហ៍ ។

• អាចប�្ជាទិញទំ និញ កក់ សំ បុ្រតយន្តេហាះ ឬកក់ បន្ទប់សណ
្ឋ ាគារតាម Internet/
E-Commerce ។ល។

• េផ្ទរ្របាក់តាមរយៈម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា។

• ចំ េណញេពលេវលា និងមានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ក្នុងការ្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់ និងទូ ទាត់
ចំ ណាយេផ្សងៗ ។

េដីម្ប ីេ្របី្របាស់
• ជានត
ី ជ
ិ នែដលមានអាយច
ុ ាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ។
• �តូវមានឯកសារអត្តស��ាណដូចជា៖ អត្តស��ាណប័ណស
្ណ �្ជាតែិ ខ្មរ ឬលិខត
ិ ឆ្លង
ែដន ។

• �តូវមានគណនីជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា។

JCB Card
JCB Card is a secure tool in payment via Internet (online), POS,
and cash withdrawal via ATM worldwide.
JCB Card is an electronic plastic card issued by ACLEDA Bank Plc.
to allow customers to make withdrawals through any ATM and
payments via any POS or Internet (online payments) throughout
Cambodia and around the world where the JCB's logo is displayed.

Benefits
• Making withdrawals quickly via any ATM and making all kinds of payments
quickly through any POS where the JCB's logo is displayed throughout
Cambodia and around the world 24 hours a day and 7 days a week.
• Conveniently pay for goods or services, booking air tickets or hotel
room, etc., over the internet/e-commerce.
• Making funds transfers via ACLEDA ATM.
• Efﬁciency time and safety for cash management and settlements.

HOW TO APPLY
• Adult aged 18 years old up.
• Identiﬁcation documents such as Khmer identity card, passport
• Having account with ACLEDA Bank.

