
Customer Qualification

•  Child

   - Under age of 18.

    - Certificate of birth or passport (with least 3 months validity) or any

 other identification document issued by the authority.

•  Parents or Guardians

   - Cambodian

      Be adults age 18 and older.

      Have an identification document such as Cambodian identify card,

 passport (with least 3 months validity) or any other identification

 document with photo and issued by the authority.

   - Foreigners

      Be adults age 18 and older.

      Have a passport which is valid for at least 3 months.

       Have a residential document in Cambodia, certification of employment,

 employment contract, business agreement, or mission document.

      Have a phone, fax, or email address.

      Have a judgment of the court, in the case of guardians by mandate.

+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.

គណនអីនាគតកមុារ
Future Kid Account



     ឪពកុ-ម្ត ាយ ឬ អ្នក អាណា ព�ាបាលអាចេបីក គណនសី្រមាប់កូន ឬ កុមារ
 ែដល ស្ថិត េនា ក្នុង បន្ទុក េដីម្ប ី្រគប់ ្រគងសាច់ ្របាក់ ឱ្យ មាន សុវត្ថភិាព នងិ ទទួល 
បាន ការ ្របាក់ ខ្ពស់ ។

គណនី អនាគត កមុារ Future Kid Account

can open bank account for their children to manage cash safely 
and receive higher interest.

អត្ថ្របេយាជន៍
•   មាន សុវត្ថភិាព នងិ តម្ល ាភាព ក្នុង ការ ្រគប់ ្រគង សាច់ ្របាក់េនា ធនាគារ េអសីុលដីា ។
•  ផ្តល់ ឱកាស ឱ្យ កុមារ ែស្វង យល់ ពី អត្ថ្របេយាជន៍ ៃន ការ សន្ស ំ្របាក់ និង បេ្រងៀន
 កុមារឱ្យ មាន ចំេណះ ដឹង មូល ដ្ឋ ាន ក្នុង ការ ទូទាត់ តាម រយៈ្របពន័្ធ ធនាគារតាំង ពី 
 កមុារភាព ។
•  ទទួល បាន ចំណូល ខ្ពស់ ព ីការ ្របាក់ ។

លក្ខណ :សម្បត្តិ
•  កុមារ
   -  មាន អាយ ុ តចិ ជាង ១៨ឆ្ន ាំ (គតិ ្រតមឹ ៃថ្ង េបកី គណន)ី ។
      - មាន សំបុ្រត កំេណីត ឬ លិខិត ឆ្លង ែដន (មាន សុពល ភាព យ៉ាង តិច ៣ែខ) ឬ
      ឯកសារ សម្គ ាល់ អត្ត ស�� ាណ ែដល េចញ េដាយ អាជ្ញ ាធរ មាន សមត្ថកិច្ច ។

•  ឪពកុ-ម្ត ាយ ឬ អ្នក អាណា ព�ាបាល
   - ជន ជាត ិែខ្មរ
      ជា នតីជិន ែដល មាន អាយ ុចាប់ ព ី១៨ឆ្ន ាំ ។
      មាន អត្ត ស�� ាណ បណ័្ណ ស�្ជ ាត ិែខ្មរ ឬ លខិតិ ឆ្លង ែដន (មាន សុពល ភាព យ៉ាង
 តិច ៣ែខ) ឬ ឯកសារ ប�្ជ ាក់ ពី អត្ត ស�� ាណ ែដល មាន របូថត ែដល េចញ 
 េដាយ អាជ្ញ ាធរ មាន សមត្ថកចិ្ច ។
   - ជន  បរេទស
      ជា នតីជិន ែដល មាន អាយ ុចាប់ ព ី១៨ឆ្ន ាំ ។
      មាន លខិតិ ឆ្លង ែដន (មាន សុពល ភាព យ៉ាង តចិ ៣ែខ) ។
  មាន អាសយដ្ឋ ាន ទំនាក់ ទំនង ច�ាស់ លាស់ េនា កម្ពុជា ឬ កចិ្ច សន�ា ការងារ 
 ឬ កចិ្ច សន�ា អាជវីកម្ម េនា កម្ពុជា ឬ លិខិត ប�្ជ ា េបសកកម្ម ពី េ្រកា ្របេទស  ។
      មាន េលខ ទូរសព័្ទ ទូរសារ ឬ អុែីម៉ល ។
      ករណ ីជា អាណា ព�ាបាល េដាយ អណត្ត ិ�តវូ មាន សាល ្រកម ព ីតលុាការ ។

លក្ខណៈ ពេិសស

•  េលាក អ្នក អាច េបីក គណនី អនាគត កុមារ ជា ្របាក់ េរៀល ្របាក់ ដុល្ល ារ អាេមរកិឬ 
 ្របាក់ បាត ។
•  េលាក អ្នក អាច ទិញ បណ័្ណ ធានា រ៉ាប់រង អាយុ ជីវតិ ែដល បុព្វលាភ រ៉ាប់រងសរបុមាន
  ចំននួ ចាប់ ព ី៥.០០០ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ េឡងី េទា (ករណ ីមានត�មវូការ) ។
•  មាន អ្នក រមួ គណនី ជា ឪពុក-ម្ត ាយ ឬ អ្នក អាណា ព�ាបាល និង �តូវ កំណត់យក
 េឈ្ម ាះ កុមារ ជា េឈ្ម ាះ គណន ីែត ម្តង ។
•  ្របាក់ តម្កល់ ដំបូង នងិ សមតលុ្យ អប្បបរមា គ ឺមនិ ត�មវូ ។
•  សមតលុ្យ គណន ីអតបិរមា គ ឺមនិ កំណត់ ។

ការ ដាក់ ្របាក់ ដក ្របាក់ និង ការ ទូទាត់
      េលាក អ្នក អាច ដាក់ ្របាក់ សន្ស ំក្នុង គណនី តាម ចំនួន ែដល �តូវ បង់ បុព្វលាភរ៉ាប់រង
អាយជីុវតិ (ករណ ីមាន ទញិ បណ័្ណ ធានា រ៉ាប់រង) ឬ តាម លទ្ធភាពជាក់ ែស្តង ។ េលាក
អ្នក ក៏ អាច ដក ជា សាច់ ្របាក់ ឬ េផ្ទរ េទា ជា ្របាក់ បេញ� ីមានកាល កំណត់ ឬ ទូទាត់េផ្សងៗ
 តាម ត�មវូការ ។

Benefits
 •  Security and transparency in managing cash.

 •  Providing child an oppotunity to learn about the advantage of money 

savings and instruct them in the basic knowledge of payment through 

banking system.

 •  Gain high interest.

Features

 •  Khmer Riel, US Dollar, and Thai Baht currencies are available for Future 

Kid Account.

 •  You can buy life insurance which the sum assured from US$ 5,000 (if 

needed).

 •  Having parents or guardian joint account and the child's name is defined

  as account name.

 •  Initial deposit and minimum account balance is not required.

 •  Maximum account balance is infinite.

Cash Deposit/Withdrawal and Payment

Parent or guardiant can deposit into Future Kid Account as per a mount 

of insurance premium payment or as affordable. Parent or guardiant also 

can withdraw cash or transfer to term deposit or make payments as per

demand.


