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.

គណនីអនាគតកុមារ
Future Kid Account

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

គណនីអនាគតកុមារ
ឪពុក-ម្តាយ ឬអ្នកអាណាព�ាបាលអាចេបីកគណនីស្រមាប់កូន ឬកុមារ

ែដលស្ថិតេនាក្នុងបន្ទុក េដីម្បី្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់ឱ្យមានសុវត្ថភ
ិ ាព និងទទួ ល

បានការ្របាក់ខ្ពស់ ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• មានសុវត្ថភ
ិ ាព និងតម្លាភាពក្នុងការ្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់េនាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា។

• ផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារែស្វងយល់ ពីអត្ថ្របេយាជន៍ ៃនការសន្សំ្របាក់ និងបេ្រងៀន
កុ មា រ ឱ្យ មា ន ចំ េណះ ដឹ ង មូ ល ដ្ឋា ន ក្នុ ង កា រ ទូ ទា ត់ តា ម រយៈ្របព័ន្ធ ធនា គា រ តាំ ង ពី
កុមារភាព ។

Future Kid Account

លក្ខណ:សម្បត្តិ
• កុមារ

- មានអាយតិ
ុ ចជាង ១៨ឆ្នាំ (គិត្រតឹមៃថ្ងេបីកគណនី) ។

- មាន សំ បុ្រត កំ េណីត ឬ លិខិត ឆ្លង ែដន (មាន សុពល ភាព យ៉ាង តិច ៣ែខ) ឬ
ឯកសារសម្គាល់អត្តស��ាណែដលេចញេដាយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកច
ិ ្ច ។

• ឪពុក-ម្តាយ ឬអ្នកអាណាព�ាបាល
- ជនជាតែខ្ម
ិ រ



• េលាកអ្នកអាចេបីកគណនីអនាគតកុមារ ជា្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិកឬ
្របាក់បាត ។

• េលាកអ្នកអាចទិញប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងអាយុជីវ ិត ែដលបុព្វលាភរ៉ាប់រងសរុបមាន
ចំ នួនចាប់ពី ៥.០០០ ដុល្លារអាេមរ ិក េឡីងេទា (ករណីមានត�មូវការ) ។

• មាន អ្ន ក រម
ួ គណនី ជា ឪពុក-ម្តាយ ឬ អ្ន ក អាណា ព�ាបាល និង �តូវ កំ ណត់ យក
េឈ្មាះកុមារ ជាេឈ្មាះគណនីែតម្តង ។

• ្របាក់តម្កល់ដំ បូង និងសមតុល្យអប្បបរមា គឺមិនត�មូវ ។

• សមតុល្យគណនីអតិបរមា គឺមិនកំ ណត់ ។

ការដាក់្របាក់ ដក្របាក់ និងការទូ ទាត់
េលាកអ្នកអាចដាក់្របាក់សន្សំក្នុងគណនីតាមចំ នួនែដល�តូវបង់ បុព្វលាភរ៉ាប់រង

អាយជ
ុ វី ិត (ករណីមានទិញប័ណធា
្ណ នារ៉ាប់រង) ឬតាមលទ្ធភាពជាក់ែស្តង ។ េលាក

ី នកាលកំ ណត់ ឬទូ ទាត់េផ្សងៗ
អ្នកក៏ អាចដកជាសាច់្របាក់ ឬេផ្ទរេទាជា្របាក់បេញ�មា
តាមត�មូវការ ។

មានអត្តស��ាណប័ណស�
្ណ
្ជ ាតែខ្ម
ិ រ ឬលិខត
ិ ឆ្លងែដន (មានសុពលភាពយ៉ាង
តិច ៣ែខ) ឬ ឯកសារ ប�្ជាក់ ពី អត្ត ស��ាណ ែដល មាន រូបថត ែដល េចញ

• ទទួ លបានចំ ណូលខ្ពស់ពីការ្របាក់ ។

លក្ខណៈពិេសស

ជានីតជ
ិ ន ែដលមានអាយចា
ុ ប់ពី ១៨ឆ្នាំ ។

េដាយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកច
ិ ្ច ។

- ជនបរេទស







ជានីតជ
ិ ន ែដលមានអាយចា
ុ ប់ពី ១៨ឆ្នាំ ។

មានលិខត
ិ ឆ្លងែដន (មានសុពលភាពយ៉ាងតិច ៣ែខ) ។

មានអាសយដ្ឋានទំ នាក់ទំ នងច�ាស់លាស់េនាកម្ពុជា ឬកិចសន�ា
្ច
ការងារ

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

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).

ឬកិចសន�ា
្ច
អាជវី កម្មេនាកម្ពុជា ឬលិខិតប�្ជាេបសកកម្មពីេ្រកា្របេទស ។

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

ករណីជាអាណាព�ាបាលេដាយអណត្តិ �តូវមានសាល្រកមពីតុលាការ ។

• Initial deposit and minimum account balance is not required.

មានេលខទូ រស័ព្ទ ទូ រសារ ឬអុែី ម៉ ល ។

as account name.
• 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.

