How to transfer
Fill in an application form provided
- Your Name and phone number (If any)
- Transfer amount and currency
- Question and answer for withdrawal amount under USD 500 or
equivalent to other currencies

- Name and account number of the receiver (if receiver has an
account with ACLEDA Bank)

- Name, identiﬁcation card number or other document
proving identity of the receiver (if receiver does not have
an account with ACLEDA Bank)

How to receive money
• For beneﬁciary that doesn't have an account:
- Simply visit ACLEDA Bank branch which informed by the
sender
- Hold ID Card, Passport or other valid documents with photo
- Fill in an application form provided
- You will receive cash immediately
• Funds that has been transferred into account:

េផ្ទរ្របាក់

- Withdraw cash via ACLEDA Bank counter
- Withdraw cash via ACLEDA ATMs 24/7 (if holding any
ACLEDA Card or ACLEDA mobile)

You can also transfer money through ACLEDA ATM, ACLEDA
Internet, ACLEDA mobile (wallet account and bank account,
trading account, Wing, Ly Hour Veluy, Retail Pay, and Bakong)

ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ

ក្នុង្របេទស
LOCAL FUNDS TRANSFER

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

ងាយ្រសួល ទំ នុកចិត្ត សុវត្ថភ
ិ ាព
Convenient | Reliable | Safe

េផ្ទរ្របាក់ក្នុង្របេទស
េសវាេផ្ទរ្របាក់ក្នុង្របេទសរបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា អាចេផ្ទរ្របាក់

និងេលឿនរហ័សទាន់ចិតទ
្ត ូ ទាំង្រគប់ េខត្ត-រាជធានី ក្នុង្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជាេដាយចំ ណាយេសាហ៊ុយតិច ។
េលាកអ្នកអាចេផ្ទរជាសាច់្របាក់ ឬតាមរយ:គណនី ។

ភាពងាយ្រសួល
• មានបណ
្ត ាញ្របតិបត្តក
ិ ារេ្រចីនសាខា ្រគបដណ្តប់ ទូ ទាំង្របេទស
• មានបុគល
្គ ក
ិ ្របកបេដាយចំ េណះ ជំ នាញ វ ិជ្ជាជវី ៈ និង្រកមសីលធម៌លរ្អ ង់ ចាំបេ្រមី
េលាកអ្នកយ៉ាងកក់ េក្តា

• មានេសវាជាេ្រចីនស្រមាប់បេ្រមីេលាកអ្នកេនា្រគប់ សាខាទូទាំង្របេទស
• េ្របី្របាស់្របព័នប
្ធ េច្ចកវ ិជ្ជាពត
័ ម
៌ ានទំ េនីបចុងេ្រកាយ ែដលស�មួលដល់ ការ
្របតិបត្តក
ិ ារជូនេលាកអ្នក ្របកបេដាយសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ និងរហ័សទាន់ចិត្ត

• មានឱកាសេ្របី្របាស់េសវាេអឡិច�តូនក
ិ ទំ េនីបៗជាេ្រចីនេផ្សងេទៀត

រេបៀបេផ្ទរ្របាក់
បំ េពញពាក្យេស្នីសុំេផ្ទរ្របាក់ែដលបានផ្តល់ជូន
- េឈ្មាះអ្នកេផ្ទរ និងេលខទូ រស័ព្ទ (្របសិនេបីមាន)
- ចំ នួនទឹក្របាក់េផ្ទរ និង្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ

- សំ ណួរ និងចេម្លយ
ី ស្រមាប់ដក្របាក់ទំ ហំ ទឹក្របាក់េ្រកាម ៥០០ដុល្លារអាេមរ ិក
ឬសមមូលរូបយ
ិ ប័ណេ្ណ ផ្សង

- េឈ្មាះ និងេលខគណនីរបស់ អ្នកទទួ ល (ករណីអ្នកទទួ លមានគណនីជាមួយ
ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា)

- េឈ្មាះ េលខអត្តស��ាណប័ណ្ណ ឬឯកសារេផ្សងេទៀតែដលប�្ជាក់ពីអត្តស��ាណ
របស់ អ្នកទទួ ល (ករណីអ្នកទទួ លមិនមានគណនីជាមយ
ួ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា)

រេបៀបទទួ ល្របាក់

• ស្រមាប់អតិថជ
ិ នែដលមិនមានគណនី៖
ី េទាកាន់សាខាធនាគារ េអសុីលដ
- សូមអេញ្ជញ
ី ា ណាមយ
ួ ែដលេនាជត
ិ េលាក
អ្នកបំ ផុត

- យកមកជាមួយនូវអត្តស��ាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងែដន
- បំ េពញប័ណទ
្ណ ទួ ល្របាក់
- បន្ទាប់មកេលាកអ្នកនឹងទទួ លបាន្របាក់ភ្លាមៗ
• ស្រមាប់អតិថជ
ិ នែដលទទួ ល្របាក់េផ្ទរតាមរយៈគណនី៖
- អាចដក្របាក់ពីបញ្ជរេបឡា ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា
- ដក្របាក់ពីម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ េអសុីលដ
ី ា 24/7 (ករណីេលាកអ្នកេ្របី្របាស់ប័ណ្ណ
ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ឬេអសុីលដ
ី ាម៉ប
ូ ាល)

េលាកអ្នកអាចក៏ អាចេផ្ទរ្របាក់តាម េអធីអម
ឹ េអសុីលដ
ី ា, េអសុីលដ
ី ាអុន
ី
េធីែណត និងេអសុីលដ
ី ាម៉ប
ូ ាល (គណនីវល
៉ េឡត និងគណនីធនាគារ
េអសុីលដ
ី ា, គណនីជញ
ួ ដូរ, គណនីវ ីង, គណនីលហ
ី ួរេវរលុយ,
្របព័នរ្ធ ីែធលេផ, និង្របព័នប
្ធ ាគង)។

LOCAL FUNDS TRANSFER
ACLEDA Bank's Local Funds Transfer services can move your
money with safety and speed to all provinces and towns
throughout Cambodia at very low cost.
Transfers can be made by cash or through an account at
ACLEDA Bank

Convenience
• ACLEDA Bank has many branches throughout Cambodia
• Professional & friendly bank staff is waiting to serve you
• One-stop services at all branches
• Online real time system
• Be able to use modern electronic banking services

