
ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

+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

ជេ្រមសីដ៏មានសុវតិ្ថភាព ទាន់សមយ័
នងិវសិាលភាពទូលំទូលាយទូទាំងពិភពេលាក
Your smart choice with the secure payment worldwide.

បណ័្ណម៉ាស័្ទរកាត
Mastercard Card



Mastercard  Cardបណ័្ណម៉ាស្ទរ័កាត

្របេភទបណ័្ណ
• បណ័្ណឥណទានម៉ាស្ទរ័កាតេអសីុលដីា  (បណ័្ណធម្មតា, មាស, េវលី)

• បណ័្ណឥណពន្ធម៉ាស្ទរ័កាតេអសីុលដីា (បណ័្ណធម្មតា, មាស, េវលី)

អត្ថ្របេយាជន៍
• េ្របី្របាស់ក្នុងការទូទាត់បាន្រគប់េពលតាមរយៈសាច់្របាក់េនាក្នុងគណនីឬ
 ក្រមិតបន្ទ ាត់ឥណទាន
• ងាយ្រសួលេ្រប្ីរបាស់េដាយេលាកអ្នកមនិ ចាំបាច់យកសាច់្របាក់េ្រចនីតាមខ្លនួ
• ងាយ្រសួលក្នុងការទូទាត់ៃថ្លទំនិញ-េសវាកម្មពាសេពញពិភពេលាកែដលមាន
 ស្ល ាកស�� ា mastercard

• មនិបារម្ភក្នុងការបាត់បង់សាច់្របាក់ក្នុងគណន ី ្របសិនេបីបណ័្ណរបស់េលាកអ្នក
 បាត់បង់េដាយ្របការណាមយួក៏េដាយ េលាកអ្នក្រគាន់ែតជនូដំណឹងភ្ល ាមៗមកកាន់
 ការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតថិជិន២៤េម៉ាង តាមរយៈេលខទូរសព័្ទ:023 994 444 
 ឬ 015 999 233

 ជា្របេភទបណ័្ណប្ល ាស្ទិកេអឡិច�តូនិកែដលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បេង្កីត
េឡងីតាមបេច្ចកវជិ្ជ ាទំេនបី នងិទទួលស្គ ាល់ជាបទដ្ឋ ាន ទនិ្ននយ័សុវតិ្ថភាព
ៃនឧស�ាហកម្មបណ័្ណទូទាត់ (PCIDSS) ែដលមនិអាចែក្លងបន្លំបាន។ បណ័្ណ
ម៉ាស្ទរ័កាតេអសីុលីដា េធ្វីឲ្យេលាកអ្នកកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួល ក្នុង
ការេធ្វ្ីរបតបិត្តកិារេផ្សងៗជាេ្រចីនតាមអុីនេធីែណតម៉ាសីុនេអធីអឹម និង
ម៉ាសីុនឆូតកាតេនា្រគប់ទីកែន្លងជុំ វញិពភិពេលាក ។ 

• ទូទាត់ៃថ្លទំនិញ-េសវាកម្មតាមរយៈម៉ាសីុនឆតូកាតេអសីុលដីា នងិម៉ាសីុន
 ឆូតកាតធនាគារេផ្សងៗ្រគប់ទីកែន្លងែដលមានស្ល ាកស�� ាម៉ាស្ទរ័កាតេនា
 ទូទាំង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា នងិពាសេពញពភិពេលាកដចូជា៖ផ�ារទំេនបី,
 ហាងលក់ទំនិញ, ហាងលក់សេម្លៀកបំពាក់, សណ្ឋ ាគារ, ស្ថ ានយ៍ីេ្របងឥន្ធនៈ,
 មន្ទរីេពទ្យទីភ្ន ាក់ងារេទសចរណ៍ ។ល។

• ប�្ជ ាទិញទំនិញ-េសវាកម្មតាមអុនីេធីែណត កក់បន្ទប់សណ្ឋ ាគារឬការេធ្វី
 ដំេណរីនានា េនាទូទាំង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជានងិពាសេពញពភិពេលាក

• ដកសាច់្របាក់តាមរយៈម៉ាសីុនេអធីអឹមែដលមានស្ល ាកស�� ាម៉ាស្ទរ័កាត
 ្រគប់ទកីែន្លងក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា នងិពាសេពញពភិពេលាក

វសិាលភាព

• Conveniently pay for goods and services by using your
 bank account or credit line

• Easy to use by not having to carry money

• Accepted worldwide

• In case your card lost or stolen, please immediately 
 notify the bank via 24-Hour Customer Service:  +855 (0)
 23 994 444 or +855 (0)15 999 233

An electronic plastic card loaded with the nigh-end layer of 
security to provide stronger security. ACLEDA Mastercard 
is a secure tool in payment via Internet (online), POS,  and 
cash withdrawal via ATM worldwide.

Card Types

• ACLEDA Mastercard Debit Card (Standard, Gold, world)

• ACLEDA Mastercard Credit  Card (Standard, Gold, world)

Benefits

• Pay for goods and services via POS terminals where 
 the Mastercard logo is displayed nationwide and around 
 the world such as: shopping mall, clothing stores, hotels, 
  gas stations, hospitals, travel agencies etc...

• Online shopping and payment

• Cash withdrawal via any ATMs worldwide where Mastercard
 logo is displayed

Features


