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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



 គណនី ្រពះ សង្ឃ និង គណនី មូលនិធិ វត្ត ជា េសវា ្របាក់ បេញ�ី  ែដល
 អន�ុ� ាត ្របេគន្រពះ សង្ឃ អង្គភាព ្រពះពទុ្ធសាសនា (វត្ត) នងិ សមាគម 
្រពះពទុ្ធ សាសនា អាច េបកី គណន ីបេញ�-ីសន្សសំ្រមាប់ ្រគប់ ្រគង នងិ ចាត់ 
ែចង សាច់ ្របាក់ មូលនិធ ិវត្ត ឬ បច្ចយ័ េផ្សងៗ ។

គណន ី្រពះ សង្ឃ នងិ គណន ីមលូនធិ ិវត្ត Monk Account and Pagoda Fund Account

Monk Account and Pagoda Fund Account is one of our deposit 
services which allowed monk, pagoda or the Buddhist 
association to open a deposit account for management 
of cash or pagoda fund etc.

អត្ថ្របេយាជន៍
• ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ ទុក ដាក់ សាច់ ្របាក់ មលូនធិ ិ នងិ បច្ចយ័ េផ្សងៗ ក្នុង ទកីែន្លង
 ែដលមាន សុវត្ថភិាព េហីយ អាច ដក យក េទា េ្របី្របាស់តាមត�មូវការបាន ្រគប់ 
 េពល េវលា ។
•  មាន សុវត្ថភិាព នងិ តម្ល ាភាព ក្នុង ការ ្រគប់ ្រគង ចរន្ត សាច់ ្របាក់ េនាធនាគារ
 េអសីុលដីា នងិ េ្រប្ីរបាស់ សាច់ ្របាក់ ជា មយួ ភាគ ីេផ្សង េទៀត ។
•  ទទួល ជំនយួ សប្ុបរស មលូនធិ ិស្រមាប់ កសាង ឬ បច្ចយ័ េផ្សងៗ ែដល េផ្ទរចូល 
 គណនី តាម រយៈ េសវា េអសីុលីដា ម៉ូបាល េសវា េអសីុលីដាអុីនេធីែណត នងិ
  េសវាេអសីុលដីា អុខីមុេមសី បាន ្រគប់ េពល េវលា ទូទាំង ពភិព េលាក ព ីពទុ្ធបរសិទ័
 នងិ សាធារណជនទូេទាទាំង ជន ជាត ិែខ្មរ នងិ បរេទស ។
•  ទទួល បាន ចំណូល ព ីការ ្របាក់ ។
•  ទប់ ស្ក ាត់ ហានភិយ័ េផ្សងៗ ។
•  បេង្កនី ទំនកុ ចតិ្ត នងិ សទ្ធ ា ្រជះ ថ្ល ា ព ីពទុ្ធ បរសិទ័ ។

• គណនី ្រពះ សង្ឃ នងិ គណន ីមលូនធិ ិវត្ត ជា ្របេភទគណន ីចរន្ត គណន ីបេញ� ី
 សំៃចគណនី បេញ� ីតាម ត�មវូការ ឬ គណន ីមាន កាល កំណត់ ្រគប់ ្របេភទ
 អា្រសយ័ តាមត�មវូការ ជាក់ ែស្តង របស់ អតថិជិន ។
• មិន ត�មូវ ឱ្យ ដាក់ ្របាក់ តម្កល់ ដំបូង និង មាន សមតុល្យ គណនី អប្បបរមា េឡយី ។
• ្របេភទ របិូយបណ័្ណ ជា ្របាក់ េរៀល ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ឬ ្របាក់ បាត ។ល។

លក្ខណៈ ពេិសស

Benefits

 • Keeping cash or fund of a pagoda or monk in the safe place 
and conveniently and it can be made withdrawal as needed 
at any time.

 • Management of cash flows with transparency and safety at 
ACLEDA Bank Plc. and paying in cash with other parties.

 • Receiving funds that can be transferred into an account via 
ACLEDA mobile, ACLEDA Internet Bank and ACLEDA E-commerce

   anytime, anywhere worldwide from disciples of Buddhist 
  and the general public.
 • Getting high interest income.
 • Preventing risks.
 • Building the confidence and liberality from disciples of the 

Buddhist.

 • Monk Account and Pagoda Fund Account is a kind of Current 
Account, Savings Account, Demand Deposit Accounts or 
Fixed Deposit Account, according to the requirement.

 • The initial deposit and minimum account balance are not 
required.

 • Currency is available in Khmer Riel, US Dollar or Thai Baht.

Features


