
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

Banking Service Order
via E-mail/Fax 

េសវា
ប�្ជ ាតាម E-mail/Fax



េសវា ប��ា តាម រយៈ E-mail/Fax 

លក្ខណៈពេិសស

     េសវា ប�្ជ ា តាម រយៈ E-mail/Fax អន�ុ� ាត ឱ្យ េលាក អ្នក ែដល ជាម្ច ាស់ គណន ីអាច 
 េផ្ញ ី E-mail/Fax មក កាន់ ធនាគារ  េអសីុលដីា េដមី្ប ីេស្នី សំុ េធ្វ ី្របតបិត្តកិារ គណន ីព ី 
ចម្ង ាយ តាមបំណងរបស់ម្ច ាស់គណន ីបានយ៉ាងងាយ្រសួល នងិឆាប់រហស័ ។

Banking Service Order via E-mail/Fax 

Banking Service Order via E-mail/Fax lets you pay your bills, transfer 
funds, or make withdrawals for beneficiary or other operations upon 
your requirements conveniently by sending E-mail/Fax to ACLEDA Bank.

You can operate your account via E-mail/Fax below:

• Pay your bills, transfer funds, or make withdrawals for beneficiary

• Open Fixed Deposit Account

• Continue or terminate the contract of Fixed Deposit Account

• Unblock account or reactivate dormant account

• Other operations upon the agreement

Features

• Registration fee: KHR12,000; US$3; THB120 or equivalent

• Fee per transaction: KHR8,000; US$2; THB100 or equivalent plus local/
 overseas transfer fee (if any)

• Free of charge for service cancellation or transaction cancellation 
 (if the transaction is not completed). The cancellation is made by 
 E-mail/Fax or at ACLEDA Bank's branch.

Fees

• Please fill the registration form by giving your right name, account
 number, and identification card used when you opened the account
 and giving your E-mail/Fax;

• Send E-mail/Fax to Senior Vice President & Head of Operations 
 Division or Vice President and Branch Manager of the branch that
 you registered when you make operation;

• When transferring funds, paying your bill, or making withdrawals, 
 please state your personal information clearly in your E-mail/Fax 
 such as name, account number, amount of money, purpose, or 
 other documents and make sure that you have sufficient balance in
 your account;

• If your order is made by Fax, there must be a signature of an
 account holder (applicant);

• State receiver's information clearly except a deposit into term 
 deposit :
 - Having an account: account number and account name
 - Having no account: name, sex, ID number, family book or passport,
  address of receiver, and information of receiver's bank (you have
   to contact the receiver directly to provide the required documents).

េលាកអ្នក អាច េស្នី សំុេធ្វ ី្របតបិត្តកិារប�្ជ ាតាម Email / Fax ដចូ ខាង េ្រកាម ៖
• េផ្ទរ្របាក់ ទូទាត់ ឬ ដក ្របាក់ ព ីគណន ីេទា ឱ្យ ភាគ ីពាក់ពន័្ធ ឬ ភាគ ីទ៣ី
• េបកី គណន ីមាន កាល កំណត់
• បន្ត ឬ បញ្ចប់ កចិ្ច សន�ា គណន ីមាន កាល កំណត់
• េដាះ គណនី ែដល បាន បង្ខ ាំងឬ េធ្វ ីឱ្យ ដំេណរី ការ េឡងី វញិ នវូ គណនី គ្ម ាន្របតបិត្តកិារ
• ឬ អាច េធ្វ ី្របតបិត្តកិារ េផ្សងៗ េទៀត េទា តាម ការ ្រពមេ្រពៀង

• តៃម្ល ចះុ េឈ្ម ាះ េ្រប្ីរបាស់ េសវា ដំបងូ គ ឺ១២.០០០េរៀល, ៣ដលុ្ល ារអាេមរកិ, ១២០បាត  
 ឬ  សមមលូ ។
• តៃម្ល េសវា ប�្ជ ា ក្នុង មយួ េលកី គ ឺ៨.០០០េរៀល, ២ដលុ្ល ារអាេមរកិ, ១០០បាត ឬ សមមលូ 
 បកូ នងឹ ៃថ្ល េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ក្នុង ្រសុក ឬ េ្រកា ្របេទស (្របសិន េប ីមាន) េដាយ កាត់ េចញ ព ី
 គណន ីអតថិជិន ។
• មនិ គតិ ៃថ្ល េសវា ចំេពាះ  ការ េស្នី សំុ េធ្វ ីេមាឃភាព េសវា ប�្ជ ា តាមយៈ  E-mail/Fax ឬ 
  េធ្វេីមាឃភាព ្របតបិត្តកិារ (អាច េធ្វ ីេមាឃភាព បាន លះុ្រតា ែត្របតបិត្តកិារ េនាះមនិ ទាន់  
 សេ្រមច) ។ េលាកអ្នក អាច េធ្វ ីេមាឃភាព ផ្ទ ាល់ េនា ធនាគារ េអសីុលដីា ឬ តាម រយៈ 
 E-mail/Fax ។

• េលាក អ្នក �តវូ បំេពញ ពាក្យ េស្នីសំុ េ្រប្ីរបាស់ េសវា  េដាយ ប�្ជ ាក់ ឱ្យ បានច�ាស់ លាស់ នវូ 
 េឈ្ម ាះ, េលខ គណន,ី េលខ បណ័្ណ សម្គ ាល់ ខ្លនួ ែដលបាន ដាក់តម្កល់ េនា ធនាគារេពល  
  េបកី គណន ីនងិ អាសយ ដ្ឋ ាន  អុែីម៉លឬ េលខ ទូរសារ (E-mail/Fax) ។
• េផ្ញ ី អីុែម៉ល ឬ ទូរសារ  មក កាន់ េលាក នាយក ្របតបិត្ត ិ្របតិបត្តកិារ ឬនាយក-នាយិកា សាខា  
 ធនាគារ   េអសីុលដីា ែដល េលាក អ្នក បាន ចុះ េឈ្ម ាះ េ្របី្របាស់ េសវា ។
• រាល់េពល េធ្វី ្របតិបត្តិការ េលាក អ្នក �តូវប�្ជ ាក់ េនា ក្នុង  អុីែម៉ល ឬ ទូរសារឱ្យ បានច�ាស់   
 លាស់ នវូ ពត៌័មាន ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ ដចូជា ៖ េឈ្ម ាះ, េលខ គណន,ី ទំហំ ទកឹ ្របាក់, េគាលបំណង 
 ឬ ឯកសារ   គាំ្រទ ្របសិន េបី ចាំបាច់ េហីយ �តូវ មាន សមតុល្យ ទឹក ្របាក់្រគប់ ្រគាន់ េនា ក្នុង  
 គណនី ។
• ក្នុង ករណី េផ្ញី តាម ទូរសារ (Fax) ម្ច ាស់ គណនី �តូវ ចុះ ហត្ថេលខា េលី ទ្រមង់ េស្នី សំុេធ្វី
  ្របតបិត្តកិារ េទា តាម លក្ខខណ្ឌ  ្របតបិត្តកិារ គណន ីមនុ នងឹេផ្ញ ីFax ។
• ប�្ជ ាក់ នូវ ពត៌័មាន របស់ អ្នក ទទួល ឱ្យ បាន ច�ាស់លាស់ េលីកែលង ែត ការដាក់ ្របាក់
  បេញ� ីមាន កាល កំណត់ ដចូជា ៖
 - អ្នក ទទួល មាន គណន ី៖ េលខ គណន ីនងិ េឈ្ម ាះ គណន ី។
 - អ្នក ទទួល គ្ម ាន គណន ី ៖ េឈ្ម ាះ, េភទ, េលខ អត្ត ស�� ាណ បណ័្ណ, េសៀវេភា�គសួារ
   ឬ លខិតិ ឆ្លង ែដន, អាសយដ្ឋ ាន របស់ អ្នក ទទួល  នងិពត៌័មានធនាគារទទួលផល(េលាក
   អ្នក�តូវទាក់ទង េទា អ្នក ទទួលេដាយ ផ្ទ ាល់ េដីម្ប ីផ្តល់ ឯកសារ ខាង េល ីែដលធនាគារ
  �តវូការ ចាំ បាច់) ។

កៃ្រម េសវា

រេបៀប  េ្រប ី្របាស់

How to Use


