ី មរយៈ
បេញ�តា
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

្របអប់ សុវត្ថភ
ិ ាព

Safe Box Service

ី មរយៈ្របអប់សុវត្ថភ
េសវាបេញ�តា
ិ ាព

Safe Box Service

ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ទទួ លែថរក�ា ្រគប់ ្រគង និងចាត់ែចងែត ឯកសារ

Now ACLEDA Bank is serving Safe Box Service for customer's

រ ួមមានដូចជា ប័ណសម
្ណ
្គ ាល់សិទកា
្ធិ ន់កាប់អចលនវត្ថុ លិខត
ិ បណ
្ត ាំ មរតក ឬ

development documents, memorandum and articles of

ី ប៉ េុ ណ្ណាះ ែដល
មានតៃម្លេផ្សងៗ ែដលអតិថជ
ិ នបានយកមកដាក់បេញ�ែត

valuable documents such as title deed, will or testament, project

ពិ ន ័ យ កម្ម ឯ កសា រ ែដល ពា ក់ ព័ ន្ធ នឹ ង គេ្រមា ង អ ភិ វ ឌ្ឍន៍ អនុ ស្ស រណៈ

association, organisation's policy and other valuable documents.

សារមានតៃម្លេផ្សងៗេទៀត ។

Benefits

អត្ថ្របេយាជន៍

• Served at reasonable fee

• ការចំ ណាយេលីកៃ្រមេសវាសមរម្យ

• Convenience and fast services

និងលក្ខនក
្តិ ៈរបស់ អង្គការឬ្រកុមហ៊ុន េគាលការណ៍ របស់ ស្ថាបន
័ និងឯក

• Conﬁdential and secure

• រក�ាការសម្ងាត់ និងមានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់

• Cut down the risk of damage or loss of valuable document eventually.

• កាត់ បន្ថយ រាល់ ការ ខូចខាត ឬ បាត់បង់ ឯកសារ មាន តៃម្ល េផ្សងៗែដលអាច េកីត

Special Features

• មានភាពងាយ្រសួល េហីយការបេ្រមីរហ័សទាន់ចិត្ត
មានេឡីងេដាយយថាេហតុ ។

• Accepting valuable document only

លក្ខណៈពិេសស

• Accepting original document only
• Customers' documents are protected in safe box

ី ឯកសារមានតៃម្ល
• ទទួ លបេញ�ែត

ី ឯកសារច�ាប់េដីមប៉ េុ ណ្ណាះ
• ទទួ លបេញ�ែត

• ឯកសារែដលអតិថជ
ិ នបានដាក់បេញ�ី �តូរក�ាទុកក្នុង្របអប់ សុវត្ថភ
ិ ាព
ី
• ផ្តល់វ ិ��ាបនប្រតទទួ លបេញ�ឯកសា
រជូនអតិថជ
ិ ន

• មាន ែត អ្ន ក ដាក់ េផ្ញី ែត ប៉ ុេណ្ណាះ ែដល មាន សិទ្ធិ ដក ឯកសារ ែដល បាន ដាក់បេញ�ី
្រតឡប់ វ ិញ ។

កៃ្រមេសវា

• Providing certiﬁcate of storing to customer
• Only the person(s) who provided the document(s) to store at our
bank is eligible for taking back the document(s).

Fees Charge
Document type

Fee per year

Will or testament

US$15/document

Organisation's policy

US$25/document

Title deed

US$25/document

្របេភទឯកសារ

កៃ្រមេសវាក្នុងមួយឆ្នាំ

លិខត
ិ បណ
្ត ាំមរតក ឬពិនយ
័ កម្ម

១៥ដុល្លារ/ច�ាប់

Memorandum and articles of association

US$30/document

េគាលការណ៍ របស់ ស្ថាបន
័

២៥ដុល្លារ/ច�ាប់

Project development documents

US$35/document

ប័ណសម
្ណ
្គ ាល់សិទកា
្ធិ ន់កាប់អចលនវត្ថុ

២៥ដុល្លារ/ច�ាប់

អនុស្សរណៈ និងលក្ខនក
្តិ ៈ

៣០ដុល្លារ/ច�ាប់

ឯកសារពាក់ព័នគេ្រមា
្ធ
ងអភិវឌ្ឍន៍

៣៥ដុល្លារ/ច�ាប់

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំ ណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំ ណង ជ្រមាប ជូន ជា ព័ត៌មាន
ប៉ ុេណ្ណាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។

 The fees are quoted for indication purpose only and subject to
variation.

