ី ៃច
គណនីបេញ�សំ
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

Savings Account

ី ៃច
គណនីបេញ�សំ

Savings Account

ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ជាកែន្លងែដលផ្តល់សុវត្ថភ
ិ ាព និងភាពេជឿទុ ក

ACLEDA Bank is a secure and reliable place to deposit

ការ្របាក់គួរឱ្យេពញចិត្ត និងផ្តល់ភាពងាយ្រសួលក្នុងការចាត់ែចងហិរញ�វត្ថុ

delivered through online technology to ensure a

លក្ខខណ្ឌត�មូវ

Easy to use

ចិតក្ន
្ត ុងការែថរក�ា្របាក់ ជួយសន្សំ្របាក់ សន្សំេពលេវលាផល
្ត ់ ជូនអ្រតា
របស់ េលាកអ្នក ។

ី បូង ៖ មិនមាន ។
• ្របាក់បេញ�ដំ

• សមតុល្យអប្បបរមា ៖ មិនមាន ។

• មិនគិតៃថ្លេសវាក្នុងការេបីក ឬបិទគណនី (* េបីបទ
ិ គណនីេ្រកាយពីេបីក ៣ែខ)

• ផ្តល់ជូនប័ណព័
្ណ តម
៌ ានគណនីេដាយឥតគិតៃថ្ល និងគិតៃថ្ល ១២.០០០េរៀល ៣ដុល្លារ
អាេមរ ិក ១២០បាត ឬសមមូលជាមួយ្របាក់េផ្សងៗេទៀតេលីការេ្របី្របាស់េសៀវ

ី ៃច
េភា្របាក់បេញ�សំ

• ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ គណនី តាមត�មូវការ (មិនគិតៃថ្លស្រមាប់ការេស្នីសុំ ្រតឹម
២ែខ) ។ គិតៃថ្ល ៨.០០០េរៀល, ២ដុល្លារ, ៨០បាត ឬសមមូល ក្នុងមួយែខ ៃន
ចំ នួនែខែដលេលីសពី២ែខ ។

• េលាកអ្នកអាច្រគប់ ្រគងេលីទិនន
្ន យ
័ ចំ ណូល និងចំ ណាយេលីរាល់ការ្របតិបត្តិ
ការេនាក្នុងរបាយការណ៍គណនី ឬេសៀវេភាគណនីរបស់ េលាកអ្នកបានយ៉ង
ា សុ្រកឹត
ឬទទួ លសារជូនដំ ណឹងព័តម
្ទ
េសវាបែន្ថម)
៌ ានគណនីតាមរយៈទូ រស័ពៃដ(ជា

• េយីងខ្ញំ ុបេ្រមីេលាកអ្នកជាមយ
ួ នឹងបណ
្ដ ាញបេច្ចកវ ិជ្ជាព័តម
៌ ានទំ េនីប ្រគបដណ្ដប់

្រគប់ េខត្ត-រាជធានី េដីម្បីធានាដល់ ភាពងាយ្រសួល ក្នុងការេ្របី្របាស់គណនី
របស់ េលាកអ្នកេនា្រគប់ ទីកែន្លងែដលមានការ ិយាលយ
័ េយីងខ្ញំ ុ ។

your money with an attractive interest. Our service is
convenient and efﬁcient time for you.

• No initial deposit.
• No minimum balance.
• No service charged for account opening or closing (* if close
account after a three-month period).
• Free of charge for Customer Account Information card and KHR
12,000; USD3; THB120 or equivalent to other currencies for using
passbook;
• Providing the account statement as required. Free for two months
requested and charge KHR8.000, USD2, THB80 or equivalent per
month on the number of months requested more than two
months.
• You can control the accuracy of your payment in every operation
within the account statement or passbook, or receive message
alert on account information on your mobile phone (optional
service);
• We also serve you with the most updated information technology
network covering all provinces and towns to ensure your
convenience to use your account everywhere our branches
located.

េលាកអ្នកអាចេបីកគណនីបានេដាយខ្លួឯង តាមម៉ាសុីនវ ីធីអឹម
និងេអសុីលីដាម៉ូបាល

You can open account by yourself through Virtual Teller Machine
and ACLEDA mobile

