
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

គណន ីបេញ� ីសំៃច
Savings Account



 ធនាគារ េអសីុលដីា ជា កែន្លង ែដល ផ្តល់ សុវត្ថភិាព និង ភាព េជឿ ទុក 
ចតិ្ត ក្នុង ការ ែថរក�ា ្របាក់ ជយួ សន្ស្ំរបាក់ សន្ស ំេពល េវលាផ្តល់ ជូន អ្រតា 
ការ ្របាក់គរួឱ្យ េពញ ចិត្ត នងិផ្តល់ភាពងាយ្រសួលក្នុងការចាត់ែចងហិរញ�វត្ថុ
របស់េលាក អ្នក ។

គណនី បេញ� ីសំៃច Savings Account

ACLEDA Bank is a secure and reliable place to deposit 
your money with an attractive interest. Our service is 
delivered through online technology to ensure a 
convenient and efficient time for you.

លក្ខខណ្ឌ  ត�មវូ
• ្របាក់ បេញ� ីដំបូង ៖ មនិ មាន ។
•  សមតុល្យ  អប្បបរមា ៖ មនិ មាន ។
• មនិ គតិ ៃថ្ល េសវា ក្នុង ការ េបកី ឬ បទិ គណន ី(* េបបីទិគណនេី្រកាយពេីបកី ៣ែខ)  
• ផ្តល់ ជនូ បណ័្ណ ពត៌័មាន គណន ីេដាយ ឥត គតិ ៃថ្ល នងិ គតិ ៃថ្ល ១២.០០០េរៀល ៣ដលុ្ល ារ
 អាេមរកិ ១២០បាត ឬ សមមលូ ជា មួយ ្របាក់ េផ្សងៗ េទៀតេល ីការេ្រប្ីរបាស់េសៀវ
 េភា ្របាក់ បេញ� ីសំៃច
• ផ្តល់ ជូន របាយការណ៍ គណនី តាម ត�មូវការ (មិន គិត ៃថ្ល ស្រមាប់ ការ េស្នី សំុ ្រតឹម 
 ២ែខ) ។ គិត ៃថ្ល ៨.០០០េរៀល, ២ដុល្ល ារ, ៨០បាត ឬ សមមូល ក្នុង មួយ ែខ ៃន
  ចំននួ ែខ ែដល េលសី ព២ីែខ ។
• េលាក អ្នក អាច ្រគប់្រគង េល ីទិន្ននយ័ ចំណូល នងិ ចំណាយ េល ីរាល់ ការ្របតិបត្តិ
 ការេនា ក្នុង របាយការណ៍ គណន ី   ឬ េសៀវេភា គណនី របស់េលាក អ្នក បានយ៉ាង សុ្រកឹត
 ឬ ទទួល សារ ជនូដំណងឹ ពត័ម៌ាន គណនតីាម រយៈ ទូរសព័្ទ ៃដ(ជា េសវា បែន្ថម)
• េយងី ខ្ញុំ  បេ្រមី េលាក អ្នក ជាមយួ នងឹ បណ្ដ ាញ បេច្ចកវជិ្ជ ា ពត៌័មាន ទំេនបី ្រគប ដណ្ដ ប់
  ្រគប់ េខត្ត- រាជធានី េដមី្ប ីធានា ដល់ ភាព ងាយ ្រសួល ក្នុង ការេ្រប្ីរបាស់គណនី
 របស់ េលាក អ្នក េនា ្រគប់ ទ ីកែន្លង ែដល មាន ការយិាលយ័ េយងី ខ្ញុំ  ។

Easy to use

 • 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 តាមម៉ាសីុនវធីីអឹម
និងេអសីុលីដាមូ៉បាល

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


