េសវាប�្ជាអចិៃ�ន្តយ៍
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

Standing Order/Direct Debit

េសវាប�្ជាអចិៃ�ន្តយ៍
ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ទទួ លទូ ទាត់ទឹក្របាក់ឱ្យអ្នកទទួ លផលតាមការ

Standing Order/Direct Debit
Standing Order/Direct Debit was designed to be a solution to let

ប�្ជាអចិៃ�ន្តយ៍េថរ ឬអេថរ េដាយកាត់ទឹក្របាក់េចញពីគណនីធនាគារ

you pay your bills at regular or variable intervals using your

េលាកអ្នកអាចទាញយកផល្របេយាជន៍ ជាេ្រចីនេទៀតពីេសវាេនះ េដីម្បី

You may ﬁnd the beneﬁt of this service to pay to those speciﬁc

និង/ឬគណនី ប័ណឥណទា
្ណ
នតាមការេស្នីសុំ របស់ អតិថជ
ិ ន។

bank's account and/or credit card's account upon your request.

េធ្វកា
ី រទូ ទាត់ជូនបុគល
្គ មួយចំ នួន េ្រកាយពីពួកេគបានបំ េពញកាតព្វកច
ិ ណា
្ច

persons you have listed for their expected performances

មួយជូនេលាកអ្នក ។

accordingly.

អត្ថ្របេយាជន៍

Benefits

• ជួយស�មួលដល់ អតិថិជនក្នុងការទូ ទាត់ ឬេផ្ទរ្របាក់ឱ្យភាគី េផ្សងេទៀតែដលជា

• Facilitate customer to pay or transfer money to the other party

• ចំ ណាយៃថ្លេសវាទាប ក្នុងការទូ ទាត់ ឬេផ្ទរ្របាក់ ។
• ងាយ្រសួល និងមានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ ។

• Low fees for payments or transfers.

កៃ្រមេសវា

Fee Charge

អ្នកទទួ លផល េដាយស្វយ
័ ្របវត្តិ ។

• ៃថ្ល ដំ េណីរ ការ េរៀប ចំ ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្លារអាេមរ ិក, ១២០បាត, ៣ អឺ រ,ូ៉
៣ដុល្លារអូ ្រស្តាលី, ៣ដុល្លារកាណាដា, ៣េផាន, ៣០០េយ៉ នជប៉ ន
ុ ,៦០.០០០
ដុងេវៀតណាម, ឬ ២៤.០០០ឡាវគីប ។

(beneﬁciary) automatically.
• Convenient and secure.

• Processing fee: KHR12,000; US$3; THB120; EUR3; AUD3; CAD3; GBP3;
JPY300; VND60,000; or LAK24,000
• Commission fee per transaction: KHR2,000; US$0.50; THB20; EUR0.50;

• ៃថ្លេសវាក្នុងមួយ្របតិបត្តិការ ៖ ២.០០០េរៀល, ០,៥០ដុល្លារអាេមរ ិក, ២០បាត,

AUD0.50; CAD0.50; GBP0.50; JPY50; VND10,000; or LAK5,000 and

ជប៉ ន
ុ , ១០.០០០ដុងេវៀតណាម, ឬ ៥.០០០ឡាវគីប និងបូកកៃ្រមេសវាក្នុង្រសុក

• Amendment fee: KHR12,000; US$3; THB120; EUR3; AUD3; CAD3; GBP3;

០,៥០អឺរ,ូ៉ ០,៥០ដុល្លារអូ្រស្តាល,ី ០,៥០ដុល្លរា កាណាដា, ០,៥០េផាន, ៥០េយ៉ ន

្របសិនេបីមាន ។

• ៃថ្លែកែ្រប ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្លារអាេមរ ិក, ១២០បាត, ៣អឺរ,ូ៉ ៣ដុល្លារ

អូ្រស្តាលី, ៣ដុល្លារកាណាដា, ៣េផាន, ៣០០េយ៉ នជប៉ ុន, ៦០.០០០ដុងេវៀត
ណាម, ឬ ២៤.០០០ឡាវគីប ។

លក្ខខណ្ឌត�មូវ
• សូម ទំ នាក់ ទំ នង េស្នីសុំ េ្របី ្របាស់ េសវា ប�្ជា អចិៃ�ន្តយ៍ េនា តាមការ ិយាលយ
័
របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា។

• �តូវ មាន គណនី ជាមួយ ធនាគារ េអសុីលីដា និង/ឬ មាន ប័ណ្ណ ឥណទានេអសុីលីដា ។

• បំ េពញ ពាក្យ េស្នីសំ ុ េ្របី្របាស់ េសវា ប�្ជា អចិៃ�ន្តយ៍ ជាមួយ ធនាគារ េអសុីលីដា ។
• �តូវមានសាច់្របាក់ក្នុងគណនី ឬក្រមិតបន្ទាត់ឥណទាន ឱ្យបាន្រគប់ ្រគាន់យ៉ាង
តិចមួយៃថ្ង (ៃថ្ងេធ្វកា
ី រ) មុនៃថ្ងទូទាត់ ។

 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 ។

plus local transfer fee, if any
JPY300; VND60,000; or LAK24,000

Requirements
• Visiting ACLEDA Bank's ofﬁce to apply this service.
• Having an account with ACLEDA Bank and/or ACLEDA Credit Card.
• Filling Application Form with ACLEDA Bank.
• Having sufﬁcient account balance or credit line at least one business
ay before the settlement date.
 The fees are quoted for indication purpose only and subject to
variation.

