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ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ នងិពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
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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

េសវាប�្ជ ា អចៃិ�ន្តយ៍
Standing Order/Direct Debit



េសវា ប�្ជ ា អចៃិ�ន្តយ៍
 ធនាគារ េអសីុលដីា ទទួល ទូទាត់ ទកឹ ្របាក់ ឱ្យអ្នក ទទួល ផលតាម ការ
 ប�្ជ ា អចិៃ�ន្តយ៍ េថរ ឬ អេថរ េដាយ កាត់ ទឹក ្របាក់ េចញ ព ីគណន ីធនាគារ 
នងិ/ឬ គណន ី បណ័្ណ ឥណទានតាម ការ េស្នី សំុ របស់ អតិថជិន ។

  េលាក អ្នក អាច ទាញ យក ផល្របេយាជន៍ ជា េ្រចនី េទៀត ព ីេសវា េនះ េដមី្ប ី
 េធ្វ ីការ ទូទាត់ ជនូ បគុ្គល មយួ ចំននួ េ្រកាយ ពី ពកួ េគ បាន បំេពញកាតព្វកិច្ច ណា 
មយួ ជនូ េលាក អ្នក ។

Standing Order/Direct Debit

Fee Charge

Standing Order/Direct Debit was designed to be a solution to let 
you pay your bills at regular or variable intervals using your 
bank's account and/or credit card's account upon your request.

You may find the benefit of this service to pay to those specific 
persons you have listed for their expected performances 
accordingly.

• ៃថ្ល ដំេណីរ ការ េរៀប ចំ ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្ល ារអាេមរកិ, ១២០បាត, ៣ អឺរ ៉,ូ
  ៣ ដុល្ល ារ អូ្រស្ត ាលី, ៣ ដុល្ល ារ កាណាដា, ៣េផាន, ៣០០ េយ៉ន ជប៉នុ,៦០.០០០ 
 ដងុ េវៀតណាម, ឬ ២៤.០០០ ឡាវ គីប ។

• ៃថ្ល េសវា ក្នុង មួយ ្របតិបត្តិការ ៖ ២.០០០េរៀល, ០,៥០ដុល្ល ារអាេមរកិ, ២០បាត,
 ០,៥០អឺរ ៉,ូ ០,៥០ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ០,៥០ ដលុ្ល ារ កាណាដា, ០,៥០េផាន, ៥០េយ៉ន
  ជប៉នុ, ១០.០០០ ដងុ េវៀតណាម, ឬ ៥.០០០ឡាវ គបី នងិ បកូកៃ្រម េសវា ក្នុង ្រសុក 
 ្របសិនេបី មាន ។

• ៃថ្ល ែក ែ្រប ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្ល ារអាេមរកិ, ១២០បាត, ៣ អឺរ ៉,ូ ៣ ដុល្ល ារ 
 អូ្រស្ត ាលី, ៣ ដុល្ល ារ កាណាដា, ៣េផាន, ៣០០ េយ៉ន ជប៉ុន, ៦០.០០០ ដុង េវៀត
 ណាម, ឬ ២៤.០០០ ឡាវ គបី ។

កៃ្រម េសវា

• ជួយ ស�មួល ដល់ អតិថិជនក្នុង ការ ទូទាត់ ឬ េផ្ទរ ្របាក់ ឱ្យ ភាគី  េផ្សង េទៀតែដល ជា 
 អ្នក ទទួលផល េដាយ ស្វយ័ ្របវត្ត ិ។
• ចំណាយ ៃថ្ល េសវា ទាប ក្នុង ការ ទូទាត់ ឬ េផ្ទរ ្របាក់ ។
• ងាយ ្រសួល និង មាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• សូម ទំនាក់ ទំនង េស្នី សំុ េ្របី ្របាស់ េសវា ប�្ជ ា អចិៃ�ន្តយ៍ េនា តាមការយិាលយ័ 
 របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា ។
• �តូវ មាន គណនី ជាមួយ ធនាគារ  េអសីុលីដា និង/ឬ មាន បណ័្ណ ឥណទានេអសីុលីដា ។
• បំេពញ ពាក្យ េស្នីសំុ េ្របី្របាស់ េសវា ប�្ជ ា អចិៃ�ន្តយ៍ ជាមួយ ធនាគារ  េអសីុលីដា ។
• �តូវ មាន សាច់ ្របាក់ ក្នុង គណនី ឬ ក្រមិត បន្ទ ាត់ ឥណទាន ឱ្យ បាន ្រគប់្រគាន់យ៉ាង 
 តចិ មយួ ៃថ្ង (ៃថ្ង េធ្វ ីការ) មនុ ៃថ្ងទូទាត់ ។

លក្ខខណ្ឌ  ត�មវូ

• 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;

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

 plus local transfer fee, if any

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

 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.

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

 (beneficiary) automatically.

• Low fees for payments or transfers.

• Convenient and secure.

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំណង ជ្រមាប ជូន ជា ពត៌័មាន
  បុ៉េណ្ណ ាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។

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


