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Benefits
• Gain high interest rate for your financial security
• A certiﬁcate will be issued and you can use it as your collateral
if you wish to apply for short term loan with us

Type of Term Deposit
1. Hi-Growth Term Deposit
2. Hi-Income Term Deposit
3. Long Term Deposit

៛

$

៛
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

្របាក់បេញ�ី
មានកាលកំ ណត់
Term Deposit

ី នកាលកំ ណត់
្របាក់បេញ�មា
ី ានកាលកំ ណត់ េលាកអ្នកនឹងទទួ លបានអ្រតាការ
ដាក់្របាក់បេញ�ម

្របាក់ដ៏ ល្អគួរជាទីេពញចិត្ត ។ េលាកអ្នកអាចេ្រជីសេរ ីសសន្សំជា ្របាក់
េរៀល ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ឬ្របាក់បាត តាមេសចក្ត�តូ
ី វការ ។ េលាក
អ្នកក៏ មានជេ្រមីសក្នុងការទទួ លយកការ្របាក់តាមបីរេបៀប ៖
១. ទទួ លការ្របាក់េរៀងរាល់ែខ

២. ទទួ លការ្របាក់េរៀងរាល់បីែខ

៣. ទទួ លការ្របាក់េនាេពលដល់ កាលកំ ណត់ ។

លក្ខខណ្ឌត�មូវ
• ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត សូមទាក់ទង

Term Deposit

គុណ្របេយាជន៍

With Term Deposit, you will receive an attractive interest rate

• រក�ាសាច់្របាក់្របកបេដាយសុវត្ថភ
ិ ាព និងទទួ លបានការ្របាក់ខ្ពស់

also have three choices in receiving your interest;

• ទទួ លបានវ ិ��ាបនប្រត្របាក់បេញ�ី ែដលអាចេ្របី្របាស់ជា្រទព្យប�្ចាំជាមយ
ួ េយីង
ខ្ញំ ុ ក្នុងករណីេលាកអ្នក�តូវការឥណទានស្រមាប់រយៈេពលខ្លជា
ី ង

ី ានកាលកំ ណត់
្របេភទ្របាក់បេញ�ម
ី ានកាលកំ ណត់ កំ េណីនខ្ពស់
១. ្របាក់បេញ�ម
ី ានកាលកំ ណត់ ចំ ណូលខ្ពស់
២. ្របាក់បេញ�ម
ី ានកាលកំ ណត់ រយ:េពលែវង
៣. ្របាក់បេញ�ម

មួយ (គិតការ្របាក់ជាេរៀងរាល់ែខ ឬគិតការ្របាក់ដល់ ៃថ្ងកំណត់ ) និងលិខត
ិ គំ រូ
ហត្ថេលខា

• ទំ ហំ ្របាក់េដីម អប្បបរមា ្រតឹម ែត ២.០០០.០០០ េរៀល, ៥០០ ដុល្លារ អាេមរ ិកឬ
២០.០០០បាត

2. every 3 months
3. at the end of the term.

Requirements
• Contact our customer service ofﬁcer at any ACLEDA Bank's
branch or Call Center (24/7) for our services requirements and
• Fill in a Personal Customer Registration Form

អតិថជ
ិ ន (បេ្រមី២៤េម៉ាង)

• បំ េពញពាក្យសុំ េបីកគណនីមានកាលកំ ណត់ េដាយេ្រជីសេរ ីសយកជេ្រមីសណា

1. receiving it every month

more information

ភ្នាក់ងារបេ្រមីអតិថជ
ិ នេនាសាខាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ឬក៏ ការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នង

• បំ េពញពាក្យសុំ ចុះេឈ្មាះេបីកគណនីឯកត្តជន

that you can deposit in Khmer Riel, US Dollar, or Thai Baht. You

េលាកអ្នកអាចដាក់្របាក់បេញ�ីមានកាលកំ ណត់ បានេដាយខ្លួនឯង និង

ទទួ លបានអ្រតាការ្របាក់ខ្ពស់ តាមេអសុីលីដាម៉ូបាល ឬម៉ាសុីនដាក់្របាក់
បេញ�ីមានកាលកំ ណត់ ។

• Fill in a chosen account opening form and specimen signature
card
• Minimum amount of principal only KHR2,000,000; USD500; or
THB20,000

You can open term deposit by yourself with higher interest
through ACLEDA mobile or Term Deposit Machine.
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