
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

បណ័្ណយភូអីាយ  
UPI Card

មេធ�ាបាយទូទាត់កាន់ែតឆាប់រហស័
Faster by tapping your card to pay



បណ័្ណយភូអីាយ 

អត្ថ្របេយាជន៍

 បណ័្ណយភីូអាយ  គ ឺជា បណ័្ណ ប្ល ាស្ទិក េអឡចិ�តូនិកមាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ 
មនិ អាច ែក្លង បន្លំ  បាន នងិ េ្រប្ីរបាស់ ្របពន័្ធ នងិ ស្ល ាកស�� ារបស់ ធនាគារ
េអសីុលដីា នងិ UnionPay ។
 បណ័្ណ េនះ េ្របី ស្រមាប់ េធ្វី្របតិបត្តិការ ដកសាច់្របាក់ េនា តាម ម៉ាសីុន
េអធអីមឹ នងិ ទូទាត់ ចំណាយេផ្សងៗតាមម៉ាសីុន ឆតូកាត ឬ តាមអីុនេធែីណត
ែដល មាន បិទ ស្ល ាក ស�� ា Unionn Pay េនា ទូទាំង ្របេទសនិង ពាស
េពញ ពភិពេលាក ។

UPI Card

UPI Card is a secure tool in payment via Internet (online), POS,  
and cash withdrawal via ATM worldwide.

UPI Card is an electronic plastic card issued by ACLEDA Bank to 
allow customers to make withdrawals through any ATM and 
payments via any POS or Internet (online payment) throughout 
Cambodia and around the world where the UnionPay's logo is 
displayed.

• Making withdrawals quickly via any ATM and making all kinds

 of payments quickly through any POS where the UnionPay's logo

 is displayed throughout Cambodia and around the world 24 hours

 a day and 7days a week;

• Conveniently pay for goods or services, booking air tickets or

 hotel room, etc., over the internet/e-commerce;

• Making funds transfers via ACLEDA ATM;

• Enjoy peace of mind by not having to carry money;

• Efficiency time and safety for cash management and settlements.

Benefits

• Having logos of ACLEDA Bank and UnionPay;

• Loaded with latest technology based on the EMV to provide

 stronger security and magnetic stripe on its back;

• Having a valid date (good thru). When the card expired, it's no

 longer use;

• UPI Card is "Debit Card". All operations via this card are debited

 from owner's account.

• Having a customer's name.

General Notice

• អាច ដក សាច់្របាក់ បាន ឆាប់ រហស័ ព ី្រគប់ ម៉ាសីុន េអធអឹីម ទាំង អស់ែដលមាន ស្ល ាក 
 ស�� ា UnionPay េនា ក្នុង នងិ េ្រកា ្របេទស ២៤េម៉ាង ក្នុង មយួៃថ្ង នងិ ៧ ៃថ្ង ក្នុង
  មយួ សប្ត ាហ៍ ។
• អាច ទូទាត់ ចំណាយ េផ្សងៗ េនា តាម ហាង ទំនញិ សណ្ឋ ាគារ ឬ ្រកមុហុ៊ននានា
 ែដល មាន ម៉ាសីុន ឆូតកាត ឬ ឧបករណ៍ េអឡិច�តូនិក េផ្សង េទៀតែដលមាន ស្ល ាក 
 ស�� ា UnionPay េនា ក្នុង នងិ េ្រកា ្របេទស ។
• អាច ប�្ជ ា ទិញ ទំនញិ ទញិ ឬ កក់ សំប្ុរត យន្តេហាះ ឬ កក់ បន្ទប់សណ្ឋ ាគារតាម
 Internet/E-Commerce ។ល។
• េផ្ទរ ្របាក់ តាម រយៈ ម៉ាសីុន េអធីអឹម របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា ។ ចំេណញ េពល
 េវលា និងមាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ្រគប់្រគង សាច់្របាក់និង ទូទាត់ចំណាយ េផ្សងៗ ។

• មាន ស្ល ាក ស�� ា ធនាគារ េអសីុលដីា នងិ UnionPay ។
• បំពាក់ ្របពន័្ធ EMV េនា ែផ្នក ខាង មខុ អាច ការពារ ការ ែក្លង បន្លំ  បាន មយួ រយភាគ
 រយ និង Magnatic Stripe ែផ្នក ខាង េ្រកាយ ។
• មាន បង្ហ ាញ ៃថ្ង សុពលភាព េ្រប្ីរបាស់ (Good Thru) ។ អស់ សុពលភាពេ្របី
 ្របាស់ ឬ ផតុ កំណត់ េ្រប្ីរបាស់ បណ័្ណ េនាះ មិន អាច េ្របី ្របាស់ បាន េឡយី ។
• បណ័្ណ យភីូអាយ  គ ឺជា បណ័្ណ ឥណពន្ធ ។ ្រគប់ ្របតបិត្តកិារតាម រយៈ បណ័្ណេនះ �តវូ 
 កាត់ ្របាក់េចញ ព ីគណន ីរបស់ ម្ច ាស់ បណ័្ណ ែដល មាន េនា ធនាគារ ។
• មាន េឈ្ម ាះ អតិថជិន បង្ហ ាញ េនា េល ីបណ័្ណ ។

លក្ខណៈ សម្គ ាល់ ទូេទា


