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UPI Card
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

មេធ�ាបាយទូ ទាត់កាន់ែតឆាប់រហ័ស
Faster by tapping your card to pay

ប័ណយ
្ណ ភ
ូ អ
ី ាយ
ប័ណយ
្ណ ភ
ូ អ
ី ាយ គឺជាប័ណប
្ណ ្ល ាសិក
្ទ េអឡិច�តូនក
ិ មានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់

មិនអាចែក្លងបន្លំ បាន និងេ្របី្របាស់្របព័ន្ធ និងស្លាកស��ារបស់ ធនាគារ
េអសុីលដ
ី ា និង UnionPay ។

ប័ណ្ណ េនះ េ្របី ស្រមាប់ េធ្វី្របតិបត្តិការដកសាច់្របាក់េនាតាមម៉ាសុីន

េអធីអម
ឹ និងទូ ទាត់ចំ ណាយេផ្សងៗតាមម៉ាសុីនឆូតកាត ឬតាមអុន
ី េធីែណត
ែដលមានបិទស្លាកស��ា Unionn Pay េនាទូ ទាំង្របេទសនិងពាស
េពញពិភពេលាក ។

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.

អត្ថ្របេយាជន៍

Benefits

• អាចដកសាច់្របាក់បានឆាប់រហ័ស ពី្រគប់ ម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ ទាំងអស់ ែដលមានស្លាក

• Making withdrawals quickly via any ATM and making all kinds

ស��ា UnionPay េនាក្នុងនិងេ្រកា្របេទស ២៤េម៉ាងក្នុងមួយៃថ្ង និង៧ៃថ្ងក្នុង
មួយសប្តាហ៍ ។

• អាចទូ ទាត់ចំ ណាយេផ្សងៗ េនាតាមហាងទំ និញ សណ
្ឋ ាគរា ឬ្រកុមហ៊ុននានា
ែដលមានម៉ាសុីនឆូតកាត ឬឧបករណ៍ េអឡិច�តូនិកេផ្សងេទៀតែដលមានស្លាក
ស��ា UnionPay េនាក្នុង និងេ្រកា្របេទស ។

• អាចប�្ជាទិញទំ និញ ទិញឬកក់ សំ បុ្រតយន្តេហាះ ឬកក់ បន្ទប់សណ
្ឋ ាគារតាម
Internet/E-Commerce ។ល។

• េផ្ទរ្របាក់តាមរយៈម៉ាសុីនេអធីអម
ឹ របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ។ ចំ េណញេពល

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.

េវលា និងមានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ក្នុងការ្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់និងទូ ទាត់ចំ ណាយេផ្សងៗ ។

លក្ខណៈ សម្គាល់ ទូ េទា
• មានស្លាកស��ា ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា និង UnionPay ។

• បំ ពាក់្របព័ន្ធ EMV េនាែផ្នកខាងមុខ អាចការពារការែក្លងបន្លំ បានមួយរយភាគ

General Notice
• 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;

រយ និង Magnatic Stripe ែផ្នកខាងេ្រកាយ ។

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

្របាស់ ឬផុតកំ ណត់ េ្របី្របាស់ ប័ណេនា
្ណ ះមិនអាចេ្របី្របាស់បានេឡីយ ។

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

កាត់្របាក់េចញពីគណនីរបស់ ម្ចាស់ប័ណែដល
្ណ
មានេនាធនាគារ ។

• Having a customer's name.

• មានបង្ហាញៃថ្ងសុពលភាពេ្របី្របាស់ (Good Thru) ។ អស់ សុពលភាពេ្របី
• ប័ណយូ
្ណ ភអ
ី ាយ គឺជាប័ណឥណពន្ធ
្ណ
។ ្រគប់ ្របតិបត្តក
ិ ារតាមរយៈប័ណេ្ណ នះ �តូវ
• មានេឈ្មាះអតិថជ
ិ ន បង្ហាញេនាេលីប័ណ្ណ ។

longer use;
from owner's account.

