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ឯកត្តជន/Individual ្រកុមហ៊ុន ឬអង្គភាព/Corporate or Organization

ហត្ថេលខាក្នុងនាមអ្នកេបើកគណនីេដាយនាយក ឬក្នុងនាមអ្នកតំណាង្រកុមហុ៊ន
Signed for and on behalf of the applicant by the general manager
(or other legal representative) of the applicant.

ស្រមាប់្រកុមហុ៊ន/Corporate Customer Registration ស្រមាប់ឯកត្តជន/For personal registration

េឈា្មះ/Name:

មុខងារ/Position:

ហត្ថេលខា/Signature:

កាលបរិេច្ឆទ/Date:

េលខគណនី/Account number:

ព័ត៌មានគណនីភា្ជប់/Link account information

្របាក់េរៀល/KHR ្របាក់ដុលា្លរ/USD ្របាក់បាត/THB

្របាក់េរៀល/KHR ្របាក់ដុលា្លរ/USD ្របាក់បាត/THB

្របាក់េរៀល/KHR ្របាក់ដុលា្លរ/USD ្របាក់បាត/THB

្របាក់េរៀល/KHR ្របាក់ដុលា្លរ/USD ្របាក់បាត/THB

េ្រជើសេរើសភាសា/Select language: ែខ្មរ/Khmer អង់េគ្លស/Englishេផ្សងៗ/Option: លក្ខខណ្ឌទូេទៅ/Terms and conditions ជូនដំណឹងរាល់ព័ត៌មានថ្ម/ីOpt-in (Alert)

ធនគរ េអសុលីី  ភីអិលសុី
ACLEDA Bank Plc.

សូមបំេពញែបបបទខាងេ្រកាមេនះឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ និងច្បាស់លាស់
  Please fill in this application properly.

ACLEDA Unity Registration Application Form

Form: 50-185

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដអ្នកេស្នើសុំ/Applicant’s signature or thumb print

Note: If the Account number is ACLEDA Unity account (Phone number) you can tick all type of currency (KHR, USD and THB).

ទ្រមង់េ្របើ្របាស់េអសុីលីដាយូនីធី

សមា្គល់៖ ្រតង់េលខគណនី ្របសិនេបើជា ACLEDA Unity account (េលខទូរស័ព្ទ) អាច Tick យក្រគប់្របេភទរូបិយប័ណ្ណ (្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា្លរ និង្របាក់បាត) ស្រមាប់េលខទូរស័ព្ទ ។

េ្រជើសេរើសេសវា/Select service

េអសុីលីដាយូនីធី/ACLEDA Unity

Regular customer Merchant (Amount blocking:                             , ACLK:                                                                     )Offline Teller

េឈា្មះគណនី:
Account name

ពិនិត្យេមើលសមតុល្យគណនី/View account េផ្ទរ្របាក់រវាងគណនីមា្ចស់េផ្សងពីគា្ន/Funds transferេផ្ទរ្របាក់រវាងគណនីមា្ចស់ែតមួយ/Own account transfer

ទូទាត់វិក្កយប្រត/Bill payment បញ្ចូលទឹក្របាក់ក្នុងទូរស័ព្ទៃដ/Mobile phone top up

ពិនិត្យេមើលអ្រតាប្តូរ្របាក/់View exchange rate

ប្តូរេលខសមា្ងត់/Change password

េសវាទាំងអស់/All servicesOffline tellerរបាយការណ៍គណនីសេង្ខប/Account history

េឈា្មះ:
Name

េលខសមា្គល់អតិថិជន
Customer ID (CIF)

មេធ្យាបាយេធ្វើ្របតិបត្តិការេសវាធនាគារ
Channels

េលខទូរស័ព្ទចល័ត/Mobile phone number

Browser

USSD

SMS

Application

Browser

USSD

SMS

Application

Browser

USSD

SMS

Application

Browser

USSD

SMS

Application

លិខិតសមា្គល់ខ្លួន
Type of legal ID

អត្តសញា្ញណប័ណ្ណ/National ID លិខិតឆ្លងែដន/Passport េផ្សងៗ/Other:

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំអនុញា្ញតឲ្យធនាគារផ្ដល់ព័ត៌មានគណនីរបស់ ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំេទៅអាជា្ញធរពាក់ព័ន្ធ ។
I/we authorized the bank to disclose my/our account information to the relevant authorities.

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំអនុញា្ញតឲ្យធនាគារេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំែដលមានជាមួយធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី ដល់្រកុមហុ៊នបុ្រតសម្ព័ន្ធ និងៃដគូរបស់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី េដើម្បីផ្តល់េសវាថ្មីៗដល់ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំ ។
I/we authorized the bank to disclose my/our information having with ACLEDA Bank Plc. to its subsidiaries and partners for offering new services.

Form 50-185

េលខ/Number: ៃថ្ងផុតកំណត់/Expiry date:ៃថ្ងេចញ/Issued date:

្របេភទអតិថិជន/Customer type

VAT No.: L001-100047149

DD MM YY/ / DD MM YY/ /

Seal

DD MM YY/ / កាលបរិេច្ឆទ/Date: DD MM YY/ /



MKD_15122017_V-01 Form: 50-185VAT No.: L001-100047149

Prepared by

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Verified byApproved byCustomer profile:

A-General B-No fee

D-Loan Customer (SME)

B-Client

C-VIP

A-ACLEDA staff

Marketing profile:

D-Micro and Small Loan

E-Medium loan

C-Corporate account

ស្រមាប់ធនាគារស្រមាប់ធនាគារ / FOR BANK USE ONLY/ FOR BANK USE ONLY


