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Certificate Of Deposit Form

ទ្រមង់វ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ�ី

្របេភទគណន:ី
Account  type

្របេភទរបូយិបណ័្ណ:
Currency type

ចំននួទកឹ្របាក់បេញ�:ី
Deposit amount

រយៈេពលដាក់្របាក់បេញ�:ី
Term of deposit

គណនមីានកាលកំណត់រយៈេពលែវង
Long Term Fixed Deposit

គណនមីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់
High Income Fixed Deposit

គណនមីានកាលកំណត់កំេណីនខ្ពស់
High Growth Fixed Deposit

្របាក់ដលុ្ល ារ
Dollar

្របាក់បាត
Baht

េផ្សងៗ:
Other

ែខ
Months

ហត្ថេលខា ឬស្ន ាមេមៃដអតថិជិន
Customer's signature or thumbprint

្របាក់េរៀល
Riel

កាលបរេិច្ឆទ:
Date

បន្តទាំង្របាក់េដមី នងិការ្របាក់
Principal and interest

បន្តែត្របាក់េដមី
Principal only

មនិបន្ត
No Rollover

(បន្តរយៈេពលប៉នុ្ម ានដង?/How many terms?:                           )

បន្តជាស្វយ័្របវត្ត?ិ
Automatic Rollover?

េបកីេ្រប្ីរបាស់/Opening បញ្ចប់/Early redemption មនិបន្ត/Stop Rolloverបន្ត/Rollover

េឈ្ម ាះគណនី:
Account name

េលខគណន្ីរបភព:
Source account No.

សូមបំេពញែបបបទខាងេ្រកាមេនះឲ្យបាន្រតឹម�តវូ នងិច�ាស់លាស់
Please fill in this application properly.

មលូេហតសំុុបញ្ចប់ ឬមនិបន្ត ឬបន្តវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ�:ី/Reason for Closing or Stop Rollover or Rollover Certificate of Deposit:

េលខកចិ្ចសន�ា:
Contract number

ៃថ្ង្របសិទ្ធភាព:
Effective date

ឆ្ន ាំ
Years

dd mm yy

dd mm yy dd mm yy

ស្រមាប់ធនាគារ/Bank use only

Inputted by/Prepared by

Signature

Name:

Verified by

Date:

Approved by

Signature

Name:

Signature

Name:

By signing or thumbprint this application form, I/We have read, understood and agreed with all of the terms and conditions 
on the reverse of this form. I/We take full responsibilities for the information provided.

ការចះុហត្ថេលខា ឬផ្តតិេមៃដេលីទ្រមង់េនះគមឺាននយ័ថា ខ្ញុំ /េយីងបានអាន យល់ច�ាស់ នងិយល់្រពមនវូរាល់លក្ខខណ្ឌ  នងិខែចងែដលមាន 
េនាទំពរ័ខាងេ្រកាយ ។ ខ្ញុំ /េយីងទទួលខសុ�តវូនវូរាល់ពត៌័មានែដលបានផ្តល់ឲ្យធនាគារ ។



១ ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ គជឺាកចិ្ចសន�ារវាងេលាកអ្នក នងិធនាគារ
 េអសីុលីដា ភអីលិសីុ ស្តីពីការដាក់្របាក់បេញ�កី្នុងអំឡុងេពលកំណត់មយួ
 ជាក់លាក់ េនាតាមការយិាលយ័ធនាគារ ឬេសវាធនាគារេអឡចិ�តនូកិ នងិ
 ឌីជថីល េដីម្បទីទួលបានការ្របាក់ខ្ពស់ នងិមានសុវត្ថភិាព ។
២ េលាកអ្នកអាចេ្រជីសេរសីលក្ខខណ្ឌ ដាក់្របាក់បេញ�ីមានកាលកំណត់
 កំេណនីខ្ពស់ ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ នងិ្របាក់បេញ�ី
 មានកាលកំណត់រយៈេពលែវង នងិបន្តកចិ្ចសន�ាេដាយស្វយ័្របវត្តបិាន ។
 េលាកអ្នកនឹងទទួលបានវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ� ី ឬវ�ិ� ាបនប្រតេអឡចិ-
 �តូនកិជាភស្តុតាង បន្ទ ាប់ពីបាន្រពមេ្រពៀងេលីពាក្យសំុវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់
 បេញ� ីនិងដាក់្របាក់ចលូក្នុងគណនរីចួរាល់ ។
៣ េលាកអ្នកអាចដក្របាក់បេញ�េីនាតាមបញ្ជរេបឡា ឬតាមរយៈម៉ាសីុន
 ស្វយ័្របវត្តរិបស់ធនាគារ េអសីុលីដាបាន ចាប់ពីកាលបរេិច្ឆទបញ្ចប់េនាក្នុង
 វ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ� ីឬដក្របាក់េដមីមនុកាលកំណត់ដចូខាងេ្រកាម៖
៣.១ ការដក្របាក់បេញ�តីាមកាលបរេិច្ឆទបញ្ចប់
 - ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់កំេណនីខ្ពស់: ្របាក់េដមី និងការ្របាក់ដក
  បានេនាេពលចប់កចិ្ចសន�ា ។
 - ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់: ការ្របាក់ដកបានេរៀងរាល់ែខ 
  ្របាក់េដីមដកបានេនាេពលចប់កិច្ចសន�ា ។
 - ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់រយៈេពលែវង: ការ្របាក់ដកបានេរៀងរាល់
  បែីខម្តង ្របាក់េដមីដកបានេនាេពលចប់កចិ្ចសន�ា ។
៣.២ ការដក្របាក់េដមីមនុកាលកំណត់
 េលាកអ្នក អាចបញ្ចប់កចិ្ចសន�ា្របាក់បេញ�មីនុកាលកំណត់្រគប់្របេភទ
 េដីម្បដីក្របាក់េដីមមនុកាលកំណត់បាន នងិ�តូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ
 ដូចខាងេ្រកាម៖
៣.២.១ ចំេពាះេលាកអ្នក ជាតំណាង្រគះឹស្ថ ានធនាគារ ឬស្ថ ាបន័ម�ីកូហិរញ�វត្ថុ�តូវ
 ជូនដំណឹងមុនយ៉ាងតចិ ៣០ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វកីារ តាមការដាក់ពាក្យេស្នីសំុ
 បញ្ចប់ ឬការជនូដំណងឹជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរយៈលិខិតផ្លូវការ ឬ
 េសវាប�្ជ ាតាម E-mail/Fax មកធនាគារ នងិភ្ជ ាប់មកនវូវ�ិ� ាបនប្រត
 ្របាក់បេញ� ីែដលេស្នីសំុដក្របាក់េដមីមនុកាលកំណត់ េដាយមនិទទួលបាន
 ការ្របាក់េឡយី េហីយ�តវូកាត់កងការ្របាក់ជាមយួ្របាក់េដមី េដីម្បទូីទាត់
 សងមកធនាគារ េអសីុលីដាវញិ ក្នុងករណបីានទទួលការ្របាក់្របចាំែខ
 ចំេពាះ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ នងិបានទទួលការ្របាក់
 ្របចាំ្រតមីាសចំេពាះ ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់រយៈេពលែវងរចួេហីយ ។
៣.២.២ ចំេពាះេលាកអ្នកជាតំណាង្រកមុហុ៊ន/ស្ថ ាបន័ េ្រកាព្ីរគះឹស្ថ ានធនាគារ ឬ
 ស្ថ ាបន័ម�ីកហិូរញ�វត្ថុ �តវូជនូដំណងឹមនុយ៉ាងតិច ៣០ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វកីារ តាម
 ការដាក់ពាក្យេស្នសំុីបញ្ចប់ ឬការជនូដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរយៈ
 លិខតិផ្លូវការ ឬេសវាប�្ជ ាតាម E-mail/Fax មកធនាគារ េដាយមិន
 ត�មវូឲ្យភ្ជ ាប់មកនវូវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ� ី ែដលេស្នីសំុដក្របាក់េដីមមនុ
 កាលកំណត់េឡយី និងទទួលបានការ្របាក់តាមអ្រតាៃនគណនបីេញ�សំីៃច 
 េលីចំនួនទកឹ្របាក់បេញ�ែីដលេស្នសំុីដកមុនកាលកំណត់ ។ ចំេពាះេលាកអ្នក
 ្រសីដាក់្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ និង្របាក់បេញ�មីាន
 កាលកំណត់រយៈេពលែវង ្របសិនេបកី្នុងអំឡុងេពលកន្លងមក បានទទួល
 ការ្របាក់្របចាំែខ នងិ្របចាំ្រតមីាសរចួេហីយ �តវូកាត់កងការ្របាក់ជាមយួ
 ្របាក់េដីម េដមី្បទូីទាត់សងមកធនាគារ េអសីុលីដា ភីអលិសីុ វញិ ។
៣.២.៣ ចំេពាះេលាក-អ្នក ជាឯកត្តជន អាចបញ្ចប់កចិ្ចសន�ា្របាក់បេញ�មីនុកាល
 កំណត់ េដាយមិនត�មូវឲ្យភ្ជ ាប់មកនូវវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ� ីែដលេស្នីសំុ
 ដក្របាក់េដីមមនុកាលកំណត់េឡយី ។ ការ្របាក់នឹងទទួលបានតាមអ្រតា
 ការ្របាក់ៃនគណនីបេញ�សំីៃច េលីចំននួទកឹ្របាក់បេញ�ែីដលេស្នីសំុដកមនុ
 កាលកំណត់ ចំេពាះ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់កំេណីនខ្ពស់ និង្របាក់
 បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ ប៉ែុន្តការ្របាក់ែដលអតិថជិនទទួល
 បាន្របចាំែខ រចួេហីយ នងឹ�តវូកាត់កងជាមួយ្របាក់េដមី េដមី្បទូីទាត់សង
 មកធនាគារ េអសីុលីដា ភីអលិសីុ វញិ។ ចំេពាះ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់
 រយៈេពលែវង �តូវជនូដំណងឹមុនយ៉ាងតិច ៣០ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វកីារ តាមការដាក់
 ពាក្យេស្នីសំុបញ្ចប់ ឬការជូនដំណងឹជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរយៈ
 លិខិតផ្លូវការ ឬេសវាប�្ជ ាតាម E-mail/Fax មកធនាគារ េដីម្បទីទួល
 បានការ្របាក់តាមអ្រតាៃនគណនបីេញ�សំីៃចធម្មតា េបីមនិដេូច្ន ាះេទ
 ការ្របាក់មនិ�តូវបានផ្តល់ជនូេឡយី េហីយ្របសិនេបីក្នុងអំឡុងេពលកន្លង

 មក បានទទួលការ្របាក់្របចាំ្រតីមាសរចួេហីយ �តូវកាត់កងការ្របាក់
 ជាមយួ្របាក់េដមី េដីម្បទូីទាត់សងមកធនាគារ េអសីុលីដាវញិ ។
៤ ចំណូលការ្របាក់របស់េលាកអ្នក �តវូជាប់ពន្ធ្រសបតាម្របកាស ស្តីពពីន្ធ
 េលី្របាក់ចំេណញ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរញ�វត្ថុ ។
៥ អ្រតាការ្របាក់ែដលបាន្រពមេ្រពៀងរចួេហីយ មិនអន�ុ� ាតឲ្យែកែ្រប ឬផ្ល ាស់
 ប្តូរេដាយពុំមានការយល់្រពមពភីាគណីាមយួេឡយី េនាេពលែដល
 កចិ្ចសន�ាដាក់្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់មនិទាន់បញ្ចប់ ។
៦ ការបន្តកចិ្ចសន�ាស្វយ័្របវត្ត ិេកតីេឡងីេនាេពលែដលេលាកអ្នក បានេស្នសំុី
 ដាក់្របាក់បេញ�បីន្តមយួវគ្គេទៀត ឬេ្រចនីវគ្គបន្តបន្ទ ាប់គ្ន ាេដាយមនិមាន
 ការផ្ល ាស់ប្តូរេលខកចិ្ចសន�ាថ្ម ី។ ការបន្តែបបេនះ គឺអា្រសយ័េទាតាមការ
 បង្គ ាប់របស់េលាកអ្នក តាមរយៈការផ្តល់ពត័ម៌ានេនាេពលេបកីគណនី ឬ
 ជនូដំណឹងេនាេពលណាមយួក្នុងអំឡុងេពលៃនកិច្ចសន�ា ឬយ៉ាងតចិ
 បំផតុ ០២ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វកីារ មនុៃថ្ងបញ្ចប់កិច្ចសន�ា ។
៧ េនាេពលេលាកអ្នក េ្រជីសេរសីលក្ខខណ្ឌ បន្តេដាយស្វយ័្របវត្ត ិមាននយ័
 ថា េលាកអ្នក្រពមេ្រពៀងបន្តេផ្ញ្ីរបាក់ជាមយួធនាគារេអសីុលីដា ភីអិលសីុ 
 តេទាេទៀត ែដលមាន្របាក់េដមី ឬ្របាក់េដីមរមួទាំងការ្របាក់ែដលបាន
 ទទួល នងិរយៈេពលេផ្ញេីនារក�ាដចូកចិ្ចសន�ាែដលបាន្រពមេ្រពៀងពី
 ដំបងូដែដល េលីកែលងែតអ្រតាការ្របាក់�តូវអនុវត្តដូចខាងេ្រកាម៖
 - គតិជនូតាមអ្រតាការ្របាក់ធម្មតាែដលធនាគារ េអសីុលីដា ដាក់ឲ្យេ្របី-
  ្របាស់ជាផ្លូវការចងុេ្រកាយបង្អស់ ។
 - ចំេពាះេលាកអ្នក ែដលមានកចិ្ច្រពមេ្រពៀងផ្តល់អ្រតាការ្របាក់ពិេសស
  មនិអនុ�� ាតឲ្យេ្រជសីេរសីលក្ខខណ្ឌ បន្តជាស្វយ័្របវត្តេិឡយី ។ ករណី
  មានត�មូវការដាក់្របាក់បេញ�បីន្តេទៀត គ�ឺតូវគតិការ្របាក់តាមអ្រតាធម្មតា

វញិ ។
៨ ករណីេលាកអ្នកេស្នីសំុវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់បេញ�ថី្ម ីជំនួសវ�ិ� ាបនប្រត្របាក់
 បេញ�ចីាស់ែដលបានបាត់ ឬខូច េលាកអ្នក�តូវបង់ៃថ្លេសវាតាមការកំណត់
 របស់ធនាគារ េអសីុលីដា ភអីលិសីុ ។
៩ ធនាគារ េអសីុលីដា ភីអិលសីុ មានសិទ្ធេិពញេលញក្នុងការបដេិសធមនិ
 ទទួល ឬមិនបន្តកចិ្ចសន�ា ឬបញ្ឈប់កិច្ចសន�ា មនុេពលកំណត់ ្របសិន
 េបេីលាកអ្នក �តូវបានរកេឃីញថាមនិេគារពតាម្រគប់ ‘‘ខ’’ ែចងែដល
 មានេរៀបរាប់េនាក្នុងលក្ខខណ្ឌ ទូេទា ឬមានភស្តុតាងប�្ជ ាក់ថា៖
 - មនិបានអនវុត្តេទាតាមេគាលការណ៍ច�ាប់ និងបទប្បញ�ត្តេិផ្សងៗ ពាក់ពន័្ធ
  នងឹការ្របតបិត្តគិណនី ដចូជាច�ាប់ស្តីពីការ្របឆាំងការសម្អ ាត្របាក់ និង
  ហិរញ�ប្បទានេភរវកម្ម ។ 
 - មានការជាប់ពាក់ពន័្ធេដាយផ្ទ ាល់ ឬេដាយ្របេយាលជាមយួបគុ្គល ឬ
  អង្គភាពែដល�តូវបានហាមឃាត់ ក្នុងេគាលបំណងបេ្រម្ីរបេយាជន៍ដល់
  សកម្មភាពេល្មីសច�ាប់ និង/ឬសកម្មភាពេភរវកម្ម ។
១០ ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ េអសីុលីដា ភអិីលសីុ នងិ
 ពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត សូមេលាកអ្នក ទំនាក់ទំនងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនង
 អតថិិជន ២៤េម៉ាង តាមរយៈទូរសព័្ទេលខ: ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
 ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬ E-mail: inquiry@acledabank.com.kh

1 Term Deposit is an agreement between ACLEDA Bank Plc. and 
customers who deposit at the bank branch or electronic and 
digital banking services within a certain period of time to earn 
high interest rate and safety.

2 Customer has an option deposit cash as Hi-Growth Term Deposit, 
Hi-Income Term Deposit, and Long Term Deposit and choose the 
renewal automatically. The Customers will receive a Certificate or 
E-Certificate of Term Deposit as proof after completely deposit 
into the bank account.

3 Customer enables to process of cash withdrawal on the maturity 
date or prematurity date for cash of principle at bank counter or 
through ACLEDA ATMs:

3.1  Cash withdrawal on the maturity date
 - Hi-Growth Term Deposit: principle and interest can be withdrawal 

on the maturity date.
 - Hi-Income Term Deposit: interest can be withdrawal every month 

and principle can be withdrawal on the maturity date.
 - Long Term Deposit: interest can be withdrawal every three 

months and principle can be withdrawal on the maturity date.
3.2 Cash of principle withdrawal on prematurity date

 Customer can terminate the deposit agreement before maturity 
date and shall apply to the following conditions as below: 

3.2.1 Customer who is a representative of a bank or microfinance 
Institution must inform to ACLEDA Bank Plc. at least 30 business 
days in advance by completed the terminate certificate of deposit 
form or written in notice via official letter or by Service Order via 
E-mail/Fax from the authorized person and attach with certificate 
of Term deposit. The interest is not provided and customers will 
have to settle the principle to the bank if they have already 
received monthly interest for Hi-Income Term Deposit and 
quarterly interest for Long Term Deposit.

3.2.2 Customer who is a representative of a company/entity beside 
bank or microfinance institution must inform to ACLEDA Bank Plc. 
at least 30 business days in advance by completed the terminate 
certificate of deposit form or written in notice via official letter or 
by Service Order via E-mail/Fax without having to attach with 
certificate of Term deposit if customer requests for cash of 
principle withdrawal on the prematurity date. The interest will be 
provided as savings account on the principal amount requested. If 
they have already received monthly interest for Hi-Income Term 
Deposit and have already received quarterly interest for Long Term 
Deposit, they will have to settle the cash of principal to the bank.

3.2.3 Customer who is an individual can end the contract before 
maturity date without having to attach with certificate of Term 
deposit if customer requests for cash of principle withdrawal on 
the prematurity date. The interest will be provided as savings 
account on the principal amount requested for early withdrawal 
for Hi-Growth Term Deposit and Hi-Income Term Deposit, the 
customer will have to settle the cash of principal to the bank if 
they have already received monthly interest. Exemption for Long 
Term Deposit, the customer must inform to ACLEDA Bank Plc. at 
least 30 business days in advance by completed the terminate 
certificate of deposit form or written in notice via official letter or 
by Service Order via E-mail/Fax to receive interest rate as savings 
account, otherwise interest will be not provided. If customers 
have already received quarterly interest, they will have to settle 
the cash of principal to the bank.

4 Customer interest income is an imposed tax in accordance with 
the Prakas on Profit Tax of the Ministry of Economy and Finance.

5 The interest rate of Term Deposit that was already agreed will not 
allow to be modified or changed without the consent of either 
parties when the deposit agreement has not terminated.

6 Automatic renewal of Term Deposit occurs when customer 
requests for one or more than one consecutive terms without 
changing a new agreement number. Such renewal depends on 
customer orders by providing information when opening the bank 
account or notifying at any time during the contract period or at 
least two business days before the end of contract.

7 When customers choose the automatic renewal terms, which 
means they agree to continue saving money at the bank for cash 
of principal or cash of principal with received interest and period 
of Term Deposit will keep as agreed in the first agreement. The 
interest exemption shall apply to the following conditions:

 - The interest is calculated as normal following by the latest official 
standard rate of ACLEDA Bank Plc.

 - A special interest rate agreement holding by customer is not 
allowed to choose the automatic renewal terms but in case there 
is a need for further deposit, the interest will be calculated as 
normal rate.

8 If customer requests for a new certificate of Term Deposit to 
replace the old one that is lost or damaged, customer will pay for 
service fee determined by ACLEDA Bank Plc.

9 The bank has full right to refuse, reject, non-renewable or 
terminate the agreement before maturity date, if customer is not 
complied with general terms and conditions which proof that:

 - Customers do not comply with various laws and provisions 
related to account transactions, such as anti-money laundering 
and financing of terrorism.

 - Customers are directly or indirectly associated with a prohibited 
person or entity for the purpose of serving illegal activities 
and/or terrorist activities.

10 For banking services or other information, please visit your 
nearest ACLEDA Bank branch or call our 24/7 Call Centre: 023 994 
444 / 015 999 233 or E-mail: inquiry@acledabank.com.kh

លក្ខខណ្ឌ ទូេទាក្នុងការេ្រប្ីរបាស់គណនមីានកាលកំណត់ ជាមយួធនាគារ េអសីុលដីា ភអីលិសីុ TERMS AND CONDITIONS  OF FIXED DEPOSITS
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