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េវបសាយ: www.acledabank.com.kh



ATMATM

ACLEDA Bank's ATM has many functions for your convenient 
access to banking services via all types of ACLEDA Bank cards 
and other banks cards such as: ACLEDA Card, ACLEDA Gold Card, 
VISA, Mastercard, Maestro, Cirrus, ACLEDA Consumer Card, 
UnionPay International, JCB, Diners, and Discover. 

Transactions via ACLEDA ATM

ម៉ាសីុន េអធីអមឹម៉ាសីុន េអធីអមឹ

្របតិបត្តិការ តាម  ម៉ាសីុន េអធីអឹម េអសីុលីដា

 ម៉ាសីុន េអធអឹីម េអសីុលដីា មានមខុងារដ៏សម្បរូែបបស្រមាប់េលាក
អ្នក េធ្វី  ្របតិបត្តិការេសវា ធនាគារតាម រយៈ  បណ័្ណ េអសីុលីដា្រគប់្របេភទ
និងបណ័្ណរបស់ធនាគារេផ្សងដូចជា៖ បណ័្ណេអធីអឹម, បណ័្ណ មាស
េអធអីមឹ,បណ័្ណ វសីា,បណ័្ណម៉ាស្ទរ័កាត,  Maestro, Cirrus, បណ័្ណឥណទាន
េ្រប្ីរបាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ, UnionPay International, JCB,  Diners Club, 
នងិ Discover ។

•  សមតុល្យ សាច់្របាក់ នងិរបាយការណ៍សេង្ខប

• ដក្របាក់
• ដក្របាក់តាមគណនវីល៉េទ្បត   (មនិ  េ្រប ីបណ័្ណ)
• េផ្ទរ្របាក់
    - េផ្ទរ្របាក់រវាងគណនមី្ច ាស់ែតមយួ
    - េផ្ទរ្របាក់េទាគណនេីផ្សង ក្នុងធនាគារ េអសីុលដីា
    - េផ្ទរ្របាក់េទាគណនធីនាគារេផ្សង
    - េផ្ទរ ្របាក់ ពី បណ័្ណ វសីា េអសីុលដីា េទា បណ័្ណ វសីា របស់ ធនាគារ េផ្សងក្នុង ្របេទស
    - េផ្ទរ ្របាក់ ពី បណ័្ណ ម៉ាស្ទរ័កាត េអសីុលីដា េទា បណ័្ណ ម៉ាស្ទរ័កាត របស់ ធនាគារ
  េផ្សងទូទាំង ពភិព េលាក
• ទូទាត់វកិ្កយប្រត  (អគ្គសិន)ី
• បញ្ចូល ទឹក្របាក់ ទូរសព័្ទ
• ទូទាត់បណ័្ណឥណទាន
• បេង្កតីបណ័្ណនមិ្មតិ
• ដាក់្របាក់បេញ� ី(*)
• ដាក់្របាក់ចលូគណនវីល៉េទ្បត (*) 
• ្របតបិត្តកិារ េផ្សងៗ េទៀត

(*)្របតិបតិ្តការស្រមាប់ែតម៉ាសីុនេអធីធមឹដាក់-ដក្របាក់

• Balance Enquiry and Mini Statement

• Cash Withdrawal

• Cash Withdrawal from Wallet Account (Cardless)

• Funds Transfer

    - Own Account Transfer

    - Other Account Transfer in ACLEDA Bank

    - CSS Inter-Bank Transfer 

    - Fund transfers (VISA Direct) from ACLEDA VISA (debit/credit) cards

 to other's bank Visa cards in Cambodia

    - Fund transfers (MasterCard MoneySend) from ACLEDA MasterCard

 (debit/credit) cards to other's bank Mastercard worldwide

• Bill Payment (EDC) 

• Mobile Phone Top Up

• Credit Card Payment

• Virtual Card

• Cash Deposit (*)

• Cash Deposit to Wallet Account (*)

• Other Services

(*)Available in Cash Recirculation ATM

ស្រមាប់រេបៀបេ្រប្ីរបាស់
For user manual.


