
លខិតិ អះអាង េលគីណនី
នងិពត័ម៌ាន អតថិជិន
Bank Confirmationស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ

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



 The fees are quoted for indication purpose only and subject
 to variation.

េសវា លខិតិ អះអាង េល ីគណន ីនងិ ពត៌័មាន
 អតថិជិន
 េនា េពល ែដល េលាក អ្នក �តូវ ការឱ្យ ភាគី ទី បី ណា ម្ន ាក់ អះអាង េលី 
គណុវុឌ្ឍ ិ របស់ េលាក អ្នក េដមី្ប ីយក េទា េ្រប្ីរបាស់ ក្នុង េគាលបំណងេផ្សងៗ
ដចូជា ៖ េស្នី សំុ ទិដ្ឋ ាការ ចះុ បញ្ជ ីពាណជិ្ជកម្ម េធ្វ ីសវនកម្ម ។ល។ ធនាគារ 
 េអសីុលដីា  នងឹ េរៀប ចំ ការងារ េនះ ស្រមាប់ េលាក អ្នក ។

  ធនាគារ  េអសីុលដីា េចញ ជា លខិតិ អះអាង េល ីពត័ម៌ាន េផ្សងៗពាក់ពន័្ធ 
នងឹ េសវា បេញ� ីសន្ស ំ េសវា ឥណទាន េសវា បេញ� ី តាម  ្របអប់ សុវត្ថភិាព
េសវា លខិិត ធានា ឬ ក្រមតិ បន្ទ ាត់ ឥណទាន ។ល។ ែដល របូវន្តបគុ្គលនងិ នីតិ
បុគ្គល ទាំង ឡាយ មាន ្របតិបត្តិការជា មួយធនាគារតាម រយៈ ការ េ្របី្របាស់ 
ផលតិផល-េសវាកម្ម េដាយ េយាង តាម សមតលុ្យឬ ចំននួ ជាក់ ែស្តងគតិ ្រតឹម
កាលបរេិច្ឆទ ជាក់លាក់ ណា មួយេនា ក្នុង អតតីកាល ឬ បច្ចុប្បន្នកាល ែដល
 អតថិជិន បាន េស្នី សំុ ។

 កៃ្រម េសវា ស្រមាប់ ការ េចញ លខិិត អះអាង េល ីគណនី នងិ ពត៌័មានអតិថិជន
ក្នុង មយួ ្របតិបត្តកិារ គឺ ៖

Bank Confirmation

When you need third party to confirm your qualifications for any 
specific purpose like applying for visa from embassy, business 
registration, audition, etc., ACLEDA Bank will do it for you.

ACLEDA Bank issues the confirmation letter of other information 
related to deposits, credits, safe box service, bank guarantee, 
credit line etc. who have used the Bank's products and 
services in reference to their balance or any certain amount at 
specified date in the past or present they requested.

The fee of Bank Confirmation Service:

•   ៤០.០០០េរៀល
•   ១០ដលុ្ល ារអាេមរកិ
•   ៤០០បាត
•   ១០អឺរ ៉ ូ
•   ១០ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាលី
•   ១០ដលុ្ល ារ កាណាដា
•   ១០េផាន
•   ១.០០០េយ៉ន ជបុ៉ន 
•   ២០០.០០០ដុង េវៀតណាម
•   ៨០.០០០ឡាវ គីប ។ 

• KHR 40,000

• USD 10

• THB 400

• EUR 10

• AUD 10

• CAD 10

• GBP 10

• JPY 1,000

• VND 200,000

• LAK 80,000

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំណង ជ្រមាប ជូន ជា ពត័៌មាន 
 បុ៉េណ្ណ ាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។


