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Bank Draft

   Bank Draft គឺ ជា ្របេភទ ៃន ឧបករណ៍ ទូទាត់ មួយ ែដល ធនាគារ
 េអសីុលដីា េចញឱ្យ អតិថិជន ណា មយួ េដមី្ប ីដក សាច់ ្របាក់ក្នុង ចំននួ ជាក់
 លាក់ មួយ ពី គណនី របស់ ធនាគារ ែដល មាន េនា ធនាគារ អន្តរការ ីឬ ធនាគារ
េផ្សងេនា ឯ េ្រកា ្របេទស ។ Bank Draft �តវូ បានេគ េ្រប ីជា ឧបករណ៍សុវត្ថិ
ភាព មយួេដមី្ប ីទូទាត់ េនា េ្រកា ្របេទស ។

Bank Draft

Bank Draft is a settlement tool ACLEDA Bank issues to customers 
for their specific amount withdrawals from bank's account with its 
intermediaries or other banks abroad. Generally, Bank Draft is 
used as a secure tool for settlements in foreign countries.

លក្ខណៈ ពេិសស
• Bank Draft ែដល េចញ េដាយ ធនាគារ  េអសីុលដីា អាចផាត់ទាត់េនា េ្រកា្របេទស
  បាន ។ អតិថិជន អាច ដក ជា សាច់្របាក់ សុទ្ធ ឬដាក់ ចលូ ក្នុងគណនរីបស់ ខ្លនួេនា
  ឯ េ្រកា ្របេទស បាន
• ធនាគារ  េអសីុលដីា អាច េចញ Bank Draft ជនូ អតថិជិន ណាម្ន ាក់ បានឱ្យ ែត
  គាត់ អាច មាន សាច់្របាក់ ្រគប់ ្រគាន់ (សាច់្របាក់ សុទ្ធ ឬ សមតលុ្យ គណន)ី
• Bank Draft ែដល េចញ េដាយ ធនាគារ  េអសីុលដីា មាន សុពលភាព េ្រប ី្របាស់ 
 រហូត ដល់ ១៨០ ៃថ្ង េដាយ គតិ ចាប់ ព ីៃថ្ង េចញ
• ធនាគារ  េអសីុលដីា អន�ុ� ាតឱ្យ អតថិជិន េស្នី សំុ ែកែ្រប ឬេធ្វ ីេមាឃភាព នវូ Bank 
 Draft របស់ ខ្លនួ បាន ឱ្យ ែត អតថិជិន បាន េស្នី សំុ ឬជនូ ដំណងឹជា លាយលក្ខណ៍
  អក្សរ មក ធនាគារ បាន មនុ េពល ផាត់ ទាត់
• ្របសិន េប ី Bank Draft បាន ខចូ ខាត ឬ បាត់ បង់ មនុ េពល ផាត់ ទាត់ អតថិិជន
 �តវូជនូ ដំណឹង ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ មក ធនាគារ  េអសីុលដីាជា បន្ទ ាន់ស្តី ព ីករណី
 េនះ េដមី្ប ីសំុឱ្យ ធនាគារ ទប់ ស្ក ាត់ ឬេធ្វេីមាឃភាពឬ ស្រមាប់ េធ្វ ីជា ឯកសារេយាង
 េដមី្ប ីេស្នី សំុ  Bank Draft ថ្មមីយួ េទៀត ព ីធនាគារ ។

• កាត់ បន្ថយ បាន នវូ ហានភីយ័ ទាក់ទង នងឹ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ សាច់ ្របាក់ េទា េ្រកា ្របេទស
• ទទួល បាន នូវ េសវា ឬ មេធ�ាបាយ ដ៏ ងាយ ្រសួល នងិ មាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ក្នុង ការ ទូទាត់
• ឱកាស ក្នុង ការ េ្រប្ីរបាស់ ផលតិផល និង េសវាកម្ម េផ្សងៗ េទៀត របស់ ធនាគារ ។

សារ្របេយាជន៍

• Bank Draft issued by ACLEDA Bank is payable to settle abroad. Our

 customers can use it to withdraw cash or deposit to their accounts;

• ACLEDA Bank can issue the Bank Draft to its customers if they have

 sufficient money (cash or account balance);

• Bank Draft issued by ACLEDA Bank has validity up to 180 days from

 issued date;

• Customers can request for amendment or cancellation of their Bank

 Draft by informing in writing to ACLEDA Bank before settlement;

• If Bank Draft is damaged or lost before settlement, you must

 immediately notify in writing to ACLEDA Bank in order to ask for

  cancellation or use as a reference to request for new Bank Draft.

Special Features   

• Lower risk in carrying large amount of cash to abroad;

• Be efficient and high secure in settlement;

• Gain opportunities to use other banking products and services.

Advantages


