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Bulk/Package Payment Service

 េផ្ទរ ្របាក់ 
ទូទាត់ ជា កញ្ចប់ 

ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
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



េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ទូទាត់ ជា កញ្ចប់
 េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ទូទាត់ ជា កញ្ចប់ អនុ�� ាត ឱ្យ អតិថិជន អាច េស្នី សំុ េផ្ទរ 
្របាក់ ឬ មលូនធិ ិបាន េ្រចីន ្របតបិត្តកិារ េដីម្ប ីទូទាត់ េទា ឱ្យ អ្នក ទទួល ផល 
េ្រចនីនាក់ ឬ េ្រចនី គណនី ក្នុង េពល ែត មយួ េនា តាម សាខា របស់ ធនាគារ
 េអសីុលដីា ។

Bulk/Package Payment Service

Benefits

Bulk/Package Payment Service allows you to transfer your funds 
to many accounts/beneficiaries at the same time through ACLEDA 
Bank's branches.

• ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ េផ្ទរ ្របាក់ ទូទាត់ ជា កញ្ចប់ ឱ្យ អ្នក ទទួល ផល ជា ្រកុម(េ្រចីន នាក់
 ឬ េ្រចីន គណនី) ក្នុង េពល ែត មួយ ។
• កាត់ បន្ថយ ចំណាយ េធ្វី ដំេណីរ ចាត់ ែចង និង ទូទាត់ សាច់ ្របាក់ ឱ្យអ្នកទទួល ផល ។
• ទូទាត់ ្របកប េដាយ សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ។

អត្ថ្របេយាជន៍

   ធនាគារ  េអសីុលីដា ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល ជូន ដល់ អតិថិជន ក្នុង ការ េធ្វី 
្របតបិត្តកិារជា ្របេភទ របូយិបណ័្ណ េផ្សង គ្ន ា េដាយ ធនាគារ នងឹ  ប្តូរ ្របាក់ ជា ស្វយ័ ្របវត្តិ
េទា តាម អ្រតា ប្តូរ ្របាក់ ផ្លូវ ការ របស់ ធនាគារ  េអសីុលីដា េនា េពល េផ្ទរ-ទូទាត់
 េនាះ ។

្របេភទ របិូយបណ័្ណ

• សូម អេញ្ជញី មក កាន់ សាខា របស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា េដមី្ប ីេស្នី សំុ េផ្ទរ ្របាក់-ទូទាត់ ។
• �តូវ បំេពញ តារាង ទិន្ននយ័ (សូម ទាក់ ទង ធនាគារ  េអសីុលីដា េដីម្ប ីទទួល បាន
  គំរ ូតារាង ទិន្ននយ័ និង សំេណី សំុ ឬ ទាញ យក ទីេនះ) េដីម្បដំីេណីរការ ទូទាត់ ជូន 
 អ្នក ទទួល ផល ។
• បំេពញ ពាក្យេស្នីសំុ នងិ ចះុកចិ្ចសន�ា ប្តូរ របូយិបណ័្ណ ទុកមនុ ។
• បញ្ជូន មក ធនាគារ  េអសីុលីដា នូវ ឯកសារ និង តារាង ទិន្ននយ័ ដូច ខាង េ្រកាម េដីម្ប ី 
 េផ្ទរ ្របាក់ ឬ ទូទាត់ េចញ ព ីគណន ីែដល មាន សមតលុ្យ ្រគប់ ចំននួ ៖
 - Hard Copy ែដល មាន ការ អនុមតិ ្រតឹម �តូវ េដាយ អ្នក មាន សិទ្ធិ (ក្នុង ករណី 
   តារាងទិន្ននយ័ មាន េ្រចីន ទំពរ័ ត�មូវ ឱ្យ េបាះ ្រតា ឬ ចុះហត្ថេលខា ខ្លី សម្គ ាល់ ្រគប់ 
 ទំពរ័) ។
 - Soft Copy �តវូ េផ្ញ ីមក ធនាគារ  េអសីុលដីា តាម រយៈ អុែីម៉ល ឬ ចម្លង ចលូ CD/

 Flash ឬ តាម មេធ�ាបាយ េផ្សង េទៀត ែដល មាន ្របសិទ្ធភាព ។

ការ េស្នី សំុ េផ្ទរ ្របាក់ ឬ ទូទាត់ ជា កញ្ចប់

• េលាកអ្នក អាច េផ្ទរ-ទូទាត់ ចាប់ ព ី៥ ្របតបិត្តកិារ េឡងី េទា ក្នុង មយួ េលកី ។
 ចំេពាះ ្របតិបត្តិការ មាន ចំនួន តិច ជាង េនះ �តូវ អនុវត្ត តាម េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ធម្មតា ។
• អាច េធ្វី ្របតិបត្តិការ ជា សាច់ ្របាក់ ឬ  កាត់េចញ ពី គណនី របស់ េលាកអ្នក ។

ការ ទូទាត់

• Make a bulk/package payment to a group of receiver (many accounts/
 beneficiaries) at the same time.

• Save your expenses and time on making settlements to beneficiaries.

• Be convenient and secure.

Currency
ACLEDA Bank offers this service in other currencies that available in the 
Bank's system. If you make payment in different currency, the Bank will 
automatically convert it bases on the exchange rate of ACLEDA Bank.

Payment
• You can make payments from five beneficiaries, otherwise your
 transactions are considered as normal fund transfer service.

• Your payments can be made by cash or debited from your bank accounts.

How to make a bulk/package payment
• Please come to ACLEDA Bank's branch to request a bulk/package payment

 service.

• Fill a data source for Bulk/Package Payment Service in Ms. Excel (contact

 ACLEDA Bank to receive the data source table and form or download

  from here) to process payments to beneficiaries.

• Provide your data source and form for making payment or transfer from

 your account (having sufficient account balance):

 - Hard Copy: authorized by corporate owner (if the data source table

 has many pages, you have to give short sign or stamp on every pages).

 - Soft Copy: send to ACLEDA Bank by e-mail or copy to CD/USB drive or

 other efficiency ways.

េលាកអ្នកអាចេ្របី និងចាត់ែចង េសវាេផ្ទរ្របាក់ទូទាត់ជាកញ្ចប់ តាមរយៈ
េអសីុលីដាអុីនេធីែណត។

You can use and manage the bulk/package payment service 
through ACLEDA Internet Bank.


