
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
ចាត់ ែចងសាច់ ្របាក់
Cash Management



េសវា ចាត់ែចង សាច់្របាក់
 េសវា ចាត់ែចង សាច់្របាក់ ស្រមាប់ ត�មូវ េទា នឹង េសចក្តី�តូវ ការ ែផ្នក
ជំនញួ និង េធ្វឱី្យ លំហូរ សាច់្របាក់ របស់ េលាក អ្នកដំេណីរការ េទាយ៉ាង
្របេសីរ បំផតុ ។
 ធនាគារ េអសីុលដីា បេ្រម ីជនូ េលាកអ្នក នវូ េសវា រហស័ ជាមយួ នឹង 
ទំនកុ ចតិ្ត យ៉ាង រងឹ មាំ េដាយ មាន ការ គាំ្រទ ព ីអ្នក វនិេិយាគ អន្តរជាត ិ នងិកំពងុ
 ែត េ្របី្របាស់ ្របពន័្ធ បេច្ចកវជិ្ជ ា ទំេនីបបំផុតស្រមាប់ ទំនាក់ទំនងេទា សាខា្រគប់ 
េខត្ត- រាជធាន ី។
 ធនាគារ  េអសីុលដីា មាន បេ្រមី េសវា ចាត់ែចង សាច់ ្របាក់ ជា េ្រចនី ដចូ 
េនា ខាង េ្រកាម ៖

Cash Management
Cash Management are specially designed to meet your transactional
needs and optimise your cash flow.

You will receive fast personal service with the security of a bank 
backed by international investors and employ the latest 
information technology connecting on-line to all provinces and 
towns branches.

 The following Cash Management services are available at all of 
our main branches but should you have any special needs not 
covered please feel free to call us. We are capable of tailor making 
our service to meet most situations.

• Bank Confirmation
• Cashier's Cheque
• Payroll Service
• Cash Collection
• Supplier Payment
• Cash Consolidation Accounts
• Standing Order / Direct Debit
• Foreign / Traveller Cheque Purchasing
• Bank Draft
• Safe Box Service
• Tax Payment
• Forward Exchange Contract
• Bulk/Package Payment Service
• Foreign Exchange

•  លខិតិ អះអាង េល ីគណន ីនងិ ពត័ម៌ាន អតិថជិន
• មលូប្បទានប្រត សាច់្របាក់
• េសវា េបីក ្របាក់ េបៀវត្ស
• េសវា ្របមូល សាច់្របាក់
• េសវា ទូទាត់ឱ្យ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់
• េសវា ស�មួល គណន ីអតថិជិន
• េសវា ប�្ជ ា អចិៃ�ន្តយ៍
• េសវា ទិញមូលប្បទានប្រតបរេទស នងិមលូប្បទានប្រតេទសចរណ៍
• Bank Draft
•  បេញ� ីតាម រយៈ ្របអប់ សុវត្ថភិាព
• េសវា ្របមូល្របាក់ បង់ពន្ធ
• េសវា កិច្ច សន�ា ប្តូរ របូយិបណ័្ណ ទុក មនុ
• េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ទូទាត់ ជា កញ្ចប់
• េសវា ប្តូរ ្របាក់

� ៛េដីម្បកីាត់បន្ថយចំណាយ និងចំេណញេពលេវលា េលាកអ្នកអាចេ្របី
េសវាចាត់ែចងសាច់្របាក់ តាមរយៈេសវាេអសីុលីដាអុីនេធីែណត។

In order to reduce costs and save time, you can use cash 
management services through ACLEDA Internet Bank.


