
Transactions via ACLEDA POS

Transactions via ACLEDA E-Commerce

How to apply for Consumer Card

+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

ស្រមាប់ពត៌័មានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

• Cash withdrawal from ACLEDA POS at ACLEDA Bank's counter

• Payment via ACLEDA POS

• Online shopping and payment via ACLEDA E-Commerce
 Payment Gateway
• Secure, convenience and save time

• Be a majority

• Have a contact address in Cambodia

• Have an account with ACLEDA Bank Plc.

• Have ID Card, Passport, Family Book

• Have sufficient income

េ្រប្ីរបាស់ផ្ទ ាល់ខ្លនួ
Consumer Card

បណ័្ណឥណទាន

មេធ�ាបាយទូទាត់កាន់ែតឆាប់រហស័
Faster by tapping your card to pay



 បណ័្ណឥណទានេ្របី្របាស់ផ្ទ ាល់ខ្លួន អាចេធ្វ្ីរបតបិត្តកិារដក្របាក់ពី
ម៉ាសីុនេអធអឹីម ្រពមទាំងអាចទូទាត់ៃថ្ល ទំនិញ-េសវាកម្មេផ្សងៗតាម
រយៈម៉ាសីុនឆតូកាតេអសីុលដីា ឬ្របពន័្ធេអសីុលដីាអុខុីមេមសី េលសី
ពសីមតុល្យទកឹ្របាក់ែដលមានជាក់ែស្តងក្នុងគណន ី។

• គតិការ្របាក់ េលចំីននួទកឹ្របាក់ែដលបានដកេលសីពសីមតលុ្យ
• ទំហំឥណទាន អតិបរមា ៥០.០០០ដលុ្ល ារអាេមរកិ ឬសមមលូ
• ស្រមាប់ម�ន្តរីាជការ នងិអតថិជិនែដលកំពងុេ្រប្ីរបាស់េសវាេបកី្របាក់េបៀវត្ស
  ទំហំឥណទានអតបិរមាេស្មីនងឹ្របាក់េបៀវត្សបច្ចុប្បន្នចំននួ ១២ែខ ប៉ែុន្តមនិ�តវូ
 េលសីព ី១.៥០០ដលុ្ល ារអាេមរកិ ឬសមមលូ (េ្របជីាមយួបណ័្ណេអធអីមឹេអសីុលដីា)

• រយៈេពលឥណទាន៖ អតបិរមា ៣៦ែខ

• ពនិិត្យេមីលសមតលុ្យគណន ីនងិរបាយការណ៍គណនសីេង្ខប

• ដក្របាក់តាមម៉ាសីុនេអធអីមឹ  របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា នងិ ធនាគារ េអសីុលដីា
 ឡាវ 

• ដាក់្របាក់តាមម៉ាសីុនដាក់្របាក់ របស់ធនាគារ េអសីុលដីា 

• េផ្ទរ្របាក់ ទូទាត់វកិ្កយប្រត នងិបញ្ចូលទកឹ្របាក់ទូរសព័្ទ ។ល។

• ទូទាត់ៃថ្លទំនិញ និងេសវាកម្ម តាមរយៈម៉ាសីុនឆូតកាតរបស់ ធនាគារ
 េអសីុលដីា េនាតាមហាងលក់ទំនញិនងិេសវាកម្មេផ្សងៗ

• ទិញ និងទូទាត់ៃថ្លទំនិញ-េសវាកម្ម តាមរយៈេសវាេអសីុលដីាអីុខុមេមីស

• មានសុវត្ថភិាព នងិងាយ្រសួលជាងការេ្រប្ីរបាស់សាច់្របាក់សុទ្ធនងិចំេណញ
 េពលេវលា

បណ័្ណឥណទានេ្រប្ីរបាស់ផ្ទ ាល់ខ្លនួ

្របេភទរបូយិបណ័្ណ

លក្ខណៈពេិសស

្របតិបត្តកិារតាមរយៈម៉ាសីុនេអធអីមឹ

្របតបិត្តកិារតាមរយៈម៉ាសីុនឆតូកាត

្របតបិត្តកិារតាមរយៈអុខីមុេមីស

េដមី្បេី្រប្ីរបាស់បណ័្ណឥណទានេ្រប្ីរបាស់ផ្ទ ាល់ខ្លនួ
Features

Transactions via ATM 

Consumer Card allows you to make cash withdrawal from 
ACLEDA Bank's ATMs and pay for goods or services through 
ACLEDA POS or ACLEDA E-Commerce
Payment Gateway exceeded the amount in your account 
balance.

Currency of Consumer Card is available in Khmer Riel,
US Dollar or Thai Baht.

Consumer Card

Currency Types

្របេភទរបិូយបណ័្ណស្រមាប់បណ័្ណឥណទានេ្រប្ីរបាស់ផ្ទ ាល់ខ្លនួ អាចជា្របាក់េរៀល 

្របាក់ដុល្ល ារអាេមរកិ ឬ្របាក់បាត ។

• អាយុចាប់ព ី១៨ឆ្ន ាំេឡងី (នតីជិន)

• មានអាសយដ្ឋ ានទំនាក់ទំនងច�ាស់លាស់េនាក្នុង្របេទសកម្ពុជា

• មានគណនជីាមយួធនាគារ េអសីុលដីា

• មានេសៀវេភា�គសួារ អត្តស�� ាណបណ័្ណស�្ជ ាតែិខ្មរ ឬលខិតិឆ្លងែដន
 ែដលមានសុពលភាព

• មានមខុរបរ ឬ្របភពចំណូលច�ាស់លាស់

• Interest is charged on the overdraft only.

• Loan size up to USD50,000 or equivalent.

• For Government officers or payroll account maximum
 loan size  up to 12 months of salary but not greater
  than USD1.500 or equivalent  (use withACLEDA ATM Card).

• Loan period is up to 36 months (3 years).

• Balance inquiry and mini-statement.

• Cash withdrawal from ATMs of ACLEDA Bank and ACLEDA
 Bank Lao.

• Cash deposit via ACLEDA Bank's Cash Deposit Machine.

• Bill payment, fund transfer, mobile phone top up, etc.


