
+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.

ប េញ�-ីសន្សំ
សុវត្ថភិាព នងិប  េង្កនី ្របាក់ចំណូលប ែន្ថម

េសវា

DEPOSIT
Make your money  growth

• Savings Account
• Demand Deposit Account
• Current Account
• Term Deposit
• Euro Flex Account
• Securities Account
• Monk Account and Pagoda Fund Account
• Individual Retirement Account
• Health Savings Account
• Education Savings Account
• Future Kid Account

ACLEDA Bank Plc has many kinds of deposit
service which are listed below:



េសវា បេញ�-ីសន្សំ
  វនិេិយាគ សាច់្របាក់ របស់ េលាកអ្នក ជា មយួ ធនាគារ     េអសីុលដីា ជា
្របភព ចំណូល បែន្ថម   និង ធានា បាន នវូសុវត្ថភិាពខ្ពស់ ។ េលាក អ្នក អាច
 េ្រជសីេរសី ្របេភទ គណនី សន្ស ំ្របាក់េនា ធនាគារ េអសីុលដីា បានតាម
 ត�មវូការ ។

  េសវា េនះ ស្រមាប់ ផ្តល់ ជនូ ដល់ ជន ្រគប់ របូ ែដល ជា នតីជិន នងិ មានអាយ ុចាប់
 ព១ី៨ឆ្ន ាំ េឡងី េទា ដចូជា ៖ អ្នក ្របកប របរ រកសីុ េផ្សងៗ ្រស្តី េមផ្ទះ សិស្ស និស្សតិ
បគុ្គលកិកម្មករ ម�ន្តីរាជការ ។ល។ អង្គភាព នានា ែដល ជា នីតិបុគ្គល ដូចជា ៖
្រកុមហុ៊នអង្គការ គេ្រមាង អភវិឌ្ឍន៍នានា មន្ទរី ្រកសួងនានា របស់រាជរដ្ឋ ាភបិាល
។ល។  អាចេបីក គណន ីស្រមាប់ េ្រប្ីរបាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ ឬ េបីក ក្នុង នាម អង្គភាពនានា
បាន ។ 

លក្ខខណ្ឌ  ត�មូវ

• ធនាគារ េអសីុលដីា មាន ្រទព្យ សរបុ ចំននួ ៦,៥៥ ពាន់លាន ដលុ្ល ារអាេមរកិ (គតិ 

 ្រតមឹ ដំណាច់ឆ្ន ាំ ២០២០)

•  ធនាគារ េអសីុលដីា មាន ភាគទុនិក អន្តរជាត ិ ែដល ជាស្ថ ាបន័ នាំមខុ និង ល្បលី�ាញ

  ក្នុង ពភិពេលាក

•  ធនាគារ េអសីុលីដា ជា "្របជា ធនាគារ ែដល េលាកអ្នក េជឿទុកចិត្ត" ឈានមុខ

 េគ ្រពម ទាងំ មាន បណ្ត ាញ ្របតបិត្តកិារ ធំ ជាង េគ បំផតុ េនា ក្នុង្របេទស កម្ពុជានិង 

 បាន វនិិេយាគ េទា េ្រកា ្របេទស មនុេគ បង្អស់ មាន្របេទសឡាវ នងិ មយ៉ីាន់ម៉ា

•  ធនាគារ េអសីុលដីា ទទួល បាន ពាន រង្វ ាន់ ជា ្រកមុហុ៊នរកីចេ្រមនី លំដាប់ ថ្ន ាក់

  ពភិពេលាក របស់ េវទកិា េសដ្ឋកចិ្ច ពិភព េលាកនងិ �តវូ បានេ្រជសីេរសី ឳ្យ ក្ល ាយជា

  សមាជិក ៃន េវទិកា េសដ្ឋកចិ្ច ពភិពេលាក ក្នុង ឆ្ន ាំ ២០១៤

• ធនាគារ េអសីុលដីា បាន ទិញ េសវា រ៉ាប់រង ពី ្រកុមហុ៊ន ធានា រ៉ាប់រង ធំ ជាងេគ មួយ

  ក្នុង ចំេណាម ្រកុមហុ៊ន ធានា រ៉ាប់រង ធំៗ ទូទាំង ពិភពេលាក េដីម្ប ីការពារ ្រទព្យ

 សម្បត្តិ របស់ ធនាគារ ក៏ដូចជា ្រទព្យសម្បត្តិ របស់ អតិថិជន និង សាធារណជន

  ទូេទា ែដល េ្រប្ីរបាស់ េសវា របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា

• ធនាគារ េអសីុលីដា ជា ធនាគារ ដំបូងេគ េនា ្របេទស កម្ពុជា ែដល ទទួលបាន 

 ចំណាត់ ថ្ន ាក់ ពី ស្ថ ាបន័ ផ្តល់ ចំណាត់ ថ្ន ាក់ ធនាគារ អន្តរជាត ិStandard

  & Poor's និង GIIRS

មូលេហតុ ចម្បង មួយ ចំនួន ែដល េធ្វី ឱ្យ ធនាគារ េអសីុលីដាជា ៃដគូដ៏ ល្អ បំផុត ស្រមាប់ 

ការពារ ្រទព្យសម្បត្ត ិរបស់ េលាក អ្នក រមួ មាន ៖

េសវាបេញ�-ីសន្សរំបស់ធនាគារ េអសីុលដីា មានេ្រចនី្របេភទ
ដចូខាងេ្រកាម ៖ 

• គណន ីបេញ� ីសំៃច

• គណន ីបេញ� ីតាម ត�មវូ ការ

• គណន ីចរន្ត

• ្របាក់ បេញ� ីមាន កាល កំណត់

• គណន ីEuro Flex

• គណន ីមលូប្រត

• គណន ី្រពះ សង្ឃ នងិ គណន ីមលូនធិ ិវត្ត

• គណន ីមលូនធិ ិេសាធននវិត្តន៍

• គណន ីមលូនធិ ិគាំពារ សុខភាព

• គណន ីមលូនធិ ិសិក�ា អប់រ ំ

• គណន ីអនាគត កមុារ

េលាកអ្នកអាចដាក់្របាក់បេញ�ី តាមម៉ាសីុនដាក់-ដក្របាក់ បាន្រគប់េពល
េវលា និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

• ACLEDA Bank is holding assets were US$ 6.55 billion (as of
    December 2020).
• ACLEDA Bank is backed by main and well-known international
  shareholders.
• ACLEDA Bank is being trusted by millions of customers.
• ACLEDA Bank has the largest branch network in Cambodia 
 and it is the first Cambodian commercial bank to invest in
 Lao PDR and Myanmar.
• ACLEDA Bank has been nominated as a World Economi
 Forum Global Growth Company 2014 and has become the
 member of the World Economic Forum.
• ACLEDA Bank has taken out a Bankers' Blanket Bond 
   insurance policy from one of the world's largest providers 
 of insurance to protect the Bank's assets.
• ACLEDA Bank is the first Bank in Cambodia that assigned 
 ratings by the top international credit ratings agencies—
 Standard & Poor's and GIIRS.

The main reasons that ACLEDA Bank is the 
best partner for your assets:

Qualifications

Deposits 

Invest your money with ACLEDA Bank is a smart choice to earn 
your extra income. Your money is not only worked harder but 
also kept in a safe place. We offer you with the best solutions 
to meet your short and long term financial planning goals 
which you may choose from a variety of accounts.

Deposit services can be accessed by everybody who is legal 
and at least 18 years old (businessmen or businesswomen, 
housewives, students, employees, workers, ministers, etc.)
or legal corporations (companies, organization, development
project, departments, government ministries, etc.)

You can make deposits through our Cash Recirculation ATM at 
any time conveniently.


