
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

បណ័្ណ េចសីុប៊ី
JCB Card

ជេ្រមសីដ៏មានសុវតិ្ថភាព ទាន់សមយ័
នងិវសិាលភាពទូលំទូលាយទូទាំងពិភពេលាក
Your smart choice with the secure payment worldwide.



បណ័្ណេចសីុប៊ ី
   បណ័្ណ ឥណពន្ធ េចសីុប៊ី  គឺ ជា បណ័្ណ ប្ល ាស្ទិក េអឡិច�តូនិក មាន

 សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ មនិ អាច ែក្លង បន្លំ  បាន នងិ េ្រប្ីរបាស់ ្របពន័្ធ នងិស្ល ាកស�� ា 

របស់ ធនាគារ េអសីុលីដា ភីអិលសីុ និង េចសីុប៊ី ។ បណ័្ណ េនះ េចញ

 េដាយ ធនាគារ េអសីុលីដា ជូន អតិថិជន ស្រមាប់ េធ្វី ្របតិបត្តិការដក

សាច់្របាក់ េនា តាម ម៉ាសីុន េអធីអឹម និង ទូទាត់ ចំណាយ េផ្សងៗ តាមម៉ាសីុន 

ឆូតកាត ឬ តាម អុីនេធីែណត(អនឡាញ) ែដល មាន បិទ ស្ល ាកស�� ា

 េចសីុប៊ី េនា ទូទាំង ្របេទស និង ពាស េពញ ពិភពេលាក ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• អាច ដក សាច់្របាក់ បាន ឆាប់ រហស័ ពី ្រគប់ ម៉ាសីុន េអធអីមឹ ទាំង អស់ែដល មានស្ល ាក
  ស�� ា េចសីុបី៊ េនា ក្នុង និង េ្រកា្របេទស ២៤េម៉ាង ក្នុង មួយ ៃថ្ងនិង ៧ ៃថ្ង ក្នុងមួយ 
 សប្ត ាហ៍ ។
• អាច ប�្ជ ា ទញិ ទំនញិ កក់ សំប្ុរត យន្តេហាះ ឬ កក់ បន្ទប់ សណ្ឋ ាគារតាម Internet/
 E-Commerce ។ល។
• េផ្ទរ ្របាក់ តាម រយៈ ម៉ាសីុន េអធអីមឹ របស់ ធនាគារ េអសីុលដីា ។
• ចំេណញ េពលេវលា នងិមាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ នងិ ទូទាត់ 
 ចំណាយ េផ្សងៗ ។

េដមី្បេី្រប្ីរបាស់
• ជានតីជិនែដលមានអាយចុាប់ព ី១៨ឆ្ន ាំ ។
• �តវូមានឯកសារអត្តស�� ាណដូចជា៖ អត្តស�� ាណបណ័្ណស�្ជ ាតែិខ្មរ  ឬលខិតិឆ្លង
 ែដន ។
• �តវូមានគណនីជាមយួធនាគារ េអសីុលដីា ។

JCB Card

JCB Card is a secure tool in payment via Internet (online), POS, 
and cash withdrawal via ATM worldwide.

JCB Card is an electronic plastic card issued by ACLEDA Bank Plc. 
to allow customers to make withdrawals through any ATM and 
payments via any POS or Internet (online payments) throughout
Cambodia and around the world where the JCB's logo is displayed.

Benefits

• Making withdrawals quickly via any ATM and making all kinds of payments

 quickly through any POS where the  JCB's logo is displayed throughout

 Cambodia and around the world 24 hours a day and 7 days a week.

• Conveniently pay for goods or services, booking air tickets or hotel

 room, etc., over the internet/e-commerce.

• Making funds transfers via ACLEDA ATM.

• Efficiency time and safety for cash management and settlements.

HOW TO APPLY

• Adult aged 18 years old up.

• Identification documents such as Khmer identity card, passport 

• Having account with ACLEDA Bank.


