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+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. Term DepositTerm Deposit

្របាក់បេញ�ី
មានកាលកំណត់

Benefits

Type of Term Deposit

 • Gain high interest rate for your �nancial security

 • A certificate will be issued and you can use it as your collateral 
if you wish to apply for short term loan with us

1. Hi-Growth Term Deposit
2. Hi-Income Term Deposit
3. Long Term Deposit
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     ដាក់ ្របាក់ បេញ�មីាន កាល កំណត់ េលាក អ្នក នងឹ ទទួល បាន អ្រតា ការ 
្របាក់ ដ៏ ល្អ គួរ ជា ទី េពញ ចិត្ត ។ េលាក អ្នក អាច េ្រជីសេរសី សន្ស ំជា ្របាក់
 េរៀល ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ឬ ្របាក់ បាត តាម េសចក្ត ី�តវូ ការ ។ េលាក
 អ្នក ក៏ មាន ជេ្រមីស ក្នុង ការ ទទួល យក ការ ្របាក់ តាម ប ីរេបៀប ៖ 
១. ទទួលការ្របាក់េរៀង រាល់ ែខ 
២. ទទួល ការ្របាក់ េរៀងរាល់ បែីខ 
៣. ទទួល ការ ្របាក់េនា េពល ដល់ កាល កំណត់ ។

្របាក់បេញ� ីមាន កាល កំណត់

លក្ខខណ្ឌ  ត�មូវ
• ស្រមាប់ ត�មូវការ េ្រប្ីរបាស់ េសវា ធនាគារ នងិ  ពត័ម៌ាន េផ្សងៗ េទៀត សូម ទាក់ទង
 ភ្ន ាក់ងារ បេ្រម ីអតថិជិន េនា សាខា ធនាគារ  េអសីុលដីា ឬ ក៏ ការយិាលយ័ទំនាក់ទំនង
 អតថិជិន (បេ្រម ី២៤ េម៉ាង)
• បំេពញ ពាក្យ សំុ ចុះ េឈ្ម ាះ េបកី គណន ីឯកត្តជន
• បំេពញ ពាក្យ សំុ េបកី គណនី មាន កាល កំណត់ េដាយ េ្រជសីេរសី យក ជេ្រមសី ណា
  មយួ (គិត ការ ្របាក់ ជា េរៀង រាល់ ែខ ឬ គតិ ការ ្របាក់ ដល់ ៃថ្ងកំណត់) នងិលខិតិគំរ ូ
 ហត្ថេលខា
• ទំហំ្របាក់េដីម អប្បបរមា ្រតឹម ែត ២.០០០.០០០ េរៀល, ៥០០ ដុល្ល ារ អាេមរកិឬ
 ២០.០០០ បាត

គណុ្របេយាជន៍

្របេភទ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់

• រក�ា សាច់្របាក់ ្របកបេដាយ សុវត្ថភិាព នងិ ទទួល បាន ការ ្របាក់ ខ្ពស់
• ទទួល បាន វ�ិ� ាបនប្រត ្របាក់ បេញ� ីែដល អាច េ្របី្របាស់ជា ្រទព្យ ប�្ច ាំជាមយួ េយងី 
 ខ្ញុំ  ក្នុង ករណ ីេលាក អ្នក �តវូការ ឥណទាន ស្រមាប់ រយៈេពល ខ្ល ីជាង

១. ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់កំេណីនខ្ពស់

២. ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ 

៣. ្របាក់បេញ�មីានកាលកំណត់រយ:េពលែវង

 េលាកអ្នកអាចដាក់្របាក់បេញ�ីមានកាលកំណត់ បានេដាយខ្លួនឯង  និង
ទទួលបានអ្រតាការ្របាក់ខ្ពស់ តាមេអសីុលីដាម៉ូបាល ឬម៉ាសីុនដាក់្របាក់
បេញ�ីមានកាលកំណត់។
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You can open term deposit by yourself with higher interest 

through ACLEDA mobile or Term Deposit Machine.

Term Deposit

With Term Deposit, you will receive an attractive interest rate 
that you can deposit in Khmer Riel, US Dollar, or Thai Baht. You 
also have three choices in receiving your interest; 
1. receiving it every month
2. every 3 months
3. at the end of the term.

Requirements

 • Contact our customer service officer at any ACLEDA Bank's 
branch or Call Center (24/7) for our services requirements and 
more information

 • Fill in a Personal Customer Registration Form
 • Fill in a chosen account opening form and specimen signature 

card
 • Minimum amount of principal only KHR2,000,000; USD500; or 

THB20,000


