
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

បណ័្ណវសីា
VISA Card

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



VISA Cardបណ័្ណវសីា

 ជាជេ្រមីសដ៏ល្អ្របេសីរក្នុងការទូទាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាត ិ។ ជាមយួ
បេច្ចកវជិ្ជ ាទំេនីបចុងេ្រកាយបង្អស់ែដលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់
នងិមានភាពងាយ្រសួលគឺ បណ័្ណវសីាេអសីុលដីា ែដលេលាកអ្នកអាច
េ្រប្ីរបាស់ស្រមាប់ ដកសាច់្របាក់ និងទូទាត់ៃថ្លទំនញិ-េសវាកម្ម្រគប់
្របេភទពាសេពញពិភពេលាក ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• អាច ទូទាត់ ចំណាយ េផ្សងៗ តាមម៉ាសីុន ឆតូកាត េនា តាម ហាង ទំនញិ   
 សណ្ឋ ាគារ ឬ ្រកមុហុ៊ន នានា  ទាំង ក្នុង និង េ្រកា ្របេទស
• េលាក អ្នក អាច ទិញ  និង ទូទាត់ ៃថ្ល ទំនិញ បាន ភ្ល ាមៗ និង មិន គិត ការ ្របាក់ 
 (ស្រមាប់បណ័្ណ ឥណទាន) ្របសិន េប ីេលាក អ្នក ទូទាត់ ្របាក់ សងមក ធនាគារ
  វញិ មនិ ឱ្យ ហួស ៃថ្ង កំណត់
• អាច ដក សាច់ ្របាក់ បាន ឆាប់ រហស័ ពី ្រគប់ ម៉ាសីុន េអធីអឹម ទាំងអស់ែដល
  មាន ស្ល ាក ស�� ា VISA ឬ VISA Plus េនា ក្នុង និង េ្រកា ្របេទស្រគប់ េពល
  េវលា
• អាច ប�្ជ ា ទិញ តាម ្របពន័្ធអុីនេធីែណត បាន ដូច ជា ទិញ ទំនិញ កក់ សំបុ្រត
  យន្តេហាះ ឬ កក់ បន្ទប់  សណ្ឋ ាគារ ជាេដីម
• េផ្ទរ្របាក់ពី េទា បណ័្ណវសីាធនាគារេផ្សងេនាក្នុង្របេទសកម្ពុជា តាមម៉ាសីុន
 េអធីអឹម (វសីាឌារចិ) បានរហូតដល់ ២.៥០០ដុល្ល ារ ក្នុងមួយៃថ្ង។
• មាន សុវត្ថិភាព និង ងាយ ្រសួល ជាង ការ េ្របី្របាស់ សាច់្របាក់ សុទ្ធ 
• អាច េ្របី្របាស់ បាន ្រគប់ ទី កែន្លង ពាសេពញ ពិភពេលាក និង មាន ច�ាប់ 
 ការពារ ដល់ អ្នក េ្របី្របាស់
• ចំេណញ េពលេវលា និង មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ្រគប់្រគង សាច់្របាក់ 
 និង ទូទាត់ ចំណាយ េផ្សងៗ

បណ័្ណវសីាេអសីុលដីាមាន ២ ្របេភទគ ឺ៖
• បណ័្ណឥណពន្ធវសីាេអសីុលដីា (បណ័្ណធម្មតា, មាស, ប្ល ាទនី)
• បណ័្ណឥណទានវសីាេអសីុលដីា (បណ័្ណធម្មតា, មាស, ប្ល ាទនី)

ACLEDA VISA Card is an alternative tool of payment that can 
be used for all kinds of transactions, from daily shopping to 
online transactions.

ACLEDA VISA Card has two types :

• ACLEDA VISA Debit Card (Classic, Gold, Platinum)

• ACLEDA VISA Credit Card (Classic, Gold, Platinum)

Benefits

• Making payments via POS terminals at any supermarkets, hotels, 

 companies etc. in Cambodia or abroad

• Pay for goods or services conveniently and the interest is not charged 

 (for credit card) if you pay back to the Bank by the due date

• Making withdrawals quickly via all ATMs where the VISA or VISA Plus 

 logo is displayed throughout Cambodia and around the world 

  anytime

• Pay for goods or services, booking air tickets or hotels rooms etc., over 

 the internet

• Transfer up to US$2,500 per day via ATM (VISA Direct) to other banks' 

 Visa cards in Cambodia.

• Safety and convenience by not having to carry money

• Possibility of operating transactions anywhere worldwide with 

 valuable consumer protections under the law

• Efficiency time and safety for cash management and settlements


