គណនី្រពះសង្ឃ
ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត

សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

និងគណនីមូលនិធវត្ត
ិ
Monk Account
and Pagoda Fund Account

គណនី្រពះសង្ឃ និងគណនីមូលនិធវត្ត
ិ

Monk Account and Pagoda Fund Account

គណនី ្រពះ សង្ឃ និង គណនី មូលនិធិ វត្ត ជា េសវា ្របាក់ បេញ�ី ែដល

Monk Account and Pagoda Fund Account is one of our deposit

្រពះពុទសា
្ធ សនា អាចេបីកគណនីបេញ�-ី សន្សំស្រមាប់្រគប់ ្រគង និងចាត់

association to open a deposit account for management

អនុ��ាត្របេគន្រពះសង្ឃ អង្គភាព្រពះពុទស
្ធ ាសនា (វត្ត) និងសមាគម
ែចងសាច់្របាក់ មូលនិធវត្ត
ិ ឬបច្ចយ
័ េផ្សងៗ ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• ងាយ្រសួលក្នុងការទុ កដាក់សាច់្របាក់ មូលនិធិ និងបច្ចយ
័ េផ្សងៗ ក្នុងទីកែន្លង
ែដលមានសុវត្ថភ
ិ ាព េហីយអាចដកយកេទាេ្របី្របាស់តាមត�មូវការបាន្រគប់
េពលេវលា ។

• មានសុវត្ថភ
ិ ាព និងតម្លាភាពក្នុងការ្រគប់ ្រគងចរន្តសាច់្របាក់ េនាធនាគារ
េអសុីលដ
ី ា និងេ្របី្របាស់សាច់្របាក់ជាមួយភាគេផ្សង
ី
េទៀត ។

• ទទួ លជំ នួយសប្បរស
មូលនិធស្រមា
ិ
ប់កសាង ឬបច្ចយ
័ េផ្សងៗ ែដលេផ្ទរចូល
ុ

គណនីតាមរយៈេសវាេអសុីលីដាម៉ ូបាល េសវាេអសុីលីដាអុីនេធីែណត និង

េសវាេអសុីលដ
ី ាអុខ
ី ម
ុ េមីស បាន្រគប់ េពលេវលា ទូ ទាំងពិភពេលាក ពីពុទប
្ធ រ ិស័ទ
និងសាធារណជនទូ េទាទាំងជនជាតែខ្ម
ិ រ និងបរេទស ។

• ទទួ លបានចំ ណូលពីការ្របាក់ ។
• ទប់ ស្កាត់ហានភ
ិ យ
័ េផ្សងៗ ។

• បេង្កន
ី ទំ នុកចិត្ត និងសទ្ធា្រជះថ្លាពីពុទបរ
្ធ ិស័ទ ។

លក្ខណៈពិេសស
• គណនី្រពះសង្ឃ និងគណនីមូលនិធវត្ត
ិ ជា្របេភទគណនីចរន្ត គណនីបេញ�ី
ី មត�មូវការ ឬគណនីមានកាលកំ ណត់ ្រគប់ ្របេភទ
សំ ៃចគណនីបេញ�តា

អា្រស័យតាមត�មូវការជាក់ែស្តងរបស់ អតិថជ
ិ ន។

• មិនត�មូវឱ្យដាក់្របាក់តម្កល់ដំ បូង និងមានសមតុល្យគណនីអប្បបរមាេឡីយ ។
• ្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ ជា្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ឬ្របាក់បាត ។ល។

services which allowed monk, pagoda or the Buddhist
of cash or pagoda fund etc.

Benefits
• Keeping cash or fund of a pagoda or monk in the safe place
and conveniently and it can be made withdrawal as needed
at any time.
• Management of cash ﬂows with transparency and safety at
ACLEDA Bank Plc. and paying in cash with other parties.
• Receiving funds that can be transferred into an account via
ACLEDA mobile, ACLEDA Internet Bank and ACLEDA E-commerce
anytime, anywhere worldwide from disciples of Buddhist
and the general public.
• Getting high interest income.
• Preventing risks.
• Building the conﬁdence and liberality from disciples of the
Buddhist.

Features
• Monk Account and Pagoda Fund Account is a kind of Current
Account, Savings Account, Demand Deposit Accounts or
Fixed Deposit Account, according to the requirement.
• The initial deposit and minimum account balance are not
required.
• Currency is available in Khmer Riel, US Dollar or Thai Baht.

