
ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
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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

គណនីគណនី
Euro Flex AccountEuro Flex Account

 Euro Flex



    េលាកអ្នកអាចេធ្វ ី្របតបិត្តកិារដក-ដាក់ ជា សាច់ ្របាក់ ឬ មលូប្បទាន
ប្រតជា ្របាក់ អឺរ ៉ ូ្របាក់ ដុល្ល ារ អាេមរកិ ្របាក់ បាត ៃថ ឬ ្របាក់ េផ្សងេទៀត បាន
 តាម េសចក្ត ី�តវូ ការ េដាយ ែផ្អក េលអី្រតា ប្តូរ ្របាក់ ផ្លូវ ការ (Prevailing
Exchange Rate) របស់ ធនាគារ  េអសីុលីដា េនា េពល េធ្វី ្របតិបត្តិការ
ដក-ដាក់ ្របាក់ ។

គណន ីEuro Flex Euro Flex Account

Customers can withdraw or deposit in cash or cheque in EUR, 
USD, THB or other currencies according to ACLEDA Bank's 
prevailing exchange rate at the processing time.

គណុ ្របេយាជន៍

ងាយ្រសួលេ្របី
•  មនិ គតិ ៃថ្ល េសវា ក្នុង ការ េបកី ឬ បទិ គណន ី*
•   ដាក់ ្របាក់ ដក ្របាក់ ឬ េផ្ទរ ្របាក់ េដាយ មនិ ចាំ បាច់ កាន់ សាច់ ្របាក់ សុទ្ធ
•  េផ្ទរ ្របាក់ យ៉ាង េលឿន តាម បណ្ដ ាញ ្របតបិត្តកិារ ្រគប់ េខត្ត- រាជធាន ីក្នុង្រពះរាជា
 ណាច្រក កម្ពុជា
•  េធ្វ ីរបាយការណ៍ េរៀង រាល់ ែខ ជនូ អតថិជិន

•  ស�មួល ដល់ អតថិជិន ែដល ចង់ រក�ា ស្ថ ានភាព ទុន ជា ្របាក់ អឺរ ៉ ូឬ រក�ា មលូនធិេិដមី
 ជា ្របាក់ អឺរ ៉ ូេទា តាម គេ្រមាង េដមី ែដល បាន ផ្តល់ ជា ្របាក់ អឺរ ៉ូ
•  អតថិជិន អាច ដក-ដាក់ ជា សាច់ ្របាក់ ឬ ជា មូលប្បទានប្រត ្របាក់ េផ្សងៗេទៀត បាន
•  ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ តាម ដាន អ្រតា ប្តរូ ្របាក់ េនា េល ីរបាយការណ៍ ែត មួយែដលបាន
 ផ្តល់ ជូន េដាយ ធនាគារ  េអសីុលដីា
•  ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ េធ្វ ីការ ចំណាយ េទា េ្រកា ្របេទស េដាយ មនិ ចា ំបាច់ ប្តូរ ្របាក់េនា 
 ធនាគារ ខាង េ្រកា ែដល អាច ឱ្យ អតថិជិន ខាត បង់ នវូ អ្រតា ប្តូរ ្របាក់ េលសី ព ីេនះ 
 េទៀត អតិថិជន ចំណាយ េពល ខ្ល ីក្នុង ការទទួល ្របាក់ ។

Easy to use

Benefits

 •  No service charged for account opening or closing *;

 •  Deposits, withdrawals, and transfers without having to carry physical 

cash;

 •  Quick transfers within all provinces and towns throughout Cambodia;

 •  Monthly bank statement provided.

 •  Facilitating customers who wish to keep their capital or fund in Euro 

currency;

 •  Being able to withdraw or deposit in cash or cheque in other foreign 

currencies;

 •  Checking exchange rate easily in the report issued by ACLEDA Bank

 •  Paying abroad easily with Euro currency and spending a short time in 

receiving money.


