
    -  Interest rate is higher than Savings Account's. The interest is daily

 accrued and yearly capitalized;

    -  Amount of deposit is based upon the agreement between you

  and ACLEDA Bank;

    -  Being eligible to make withdrawals or transfer to employee's account

  on demand after the project ending or reaching retirement age; 

    -  Being able to make withdrawals or transfer to employee's account

  before the project ending or retirement age with service charge.

Account Balance
  Initial deposit of KHR200,000; USD50; THB2,000 or equivalent to 

other currencies. Every time you make withdrawals from the account, 

you must ensure a minimum balance of KHR200,000; USD50;

  THB2,000 or equivalent to other currencies.

Interest Rate

The interest rate for Individual Retirement Account is 5% perannum.

The interest is daily accrued and yearly capitalized.

+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.

Individual Retirement Account

គណនី
 មលូនធិេិសាធននវិត្តន៍ 

 The fees are quoted for indication purpose only and subject
 to variation.



      ធនាគារ  េអសីុលីដា ទទួល ខុស �តូវ ក្នុង ការ ែថរក�ា ្រគប់្រគង និង
ចាត់ែចងសាច់្របាក់ ែដល េលាក អ្នក ឬ ភាគ ីទ ីប ីបាន ដាក់ បេញ�-ីសន្ស ំេនា ក្នុង
 គណន ីេនះ ជា មួយ ធនាគារ ក្នុង េគាលបំណង ស្រមាប់ ការ ចំណាយេផ្សងៗ
 ផ្ទ ាល់ខ្លនួឬ ក្នុង ្រកុម �គួសារ របស់ េលាក អ្នក េ្រកាយ េពល ចលូ នវិត្តន៍ ។

គណន ីមលូនធិ ិេសាធននវិត្តន៍ Individual Retirement Account

ACLEDA Bank is responsible for maintaining, administering, 
and arranging the funds deposited into the account by the 
account holder or third party in order to cover personal or 
family expenses after his/her retirement.

គណុ្របេយាជន៍
• ធានា បាន នូវ សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ែថរក�ា ្រគប់្រគង ឬ ចាត់ ែចង សាច់្របាក់េដមី្ប ី
 ជា ផល្របេយាជន៍ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ េ្រកាយ េពល ចលូ នវិត្តន៍
• ទទួល បាន អ្រតា ការ្របាក់ ខ្ពស់ ជាង គណន ីបេញ� ីសំៃច ធម្មតា
•  េលកី កម្ពស់ ក្រមតិ ជវីភាពឱ្យ កាន់ ែត ្របេសីរ ក្នុង វយ័ ចលូ នវិត្តន៍
• ទទួល បាន ឱកាស ក្នុង ការ េ្រប្ីរបាស់ ផលតិផល នងិ េសវា េផ្សងៗ េទៀត របស់ធនាគារ ។

លក្ខណៈ ពេិសស
• គណនី ឯកត្តជន
   - ជា ្របេភទ គណន ីបេញ� ីសំៃច ែដល េលាក អ្នក អាច េ្រជសីេរសីយក ការ េ្រប្ីរបាស់ 
 េសៀវេភា ្របាក់ បេញ� ីឬ បណ័្ណ ពត័ម៌ាន គណនី
   - ទទួល បាន អ្រតា ការ្របាក់ ខ្ពស់ ជាង គណនី បេញ�ី សំៃច ធម្មតា ការ្របាក់ បង្គរ ជា
  េរៀង រាល់ ៃថ្ង នងិ បញ្ចូល េទា ក្នុង គណន ីេនា េរៀងរាល់ ដំណាច់ ឆ្ន ាំ
   - ទំហំ សាច់្របាក់ ែដល �តូវ ដាក់ ចូល ក្នុង គណនី េនះ អា្រសយ័ េលី កិច្ច ្រពមេ្រពៀង
   - អាច ដក ្របាក់ បាន តាម ត�មូវការ េ្រកាយ កាលបរេិច្ឆទ ែដល ម្ច ាស់ គណនី បាន 
 ចូលនិវត្តន៍តាម អាយុកាល កំណត់ េដាយ អនុេលាម េទា តាម ច�ាប់ ការងារៃន 
  ្រពះរាជាណាច្រក កម្ពុជា
   - អាច ដក ្របាក់ មនុអាយកុាល ចលូ និវត្តន៍ បាន បុ៉ែន្ត �តវូ បង់ កៃ្រម េសវា ។
• គណនី ្រកុមហុ៊ន
   - ជា ្របេភទ គណនី បេញ�ី សំៃច ែដល អាច េ្រជីសេរសី យក ការ េ្របី្របាស់ េសៀវេភា
  ្របាក់ បេញ� ីឬ បណ័្ណ ពត័ម៌ាន គណនី
   - ដាក់ មូលនិធិេសាធន និវត្តន៍ (Retirement Fund, Pension Fund, or 
     Provident Fund) របស់ កម្មករ នេិយាជតិ ទាំង អស់ េនា ក្នុង គណន ីរមួ មយួ
   - អាច ែបងែចក មលូនធិឱិ្យ កម្មករ នេិយាជតិ តាម កចិ្ច ្រពមេ្រពៀង េចញ ព ីគណន ីេនះ 
 េដាយ ផ្ទ ាល់ េ្រកាយ េពល បញ្ចប់ គេ្រមាង ឬ កម្មករ និេយាជតិ ណា ម្ន ាក់ ចលូនវិត្តន៍ 
 ឬ សំុ លាឈប់ ពកីារងារ

ទំហំសាច់្របាក់ក្នុង គណនី
    ្របាក់ តម្កល់ ដំបងូ ចំននួ ២០០.០០០េរៀល, ៥០ ដុល្ល ារ អាេមរកិ, ២.០០០បាត
ឬ សមមូល ជា មយួ ្របាក់ េផ្សងៗ េទៀត ។ េនា េពល មាន ្របតបិត្តកិារដាក់-ដក សាច់្របាក់
 េលាក អ្នក �តូវ ្របាកដ ថា សមតុល្យ េនា ក្នុង គណនី មិន�តូវឱ្យ ទាប ជាង  ២០០.០០០
េរៀល, ៥០ ដុល្ល ារ អាេមរកិ, ២.០០០បាត ឬ សមមូល ជា មួយ ្របាក់ េផ្សងៗ េទៀត 
េឡីយ ។

អ្រតា ការ្របាក់
 អ្រតា ការ្របាក់ ស្រមាប់ គណនី មូលនិធិេសាធន និវត្តន៍ េស្មី នឹង ៥% ក្នុង មួយ
 ឆ្ន ាំ ។ ការ្របាក់ �តូវ បង្គរ ជា េរៀង រាល់ ៃថ្ង និ ងបញ្ចូល េទាក្នុងគណនី េនា េរៀង រាល់ 
ដំណាច់ ឆ្ន ាំ ។

Advantages

 • High secure for maintaining, administering, and arranging funds

  for personal advantage after retirement;

 • Interest rate is higher than Savings Account's;

 • Well prepared for a better standard of living after retirement;

 • Opportunity to use other bank's products and services.

Special Features

 • Individual Account

    -  The account is used with savings passbook or Customer  

  Account Information card;

    -  Interest rate is higher than Savings Account's. The interest is daily

  accrued and yearly capitalized;

    -  Amount of deposit is based upon the agreement;

    -  Being eligible to make withdrawals on demand after reaching

  retirement age, which is related to labor law of Kingdom of Cambodia;

    -  Being able to make withdrawals before retirement with service charge.

 • Corporate Account

    -  The account is used with savings passbook or Customer Account

  Information card;

    -  Being able to deposit Retirement Fund, Pension Fund or  Provident Fund

  of all employees in one main account;

    -  Being able to divide these funds to employees from this main account

  after the project ending or reaching retirement age or resigning from

  his/her job;

   - ទទួល បាន អ្រតា ការ្របាក់ ខ្ពស់ ជាង គណនី បេញ�ី សំៃច ធម្មតា ការ្របាក់ បង្គរ ជា
      េរៀង រាល់ ៃថ្ង នងិ បញ្ចូល េទា ក្នុង គណន ីេនា េរៀងរាល់ ដំណាច់ ឆ្ន ាំ
   - ទំហំ សាច់្របាក់ ែដល �តូវ ដាក់ ចូល ក្នុង គណនី េនះ អា្រសយ័ េលី កិច្ច ្រពមេ្រពៀង
   - អាច ដក ្របាក់ ឬ េផ្ទរ ចូល គណនី របស់ កម្មករ និេយាជិត បាន តាម ត�មូវការេ្រកាយ
     េពល បញ្ចប់ គេ្រមាង ឬ បគុ្គលកិ ណា ម្ន ាក់ ដល់ អាយុកាល ចលូនវិត្តន៍
   - អាច ដក ្របាក់ ឬ េផ្ទរ ចូល គណនី របស់ កម្មករ និេយាជិត មុន េពល បញ្ចប់ គេ្រមាង 
    ឬមនុអាយុកាល ចលូ នវិត្តន៍ បាន ប៉ែុន្ត �តវូ បង់ កៃ្រម េសវា ។

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំណង ជ្រមាប ជូន ជា ពត័៌មាន 
 បុ៉េណ្ណ ាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។


