
Fill in an application form provided
  - Your Name and phone number (If any)

 - Transfer amount and currency

 - Question and answer for withdrawal amount under USD 500 or

   equivalent to other currencies

 - Name and account number of the receiver (if receiver has an 

account with ACLEDA Bank)

 - Name, identification card number or other document 

  proving identity of the receiver (if receiver does not have

  an account with ACLEDA Bank)

•  For beneficiary that doesn't have an account:
 - Simply visit ACLEDA Bank branch which informed by the 
  sender
 - Hold ID Card, Passport or other valid documents with photo
 - Fill in an application form provided
 - You will receive cash immediately
•  Funds that has been transferred into account:
 - Withdraw cash via ACLEDA Bank counter
 - Withdraw cash via ACLEDA ATMs 24/7 (if holding any
   ACLEDA Card or ACLEDA mobile)

How to receive money

How to transfer

េផ្ទរ ្របាក់ 
ក្នុង្រប េទស

Convenient | Reliable | Safe

ងាយ្រសួល ទំនកុចតិ្ត សុវត្ថភិាព

LOCAL FUNDS TRANSFERLOCAL FUNDS TRANSFER

+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.

You can also transfer money through ACLEDA ATM, ACLEDA 

Internet, ACLEDA mobile (wallet account and bank account, 

trading account, Wing, Ly Hour Veluy, Retail Pay, and Bakong)



 េសវា េផ្ទរ ្របាក់ ក្នុង្របេទសរបស់ ធនាគារ េអសីុលដីា អាច េផ្ទរ ្របាក់
នងិ េលឿន រហស័ទាន់ ចតិ្តទូទាំង្រគប់ េខត្ត- រាជធាន ីក្នុង ្រពះរាជាណាច្រក 
កម្ពុជាេដាយ ចំណាយេសាហុ៊យ តចិ  ។
 េលាក អ្នក អាច េផ្ទរ ជាសាច់្របាក់ ឬតាមរយ:គណន ី។

េផ្ទរ ្របាក់ ក្នុង្រប េទស LOCAL FUNDS TRANSFER

ACLEDA Bank's Local Funds Transfer services can move your 
money with safety and speed to all provinces and towns 
throughout Cambodia at very low cost.

Transfers can be made by cash or through an account at 
ACLEDA Bank

រេបៀបទទួល្របាក់

- េឈ្ម ាះអ្នកេផ្ទរ នងិេលខទូរសព័្ទ (្របសិនេបមីាន)
- ចំននួទឹក្របាក់េផ្ទរ នងិ្របេភទរបូយិបណ័្ណ
- សំណួរ  នងិចេម្លយីស្រមាប់ដក្របាក់ទំហំទកឹ្របាក់េ្រកាម ៥០០ដលុ្ល ារអាេមរកិ
 ឬសមមូលរបិូយបណ័្ណេផ្សង
- េឈ្ម ាះ និង េលខ គណនី របស់ អ្នក ទទួល (ករណី អ្នក ទទួល មាន គណនី ជាមួយ
   ធនាគារ  េអសីុលដីា)
- េឈ្ម ាះ    េលខ អត្តស�� ាណបណ័្ណ     ឬ ឯកសារ េផ្សង េទៀត ែដល ប�្ជ ាក់ ព ីអត្តស�� ាណ
  របស់ អ្នក ទទួល (ករណ ីអ្នក ទទួល មិន មាន គណនី ជាមយួធនាគារ  េអសីុលដីា)

•  ស្រមាប់អតិថិជនែដលមនិមានគណន៖ី

 - សូមអេញ្ជញីេទាកាន់សាខាធនាគារ េអសីុលដីា ណាមយួែដលេនាជតិេលាក
 អ្នកបំផុត

 - យកមកជាមួយនូវអត្តស�� ាណបណ័្ណ ឬលិខិតឆ្លងែដន

 - បំេពញបណ័្ណទទួល្របាក់

 - បន្ទ ាប់មកេលាកអ្នកនងឹទទួលបាន្របាក់ភ្ល ាមៗ

•  ស្រមាប់អតិថិជនែដលទទួល្របាក់េផ្ទរតាមរយៈគណន៖ី

 - អាចដក្របាក់ពបីញ្ជរេបឡា ធនាគារ េអសីុលដីា 

 - ដក្របាក់ពីម៉ាសីុនេអធអីមឹេអសីុលដីា 24/7 (ករណេីលាកអ្នកេ្រប្ីរបាស់បណ័្ណ
  ធនាគារ េអសីុលដីា ឬេអសីុលដីាមូ៉បាល) 

រេបៀបេផ្ទរ្របាក់
បំេពញពាក្យេស្នីសំុេផ្ទរ្របាក់ែដលបានផ្តល់ជនូ 

•  មានបណ្ត ាញ្របតបិត្តកិារេ្រចនីសាខា ្រគបដណ្ត ប់ទូទាំង្របេទស

•  មានបុគ្គលកិ្របកបេដាយចំេណះ ជំនាញ វជិ្ជ ាជវីៈ នងិ្រកមសីលធម៌ល្អរង់ចាំបេ្រមី
 េលាកអ្នកយ៉ាងកក់េក្ត ា

•  មានេសវាជាេ្រចនីស្រមាប់បេ្រមេីលាកអ្នកេនា្រគប់សាខាទូទាំង្របេទស

•  េ្រប្ីរបាស់្របពន័្ធបេច្ចកវជិ្ជ ាពត៌័មានទំេនបីចងុេ្រកាយ ែដលស�មួលដល់ការ
 ្របតបិត្តកិារជូនេលាកអ្នក ្របកបេដាយសុវត្ថភិាពខ្ពស់ នងិរហស័ទាន់ចតិ្ត

•  មានឱកាសេ្របី្របាស់េសវាេអឡចិ�តនូកិទំេនបីៗជាេ្រចនីេផ្សងេទៀត

ភាពងាយ្រសួល

•   ACLEDA Bank has many branches throughout Cambodia
•   Professional & friendly bank staff is waiting to serve you
•  One-stop services at all branches
•   Online real time system
•  Be able to use modern electronic banking services

Convenience

េលាកអ្នកអាចក៏អាចេផ្ទរ្របាក់តាម េអធអីមឹេអសីុលដីា, េអសីុលដីាអីុន
េធែីណត នងិេអសីុលដីាម៉បូាល (គណនវីល៉េឡត នងិគណនធីនាគារ 
េអសីុលដីា, គណនជីញួដូរ, គណនវីងី, គណនលីហួីរេវរលយុ,
្របពន័្ធរែីធលេផ, នងិ្របពន័្ធបាគង)។


