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េសវាេផ្ញសា
ី រជូនដំ ណឹង
ព័តម
៌ ានគណនី
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

Message Alert on Account
Information

េសវាេផ្ញសា
ី រជូនដំ ណឹងព័តម
៌ ានគណនី
េសវាេផ្ញសា
ី រជូនដំ ណឹងព័តម
៌ ានគណនី គឺជាការជូនដំ ណឹងពីធនាគារ

េអសុីលដ
ី ា េទាកាន់អតិថជ
ិ នម្ចាស់គណនីតាមរយៈទូ រស័ពៃដ
្ទ ។

សារ ជូន ដំ ណឹង ខ្លីៗ អំ ពី ព័ត៌មាន គណនី នឹង េផ្ញី ជា ស្វយ
័ ្របវត្តិបន្ទាប់ ពី

មាន្របតិបត្តិការេកីតេឡីងេលីគណនីរបស់ អតិថិជន ដូចជា្របតិបត្តិការ

Message Alert on Account Information
Message Alert on Account Information will enable you to closely
and securely monitor your bank transactions by instantly
receiving a message on your mobile phone informing you of
your account transactions in real time.

ដាក់-ដកជាសាច់្របាក់ ឬជាមូលប្បទានប្រត, េផ្ទរ្របាក់ (ក្នុងនិងេ្រកា
្របេទស), ប�្ជាអចិៃ�ន្តយ៍, ឥណទានវ ិបារប
ូ រ ៍ (គណនីចរន្ត), ឬទូ ទាត់

A short message will be sent automatically to you from ACLEDA

េអឡិច�តូនិក (េអធីអឹម, ម៉ាសុីន ឆូត កាត, េអសុីលីដា អុីនេធីែណត,

withdrawal/deposit cheque, standing order, overdraft loan

Bank every time after your account transaction such as cash

េផ្សងៗទាំងេនាតាមបញ្ជរធនាគារ េអសុីលដ
ី ា និងតាមរយៈេសវាធនាគារ

deposit/withdrawal, funds transfers (local/overseas),

និង e-commerce) ។

(current account), or making payments both at ACLEDA Bank's

សារ ជូន ដំ ណឹង េផ្ញី ជូន េលាកអ្ន ក ជា ភាសា អង់ េគ្លស និង មាន ចំ នួន តួ អក្សរ

រហូតដល់ ១៦០តួ ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• ទទួ ល បាន សារ ជូន ដំ ណឹង អំ ពី ព័ត៌មាន គណនី ទាន់ េពល េវលា េនាេពល មាន
្របតិបត្តក
ិ ារ ។

• មានទំ នុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ក្នុងការ្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់ជាមួយធនាគារ
េអសុីលដ
ី ា។
• ងាយ្រសួលក្នុងការ�តួតពិនត
ិ ្យ្របតិបត្តក
ិ ារគណនីបាន្រគប់ ទីកែន្លង និង្រគប់ េពល
េវលា ។

េដីម្បេស្ន
ី ីសុំ េ្របី្របាស់េសវាេផ្ញសា
ី រជូនដំ ណឹង
ព័តម
៌ ានគណនី
• េលាកអ្ន ក អាច េស្នី សុំ េ្របី្របាស់ េសវា េផ្ញី សារ ជូន ដំ ណឹង ព័ត៌មាន គណនីេនា តាម

សាខារបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ែដលេនាជិតបំ ផុត ឬសាខាែដលេលាកអ្នកមាន

គណនីស្ថិតេនា ឬអាចេស្នីសុំ តាមរយៈអុែី ម៉ ល/ទូ រសារ ។

• �តូវបំ េពញពាក្យេស្នីសុំ េ្របី្របាស់េសវាេផ្ញសា
ី រជូនដំ ណឹងព័តម
៌ ានគណនី េដាយ
ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងេលខគណនីរបស់ េលាកអ្នក និងេលខទូ រស័ព្ទស្រមាប់

ទទួ លសារជូនដំ ណឹងេនះឱ្យបាន្រតឹម�តូវ ។

counter and via electronic banking (ATM, POS terminal, ACLEDA
Internet Bank, and e-commerce).
Every message alert on account information will be sent to you in English
language and the maximum length of text message is 160 characters.

Benefits
• Received a message alert on account information in real time.
• Reliable and safe for cash management at ACLEDA Bank.
• Easy to check account transactions anywhere anytime.

Simply Ways to Register
• Register this service at any of ACLEDA Bank's branch or at ACLEDA
Bank's branch that you have accounts,or register via email.
• Fill an application form by providing your account numbers and
mobile number for receiving the message alert.

