
ជេ មើសៃន របង់
បុព ភ ាប់រង

៤. េស ប អចិៃ នយ៍ មរយៈគណនីធ ររបស់េ កអក

១. រេផរទឹក ក់ មរយៈធ រ

៦. រទូរ ត់ ច់ ក់េ  ធ រ េអសុីលី   ឬធ រេផ ង*

៥. របង់បុព ភ ាប់រង មរយៈ ACLEDA ToanChet

៧. រទូរ ត់ មូលប នប តេ ធ រ េអសុីលី   ឬធ រេផ ង*

២. របង់បពុ ភ ាប់រង មរយៈ ABA Mobile

៣. រេផរទឹក ក់ មរយៈ វង

៨. រទូរ ត់ ច់ ក់ ឬ មលូប នប តេ មជ មណលផល់េស អតិថិជន
    របស់ កុមហុ៊ន ពូដិនសលកម



១. រេផរទឹក ក់ មរយៈធ រ

បសិនេបើេ កអក នគណនី មួយ ធ រ េអសុីលី

  ជំ នទី ១៖ បំេពញែបបបទបង់បុព ភ ាប់រងរបស់ធ រ

  ជំ នទី ២៖  ប នែបបបទេ ន់ធ រេដើម ី បតិបតិ រេនះ

បសិនេបើេ កអក នគណនី មួយធ រេផ ង*

  ជំ នទី ១៖ បំេពញែបបបទែណ ំេផរ ច់ ក់របស់ធ រ

  ជំ នទី ២៖ ប នែបបបទេ ន់ធ រ
         េដើម ីេធើ បតិបតិ រេនះ

កំណត់ស ល់៖ 
គណនីរបស់េ កអកចំា ច់ តូវ នទឹក ក់ គប់ ន់
ស ប់ បតិបតិ រេនះ។

េដើម ី ចេធើ របង់បុព ភ ាប់រងមក កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម មរយៈ ABA ន េ កអក តូវ ន៖

. គណនីេ ធ រ ABA

. កមវធី ABA Mobile េ កងទូរស័ព របស់េ កអក

  ជំ នទី ១៖ េបើកកមវធី ABA Mobile
  ជំ នទី ២៖ េ ជើសេរើសយក ទូ ត់ ក់
  ជំ នទី ៣៖ យប ល  េ ះ  និង េលខកូដស ត់
        របស់េ កអក
  ជំ នទី ៤៖ េ ជើសេរើសយក ាប់រង
  ជំ នទី ៥៖ េ ជើសេរើសយក Prudential Cambodia
  ជំ នទី ៦៖ េ ជើសេរើសយក “គណនី” របស់អក
  ជំ នទី ៧៖ យប ល ឬេ ជើសេរើសេលខ ក េសើសំុ
        ឬេលខប័ណសន ាប់រង
  ជំ នទី ៨៖ យប លចំនួនទឹក ក់បុព ភ ាប់រង
        ែដល តូវបង់
  ជំ នទី ៩៖ ចុចប៊ូតុង “បង់ឥឡវ”
  ជំ នទី ១០៖ សូមពិនិត េមើលព័ត៌ នេឡើងវញ
        មុនេពលចុចប៊ូតុង ប ក់
  ជំ នទី ១១៖ យប ល  “េលខកូដស ត”់ របស់េ កអក
                    មងេទៀ តេដើម ីប ក់

២. របង់បុព ភ ាប់រង មរយៈ
       ABA Mobile

េ កអក ចេធើ របង់បុព ភ ាប់រងមក កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម មរយៈ ABA Mobile េ យអនុវត

មវធីដូច ងេ ម៖

ស ប់ របង់បុព ភ ាប់រងមក កុមហុ៊ន ពូដិនសលកម
ម Wing, សូមេ កអកអនុវត មវធីដូច ងេ ម ៖

. ចំេ ះអតិថិជនែដល នគណនី វង និងេ បើ Wing App 
  ជំ នទី ១៖ ចូលេ ន់ Wing App
  ជំ នទី ២៖ េ ជើសេរើសយក  Bills Payment
  ជំ នទី ៣៖  យប លេលខស ល់ កុមហុ៊ន ពូដិនសល  8080
  ជំ នទី ៤៖ យប លេលខស ល់ ក េសើសំុ
        ឬេលខស ល់បណសន ាប់រង
  ជំ នទី ៥៖ យប លចំនួនទឹក ក់បុព ភ ាប់រង
  ជំ នទី ៦៖ ចុចបូ៊តុង “Pay”
  ជំ នទី ៧៖ ចុចបូ៊តុង “Continue” (សូមពិនិត ព័ត៌ ន
        េឡើងវញមងេទៀតមុនេពលចុច “Continue”)

៣. រេផរទឹក ក់ មរយៈ វង

. ចំេ ះអតិថិជនែដល នគណនី វង ែតមិន ន Wing App 
  ជំ នទី ១៖ យេលខ *989# រួចចុចប ន
  ជំ នទី ២៖ ចុចេលខ 5 Bills Payments
        ប ប់មកចុច ក  SEND
  ជំ នទី ៣៖ ចុចេលខ1“Enter Biller“ប ប់មកចុច ក “SEND”
  ជំ នទី ៤៖ យប លេលខស ល់ កុមហុ៊ន ពូដិនសល
        8080 ប ប់មកចុច ក  “SEND”
  ជំ នទី ៥៖ យប លេលខស ល់ ក េសើសំុ ឬេលខស ល់
       បណសន ាប់រង ប ប់មកចុច ក  “SEND”
  ជំ នទី ៦៖ យប លចំនួនទឹក ក់បុព ភ ាប់រង
       ប ប់មកចុច ក  “SEND”
  ជំ នទី ៧៖ យប លេលខស ល់អតិថិជន (PIN code)
       (សូមពិនិត ព័ត៌ នេឡើងវញមងេទៀ ត
        មុនេពលចុច ក  “SEND”
ចំណំា៖
-   េលខបណសន ាប់រង ន 8 ខង់។ ឧ ហរណ៍ ៖ XXXXXXXX
-  េលខ ក េសើសំុ ន 9 ខង់។ ឧ ហរណ៍៖ XXXXXXXXX
-  េ យែឡកចំេ ះេលខ ក េសើសំុៃនផលិតផល Easylife
   ែដល ប់េផើមេ យអក រ E សូមេ កអកបរអក រ E
   េ េលខសូន  (0) ។
ឧ ហរណ៍៖ “EXXXXXXXX“ េ  “0XXXXXXXX“

. ចំេ ះអតិថិជនែដលពុំ នគណនី Wing  សូមអេ ើញេ ន់
ក់ រវង មួយ ប ប់មកសូមផល់ព័ត៌ ន ងេ ម

េ ន់ ក់ រវង
  ជំ នទី ១៖  េលខស ល់ កុមហុ៊ន ពូដិនសល 8080
  ជំ នទី ២៖ េលខស ល់ ក េសើសំុ
          ឬេលខស ល់បណសន ាប់រង
  ជំ នទី ៣៖ ចំនួនទឹក ក់បុព ភ ាប់រង

ជេ មើសៃន របង់បុព ភ ាប់រងរបស់អក



. បសិនេបើេ កអក នគណនី មួយនឹង ធ រ  េអសុីលី

. បសិនេបើអក នគណនី មួយនឹងធ រេផ ង*

កំណត់ស ល់៖
គណនីរបស់េ កអក ំ ច់ តូវ នទឹក ក់ គប់ ន់ស ប់
បតិបតិ រេនះ។ រេផរទឹក ក់ចូលកងគណនីរបស់ កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម  ចេ បើរយៈេពលរហូតដល់ 2ៃថ។

  ជំ នទី ១៖ បំេពញែបបបទប អចិៃ នយ៍េ
         ធ ររបស់េ កអក
  ជំ នទី ១៖ ប នែបបបទេ ន់ធ រេដើម ី
        េធើ បតិបតិ រេនះ

  ជំ នទី ១៖ បំេពញែបបបទប អចិៃ នយ៍របស់
         ធ រ េអសុីលី
  ជំ នទី ២៖ ប នែបបបទេ ន់ធ រ
         េដើម ីេធើ បតិបតិ រេនះ

៤. េស ប អចៃិ នយ៍ មរយៈគណនីធ រ
     របស់េ កអក

៦. រទូរ ត់ ច់ ក់េ  ធ រ េអសីុលី  
     ឬធ រេផ ង*

ជំ នទី ១៖ បំេពញែបបបទបង់បុព ភ ាប់រងរបស់
       ធ រ  េអសុីលី
ជំ នទី ២៖ ប នែបបបទ ពម មួយនឹងចំនួន ច់ ក់ តឹម តូវ
                     េដើម ីេធើ បតិបតិ រេនះ

៧. រទូរ ត់ មូលប នប តេ
      ធ រ េអសីុលី  ឬធ រេផ ង*

ជំ នទី ១៖  បំេពញែបបបទបង់បុព ភ ាប់រង
       របស់ធ រ

ជំ នទី ២៖ ប នែបបបទ ពម មួយនឹងមូលប នប ត
        េ ន់ធ រេដើម ីេធើ បតិបតិ រេនះ

* ចំ ំ៖ ធ រេផ ងែដលេ កអក ចទូ ត់បុព ភ ាប់រងរួម ន៖
ធ រ ឌី ៉   ធ រ កម រណៈ ធ រ ANZ Royal
និង ធ រ ប ។

េដើម ី ចេធើ របង់បុព ភ ាប់រងមក កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម មរយៈ ACLEDA ToanChet ន

េ កអក តូវ ន៖
. គណនីេ ធ រ ACLEDA
. កមវធី ACLEDA ToanChet េ កងទូរស័ព
  ឬេថបិតរបស់េ កអក

េ កអក ចេធើ របង់បុព ភ ាប់រងមក កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម មរយៈ ACLEDA ToanChet

េ យអនុវត មវធីដូច ងេ ម៖
  ជំ នទី ១៖ េបើកកមវធី ACLEDA ToanChet
  ជំ នទី ២៖ េ ជើសេរើសយក “ទូ ត់វកយប ត”
  ជំ នទី ៣៖ យប លេលខកូដស ត់របស់េ កអក
  ជំ នទី ៤៖ េ ជើសេរើសយក “វកយប ត កុមហ៊ុន ាប់រង”
  ជំ នទី ៥៖ េ ជើសេរើសយក “ កុមហ៊ុន ពូដិនសលកម ”
  ជំ នទី ៦៖ យប ល ឬេ ជើសេរើសេលខ ក េសើសុំ
         ឬេលខប័ណសន ាប់រង
  ជំ នទី ៧៖ យប លចំនួនទឹក ក់បុព ភ ាប់រង
         ែដល តូវបង់
  ជំ នទី ៨៖ ចុចប៊ូតុង “យល់ ពម”
  ជំ នទី ៩៖ សូមពិនិត េមើលព័ត៌ នេឡើងវញមុនេពលចុចប៊ូតុង
       “យល់ ពម” មងេទៀ ត

៥. របង់បុព ភ ាប់រង មរយៈ
    ACLEDA ToanChet

៨. រទូរ ត់ ច់ ក់ ឬ មូលប នប ត
      េ មជ មណលផល់េស អតិថិជនរបស់
    កុមហុ៊ន ពូដិនសលកម

េ កអក ចេធើ របង់បុព ភ ាប់រងមក
កុមហ៊ុន ពូដិនសលកម េ មជ មណលផល់េស អតិថិជន

េ យអនុវត មវធីដូច ងេ ម៖

កំណត់ស ល់៖
មជ មណលផល់េស អតិថិជន ចទទួល ទឹក ក់បុព ភ

ាប់រង់មិន ចេលើសពី 500 ដុ រ សំ ប់មួយ បតិបតិ រ។
េ កអកនឹងត មូវឱ បំេពញ េលើេសចកី ប សស ប់
បង់ ក់បុព ភ ាប់រងពីបុគលទី៣ បសិនេបើេ កអក
មិនែមន ស់ក ប់ប័ណសន ាប់រង។

េ កអក តូវត មូវេ យ ប់នូវប័ណស ល់ ាប់រងរបស់ កុមហ៊ុន
ពូដិនសលកម  និងឯក រប ក់អតស ណមក មួយ។ 

ជេ មើសៃន របង់បុព ភ ាប់រងរបស់អក


