ឥណទានរថយន្ត
ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ

Car Loan

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

េ្រជីសេរ ីសរថយន្តែដលេលាកអ្នកេពញចិត្ត

Your favourite car is at your own choice

ឥណទានរថយន្ត
ផ្តល់ ជូន ស្រមាប់ ឯកត្តជន ែដល មាន ្របាក់ ចំ ណូល េទៀងទាត់ ក្នុង

Car Loan
Offer to individual and regular income customer who wish to own

េគាលបំ ណងយកេទាទញ
ិ រថយន្តស្រមាប់េ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ ។

a personal car.

អត្ថ្របេយាជន៍

Benefits

• ទទួ លបានរថយន្តតាមបំ ណង្របាថ្នា ែដលអាចស�មួលដល់ ការងារ្របចាំៃថ្ង

• េផ្ទរការចំ ណាយដុលៃនៃថ្លទិញរថយន្ត េទាជាការចំ ណាយ្របចាំែខតាមរយៈការ
សងរំេលាះ

• បេង្កន
ី សុខមាលភាព្របចាំៃថ្ងរបស់ �គួសារ

• Owning a dream and lovely car
• Converting from a full payment to monthly installment
• Enhancing family's welfare
• Opportunity to use other ACLEDA Bank's products & services

• មានលទ្ធភាពេ្របី្របាស់េសវាេផ្សងៗរបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

លក្ខណៈពិេសស

• ផ្តល់ជូនជា្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក

• រថយន្តថ្មី ឬរថយន្តេ្របី្របាស់រច
ួ ែដលបានបង់ ពន្ធគយនាំចូល និងផលិត ក្នុង
អំ ឡុង ១៥ឆ្នាំមុនឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន

• រថយន្តេ្របី្របាស់រច
ួ មានស្លាកេលខក្នុង្រសុក និងផលិតក្នុងអំ ឡុង ១០ឆ្នាំមុន
ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន

• រយៈេពល ខ្ចី ឥណទាន រហូត ដល់ ៦០ែខ និង មិន �តូវ េលីស ពី អាយុ ចូល និវត្តន៍

(ស្រមាប់អតិថិជនជាកម្មករនិេយាជិតនិេយាជក) ឬ មិន�តូវេលីសពីអាយុ៦០ឆ្នាំ
(ស្រមាប់អតិថជ
ិ នទូ េទា)

• េលាកអ្នកអាចទទួ លបានឥណទាន រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាេមរ ិក៖

- ផ្តល់ជូន ១០០% ៃនតៃម្លរថយន្តែដលេលាកអ្នក្របាថ្នាចង់ បាន ករណីេលាក
អ្នកដាក់ដី ឬផ្ទះជា្រទព្យធានា

- ផ្តល់ជូន ៧០% ៃនតៃម្លរថយន្តែដលេលាកអ្នក្របាថ្នាចង់ បាន ករណីេលាកអ្នក
ដាក់រថយន្តែដលទិញជា្រទព្យធានា

- ផ្តល់ជូន ៥០% ៃនតៃម្លរថយន្ត ករណីេលាកអ្នកដាក់រថយន្តែដលទិញជា្រទព្យ
ធានា (រថយន្តេ្របី្របាស់រ ួច មានស្លាកេលខក្នុង្រសុក)

Special Features
• Available in US dollar
• Can buy a brand-new car or used car which is 15 years old
from its producing year to present

• Can buy a used car with plate number which is 10 years old or
less from its producing year to present.

• Loan period is up to 60 months, but not exceed the retirement
age or over 60 years of age

• Maximum loan amount of USD100.000 but:
- 100% of the car price, if having a house or land as collateral
- Up to 70% of the car price, if using a buying car as collateral
- not more than 50% of car price, if having a used car with
plate number as collateral.

• Interest rate from 12% to 18% per annum.

Customer Requirements

• អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១២% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

• Being a majority

លក្ខខណ្ឌត�មូវ

• Having a good history, reputation, and attitude

• ជានីតជ
ិ ន

• មាន លំ េនាដ្ឋាន អចិៃ�ន្តយ៍ ក្នុង តំ បន់ ្របតិបត្តិការ របស់ ធនាគារ េអសុីលីដាេដាយ
មានប�្ជាក់ពីអាជ្ញាធរេនាក្នុងតំ បន់

• មានេករេឈ
៍ � ្ម ាះ អត្តចរ ិតល្អ និង ្របវត្តល្អ
ិ

• មានមុខរបរ ្របាក់េបៀវត្ស ឬ្របភពចំ ណូលច�ាស់លាស់ និងមាននិរន្តរភាពែដល
បង្ហាញពីលទ្ធភាពអាចសងបំ ណុលបាន

• អតិថិជន ជា កម្មករ និេយាជិត កំ ពុង បេ្រមី ការងារ ជា មួយ ្រកុមហ៊ុន អង្គការឬ ស្ថាបន
័
េផ្សងៗ �តូវមានលិខិតប�្ជាក់ ឬកិច្ចសន�ាការងារ

• មាន ឯកសារ កំ ណត់ អត្តស��ាណ ៖ អត្តស��ាណប័ណ្ណ េសៀវេភា �គួសារ
េសៀវេភាស្នាក់េនា ឬឯកសារេផ្សងេទៀតែដលអាចជំ នួសបាន

• Having a permanent address certiﬁed by local authority
• Having a proper job, salary, or sustanable income guarantee
to pay back

• The employment contract required to certify if employee of a
company, organization or institute

• Having ID card, family book, residence book, or other valid
documents

