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

េសវា
ភតិសន�ាហិរញ�វត្ថុ
Financial Lease

ការជួល ចលនវត្ថុ យកេទាេ្របី្របាស់

េសវាភតិសន�ាហិរញ�វត្ថុ
ផ្តល់ជូននូវចលនវត្ថុ ដូចជា យានយន្ត េ្រគឿងច្រក ឬឧបករណ៍ សម្ភារបរ ិក្ខា

Financial Lease
Customers can buy moveable assets such as vehicle, machinery, or

ទាំងឡាយ (េលីកែលងដី/អគារ) ក្នុងរយៈេពលែវង េដីម្បីយកមកេ្របី្របាស់
ក្នុងអាជវី កម្ម ឬផ្ទាល់ខ្លន
ួ េដាយមិនចាំបាច់វ ិនិេយាគសាច់្របាក់ផ្ទាល់ខ្លនឬ
ួ ដក

other equipment (except land or houses) for their daily business or

យកទុ នបង្វល
ិ ពីក្នុងអាជវី កម្មមកេ្របី្របាស់ ។

their own capital or using working capital.

អត្ថ្របេយាជន៍

Benefits

• ទទួ ល បា ន ចលនវត្ថុ េទា តា ម ត�មូវកា រ ស្រមា ប់ យក េទា េធ្វី ្របតិបត្តិកា រ េដា យមិន ចាំ

• Get the moveable assets as demand for your business operations

បាច់ េ្របី្របាស់ ធនធាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ ទុ ន ពី មុខរបរ

• េផ្ទរ ការ ចំ ណាយ ដុល េលី ការ ទិញ ចលនវត្ថុ េទា ជា ការ ចំ ណាយ ្របតិបត្តិការ ្របចាំ ែខ
វញ
ិ

• បេង្កីន ្របាក់ ចំ ណូល និង ព្រងីក ្របតិបត្តិការ េ្រចីន ែថម េទៀត

ទំ ហំ ឥណទាន រយៈេពល ជួល និង អ្រតាការ ្របាក់
• ទំ ហំ ឥណទាន រហូតដល់ ២.០០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ ៥០០.០០០
ដុល្លារអាេមរ ិក

• រយៈេពលជួល អប្បបរមា ១២ែខ
• រយៈេពលជួល អតិបរមា , ៧២ែខ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ ថ្មី, ៦០ែខ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ
ែដល េ្របី េហីយ

personal activities in long-term ﬁnancing periods without investing

without using
your own ﬁnancial resources or capital

• Transform gross expense into monthly expense
• Increase income and expand business operations

Loan Size, Loan Period and Interest Rate
• Loan size up to KHR 2,000,000,000 or USD 500,000.
• Loan period (minimum) 12 months.
• Loan period (maximum), 72 months for brand-new vehicle,
60 months for second-hand vehicle.

• Interest rate, KHR : 12.5% p.a

USD : 10% p.a for brand-new vehicle,

• អ្រតាការ្របាក់ , េរៀល : ១២,៥% ក្នុង មួយ ឆ្នាំ

ដុល្លារអាេមរ ិក : ១០% ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ ថ្មី ,
១១% ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ស្រមាប់ចលនវត្ថុ ែដល េ្របី េហីយ

ឯកសារ ត�មូវ

• អតិថជ
ិ នែដលមាន្របភពចំ ណូលេ្រកាពី្របាក់េបៀវត្ស៖

- ផ្តល់នូវ របាយការណ៍ ហិរញ�វត្ថុ មួយ ឆ្នាំ ចុង េ្រកាយ (្របសិន េបី មាន)
- ផ្តល់ រូបថត ទីតាំង អាជីវកម្ម ែដល កំ ពុង េធ្វី ្របតិបត្តិការ

- មាន េសៀវេភា �គួសារ េសៀវេភា ស្នាក់ េនា អត្តស��ាណប័ណ្ណ ស�្ជាតិ ែខ្មរ

ឬឯកសារេផ្សងេទៀត ែដល អាច េ្របី ជំ នួស បាន

- ផ្តល់ឯកសារផ្លូវច�ាប់ថតចម្លងទាក់ទងនឹង្រកុមហ៊ុន ដូចជា ប័ណប
្ណ ៉ ាតង់ វ ិ��ាបនប្រត

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈ្រកុមហ៊ុន ស្លាកស��ា វ ិ��ាបនប្រតចុះបញ្ជីផលិតផល

។ល។

• អតិថជ
ិ នែដលមាន្របភពចំ ណូលជា្របាក់េបៀវត្ស ៖

- ការងារមាននិរន្តរភាព, ្របាក់េបៀវត្សអាចសង្របាក់កម្ចបា
ី នេទៀងទាត់

- ច�ាប់ថតចម្លងសក្ខប
ី ្រ័ តេបៀវត្សរយៈេពល ៣ែខចុងេ្រកាយ ឬលិខត
ិ ប�្ជាក់ពីនិេយាជក

អំ ពីតួនាទរយៈេពល
ី
កំ ពុងបេ្រមីការងារ េដាយមានការប�្ជាក់ពីអ្នក្រគប់ ្រគងផ្ទាល់

- ច�ាប់ថតចម្លងកិចសន�ា
្ច
ការងារ

- ច�ាប់ ថត ចម្លង េសៀវេភា �គួសារ អត្តស��ាណប័ណ្ណ ឬ លិខិត េផ្សង េទៀត ែដល អាច

ជំ នួសបាន

- េសៀវេភាគណនី ឬថតចម្លងរបាយការណ៍ ធនាគាររយៈេពល ៣ែខចុងេ្រកាយ "េបីមាន"
- ច�ាប់ថតចម្លងវ ិក្កយប្រតទឹក េភ្លីង និងឯកសារចាយវាយក្នុង�គួសាររយៈេពល ៣ែខ

ចុងេ្រកាយ

- ករណីមានជួល្រទព្យសម្បត្តិឱ្យអ្នកដៃទ �តូវថតចម្លងកិច្ចសន�ាជួលបច្ចុប្បន្ន និងកិច្ច

សន�ាជួលេផ្សងៗ ក្នុងរយៈេពលយ៉ាងេហាចណាច់ ១ឆ្នាំមុន "េបីមាន" ។

11% p.a for second-hand vehicle.

Requirements Documents
• Customers who earn income from businesses (non salary):
- Provide the last year of ﬁnancial reports (if available)
- Provide photos of business operations
- Have a Family Book, a Residence Book, an ID card or other valid
documents

- Provide legal documents such as a Patent, a Certiﬁcate of Business
Registration, a Memorandum and Articles of Association, a Logo,
a Certiﬁcate of Product Registration, etc.

• Customers who have salary:

- Sustainable employment, monthly salary is able to repay back
regularly

- Copy the last 3 months of salary records or position certiﬁed
by employer

- Copy of employment contract
- Copy of family book, Khmer ID card or other replaceable documents
- Copy of utilities bill and family expense records
for the last 3 months

- In case of having rental properties, just copy rental contract for the
last one year.

