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Financial Lease

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

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

personal activities in long-term financing periods without investing 

their own capital or using working capital.

Loan Size, Loan Period and Interest Rate

េសវាភតិសន�ាហិរញ�វត្ថុ
 ផ្តល់ ជូននូវ ចលនវត្ថុ  ដចូជា យានយន្ត េ្រគឿងច្រក ឬ ឧបករណ៍ សម្ភ ារបរកិ្ខ ា
 ទាំង ឡាយ (េលកី ែលងដ/ីអគារ) ក្នុង រយៈេពល ែវង េដមី្ប ីយក មកេ្រប្ីរបាស់
ក្នុង អាជីវកម្ម ឬ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ េដាយមនិ ចាំបាច់ វនិេិយាគសាច់្របាក់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួឬ ដក
 យក ទុន បង្វលិពី ក្នុងអាជវីកម្ម មក េ្រប ី្របាស់ ។

អត្ថ្របេយាជន៍

ទំហំ ឥណទាន រយៈេពល ជួល និង អ្រតាការ ្របាក់
• ទំហំ ឥណទាន រហូត ដល់ ២.០០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ ៥០០.០០០ 
 ដលុ្ល ារ អាេមរកិ
• រយៈេពល ជួល អប្បបរមា ១២ែខ
• រយៈេពល ជួល អតបិរមា , ៧២ែខ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ ថ្មី, ៦០ែខ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ
  ែដល េ្របី េហីយ
• អ្រតាការ ្របាក់ ,  េរៀល : ១២,៥% ក្នុង មួយ ឆ្ន ាំ
 ដុល្ល ារអាេមរកិ : ១០% ក្នុង មួយ ឆ្ន ាំ ស្រមាប់ ចលនវត្ថុ ថ្មី ,
 ១១% ក្នុង មួយ ឆ្ន ាំ ស្រមាប់ចលនវត្ថុ ែដល េ្របី េហីយ

• ទទួល បាន ចលនវត្ថុ េទា តាម ត�មូវការ ស្រមាប់ យក េទា េធ្វី ្របតិបត្តិការ េដាយមិន ចាំ
 បាច់ េ្របី្របាស់ ធនធាន ផ្ទ ាល់ ខ្លួន ឬ ទុន ពី មុខរបរ
• េផ្ទរ ការ ចំណាយ ដុល េលី ការ ទិញ ចលនវត្ថុ េទា ជា ការ ចំណាយ ្របតិបត្តិការ ្របចាំ ែខ
  វញិ
• បេង្កីន ្របាក់ ចំណូល និង ព្រងីក ្របតិបត្តិការ េ្រចីន ែថម េទៀត

ឯកសារ ត�មូវ
• អតថិជិន ែដល មាន ្របភព ចំណូល េ្រកា ព ី្របាក់ េបៀវត្ស៖
   - ផ្តល់នូវ របាយការណ៍ ហិរញ�វត្ថុ មួយ ឆ្ន ាំ ចុង េ្រកាយ (្របសិន េបី មាន)
   - ផ្តល់ របូថត ទីតាំង អាជីវកម្ម ែដល កំពុង េធ្វី ្របតិបត្តិការ
   - មាន េសៀវេភា �គួសារ េសៀវេភា ស្ន ាក់ េនា អត្តស�� ាណបណ័្ណ ស�្ជ ាតិ ែខ្មរ
 ឬ ឯកសារេផ្សងេទៀត ែដល អាច េ្របី ជំនួស បាន
   - ផ្តល់ ឯកសារ ផ្លូវ ច�ាប់ ថតចម្លង ទាក់ទង នងឹ ្រកុមហុ៊ន ដចូជា បណ័្ណប៉ាតង់ វ�ិ� ាបនប្រត 
   ចុះ បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈ ្រកុមហុ៊ន ស្ល ាកស�� ា វ�ិ� ាបនប្រត ចុះ បញ្ជី ផលិតផល 
   ។ល។

• អតថិជិន ែដល មាន ្របភព ចំណូល ជា ្របាក់ េបៀវត្ស ៖
   - ការងារ មាន នរិន្តរភាព, ្របាក់ េបៀវត្សអាច សង ្របាក់ កម្ច ីបាន េទៀង ទាត់
    -  ច�ាប់ ថត ចម្លង សក្ខបី្័រត េបៀវត្ស រយៈេពល ៣ែខ ចងុ េ្រកាយ ឬ លខិតិ ប�្ជ ាក់ ព ីនេិយាជក 
  អំពី តួនាទី រយៈេពល កំពុង បេ្រមី ការងារ េដាយ មាន ការ ប�្ជ ាក់ ព ីអ្នក ្រគប់្រគង ផ្ទ ាល់
   - ច�ាប់ ថត ចម្លង កិច្ច សន�ា ការងារ
 - ច�ាប់ ថត ចម្លង េសៀវេភា �គួសារ អត្តស�� ាណបណ័្ណ ឬ លិខិត េផ្សង េទៀត ែដល អាច
  ជំនសួ បាន
  -  េសៀវេភា គណនី ឬ ថត ចម្លង របាយការណ៍ ធនាគារ រយៈេពល ៣ែខ ចងុ េ្រកាយ "េប ីមាន"
   - ច�ាប់ ថត ចម្លង វកិ្កយប្រត ទឹក េភ្លីង និង ឯកសារ ចាយ វាយ ក្នុង �គួសារ រយៈេពល ៣ែខ 
 ចងុ េ្រកាយ
  - ករណី មាន ជួល ្រទព្យ សម្បត្តិ ឱ្យ អ្នក ដៃទ �តូវ ថត ចម្លង កិច្ចសន�ា ជួល បច្ចុប្បន្ន និង កិច្ច 
 សន�ា ជលួ េផ្សងៗ ក្នុង រយៈេពល យ៉ាង េហាច ណាច់ ១ឆ្ន ាំ មនុ "េប ីមាន" ។

 • 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,
 11% p.a for second-hand vehicle.

Benefits

 • Get the moveable assets as demand for your business operations  
  without using
  your own financial resources or capital
 • Transform gross expense into monthly expense
 • Increase income and expand business operations

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.


