�ប�ធ��រែដលេ�កអ�កេជឿទុកចិត�

ស្រមប់ពត
័ ម
៌ នបែន�ម សូ មេស�នទេី នះ
For more information, please scan here.

ឥណទាន

េគហដ�ាន
Housing Loan

ស្រមប់ត្រម�វការេ្រប្រើ បស់េសវាធនគរ នង
៌ នេផ្សងៗេទៀត
ិ ព័តម

សូ មទាក់ទងការយល័
យទំនក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ ង
ិ

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 ម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ធនគរ េអសុីលីដា មនទទួលបេ្រមេើ សវាកម�បែន�ម េន្រពក
ឹ ៃថ�េសរ ៍ ចាប់ពេី ម៉ ង 7:30នទ្រី ពក
ឹ រហូតដល់
េម៉ ង 11:30ៃថ�្រតង់ ដូចជ: េវ ៉សស�ឺនយូេញ�ន, េផ�រ្របក់កុ ង្រស�
�
ក, ទិញមូលប្បទានប្រតេទសចរណ៍,
ទញ
ិ យប្រត
ិ មូលប្បទានប្រតបរេទស, ប�ូរ្របក់, ប��ូ លទក
ឹ ្របក់ទូរស័ព�, ទទួល្របក់បេ�� ើ, បង់ៃថ�វក�
ទក
ិ យប្រត្រក�មហ៊ុននន ។
ឹ េភ�ង
ើ នង
ិ វក�

ACLEDA Bank’s services which are Western Union Money Transfer, Local Funds Transfer, Traveller's
Cheque Purchasing, Foreign Cheque Purchasing, Foreign Exchange, Mobile phone top up, Cash Deposit,
Bill Payment, are extra service on Saturday morning from 7:30 AM to 11:30 AM.

នយកដា�នទផ
� ្សោយ ៃថ�ទ២
ំ ០២០)
ី ្សោរ (េបះពុមផ
ី ១ ែខឧសភ ឆ�២
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ឥណទានេគហដ�ាន
ឥណទានេគហដា�ន គជ
ឺ ្របេភទផលិតផលឥណទានមនរយៈ

Housing Loan
Housing loan is a long-term loan ACLEDA Bank has

េពលែវង របស់ធនគរេអសុី លីដា ែដលបនបេង�ើតេឡើងេដើម្បផ�
ី ល់ជូន

developed to let any qualified customer own a house that

េគហដា�នែដលកំពុងែតសាងសង់ ឬសាងសង់រួច េធ�ជ
ើ កម�សិទ�

your own land.

សាធរណជនែដលមនលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ទិញ

was completely built or being built, or build new house on

ផ�ល់ខ�ួន ឬក៏ស្រមប់យកេទសាងសង់េគហដា�នេលើដីកម�សិទែដល
�ិ
មន្រសាប់ ។

ទំហំ ឥណទាន រយៈេពល ខ� ី និងអ្រតាការ្របាក់
 ទំហំឥណទានរហូ ត ដល់ ៣០០.០០០ ដុ លា�រ អាេមរក
ិ ប៉ុែន� មិន ្រត�វ េលើស ពី
៧០ ភគរយ ៃន តៃម� សរុប របស់ េគហដា�ន ែដល ្រត�វ ទិញ ឬ សាងសង់
េគហដា�ន េលើ ដី កម�សិទ�ិ ែដល មន ្រសាប់េនះ េឡើយ
 រយៈេពល ខ�ី អតិបរម ១០ឆ� ំ ចំេពាះ ៖
- អតិថិជន ជ កម�ករ និេយជិត កំពុង បេ្រមើការងារ ក�ុង សា�ប័ន សាធរណៈ និង
ទី ភ�ក់ងារ ជតិ-អន�រជតិ េដាយ មិន ្រត�វ េលើស ពី អាយុ ចូ ល និវត�ន៍េឡើយ
- អតិថិជន េផ្សង េទៀត ្រត�វ មន កាយសម្បទា រងមំ
និង មន អាយុ ចាប់ពី េពល
ឹ
ទទួល ្របក់កម�ីរហូ ត ដល់ កាលាវសាន ៃន រយៈេពល ខ�ី ្របក់ មិន ្រត�វ េលើស ពី
អាយុ ៦០ ឆ� ំេឡើយ ។
 អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១០% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ ។

លក�ណសម្បត�ិអតិថិជន ែដល អាច ទទួល ឥណទាន េគហដា�ន
 ជន កម�ុជ ្រគប់រូប ែដល ជ ពលរដ� សកម� ឬ ជ នីតិជន
 មន ្របភព ចំណូល ច្បោស់ លាស់ និង មន និរន�រភព (មុខរបរ អាជីវកម� ្របក់េបៀវត្ស
ឬ ចំណូល េផ្សងៗ េទៀត)
 មន ្របវត�ិ េករ េឈា
�ិ៍
� ះ អត�ចរត
ិ ល�
 មន ទីលំេន អចិៃ�ន�យ៍ េដាយ មន ការ ប��ក់ដឹង ឮ ពី អាជ�ធរ ក�ុង តំបន់ែដល
េលាកអ�ករស់ េន
 មន ឯកសារ កំណត់អត�ស��ណ ៖ អត�ស��ណប័ណ� ឬ េសៀវេភ ្រគ�សារ ។ល។

Loan Size, Loan Period and Interest Rate
 Loan size up to US$ 300,000 but not more than 70% of the house
price
 Maximum of loan period is 10 years for:
- Customers who are currently employed by public organizations,
national or international agencies, and will not exceed the
retirement age;
- Other customers who have a good health and will not be over 60
years of age (start from receiving loan until the end of loan period).
 Interest rate from 10% to 18% per year.

Customer Requirements
 Any Cambodian who is a majority
 Having a proper work, salary, or business
 Having good history, reputation, attitude and willing to pay back to
ACLEDA Bank
 Having a permanent address which is certified by local authority
 Having identity documents which are ID card, family book, etc.

