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ឥណទាន េគហដ្ឋ ាន
Housing Loan



  ឥណទាន េគហដ្ឋ ាន  ជា ្របេភទ ឥណទាន មាន រយៈេពល ែវង  ផ្តល់ ជូន
អតិថិជនទូេទា  ែដល មាន លក្ខណ:សម្បត្តិ ្រគប់ ្រគាន់ស្រមាប់ ទិញេគហដ្ឋ ាន
 ែដល កំពងុ ែត  សាង សង់ ឬ សាង សង់ រចួេធ្វ ីជា កម្មសិទ្ធផិ្ទ ាល់ ខ្លនួ ឬ ស្រមាប់ 
យក េទាសាងសង់ េគហដ្ឋ ានេល ីដ ីកម្មសិទ្ធ ិែដល មាន ្រសាប់ ។

ឥណទាន េគហដ្ឋ ាន Housing Loan

Housing loan is a long-term loan that customer can buy a house 
that was completely built or being built, or build a new house on 
your own land.

Loan Size, Loan Period and Interest Rate

Customer Requirements

ទំហំ ឥណទាន រយៈេពល ខ្ច ីនងិអ្រតាការ្របាក់ 
• ទំហំឥណទានរហូត ដល់ ៣០០.០០០ ដុល្ល ារ អាេមរកិ ប៉ុែន្ត មិនេលីស ពី៧០%
  ៃន តៃម្ល សរបុ របស់ េគហដ្ឋ ាន ែដល �តូវ ទិញ ឬ សាងសង់                                    េគហដ្ឋ ាន េលី ដី
  កម្មសិទ្ធ ិែដល មាន ្រសាប់ 
• រយៈេពល ខ្ច ីអតបិរមា ១៥ឆ្ន ាំ ចំេពាះ ៖
   - អតិថិជន ជា កម្មករ និេយាជិត កំពុង បេ្រមី ការងារ ក្នុង ស្ថ ាបន័ សាធារណៈ និង ទី 
 ភ្ន ាក់ងារ ជាតិ-អន្តរជាត ិេដាយ មិន េលសី ព ីអាយុ ចលូ នវិត្តន៍ េឡយី
   - អតិថិជន េផ្សង េទៀត  មាន អាយុ ចាប់ ពី េពល ទទួល ្របាក់ កម្ចី រហូត ដល់
  កាលាវសាន ៃន រយៈេពល ខ្ចី ្របាក់ មិន �តូវ េលីស ពី អាយ ុ៦០ ឆ្ន ាំ េឡយី 
• អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ព ី៩% ដល់ ១០% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ ។

លក្ខណ:សម្បត្ត ិអតថិជិន ែដល អាច ទទួល 
ឥណទាន េគហដ្ឋ ាន
• ជន កម្ពុជា ្រគប់ របូ ែដល ជា ពលរដ្ឋ សកម្ម ឬ ជា នីតជិន
• មាន ្របភព ចំណូល ច�ាស់ លាស់  និង មាន និរន្តរភាព (មុខរបរ អាជីវកម្ម ្របាក់ 
  េបៀវត្ស ឬ ចំណូល េផ្សងៗ េទៀត)
• មាន ្របវត្ត ិេករ �� េឈ្ម ាះ អត្តចរតិ ល្អ
• មាន ទីលំេនា អចិៃ�ន្តយ៍ េដាយ មាន ការ ប�្ជ ាក់ ដឹង ឮ ពី អាជ្ញ ាធរ ក្នុង តំបន់ែដល
 េលាកអ្នករស់ េនា
• មាន ឯកសារ កំណត់ អត្តស�� ាណ ៖ អត្តស�� ាណបណ័្ណ ឬ េសៀវេភា �គសួារ ។ល។

• Loan size is up to US$ 300,000 but not more than 70% of the  
 house price

• Maximum of loan period is 15 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 9% to 10% per year.

• Any Cambodian who is a majority

• Having a proper work, salary, or business

• Having good reputation, attitude and willing to pay back

• Having a permanent address certified by local authority

• Having identity documents such as ID card, family book, etc.


