ឥណទានេគហដ្ឋាន
Housing Loan

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

ឥណទានេគហដ្ឋាន
ឥណទានេគហដ្ឋាន ជា្របេភទឥណទានមានរយៈេពលែវង ផ្តល់ជូន
អតិថិជនទូ េទា ែដលមានលក្ខណ:សម្បត្តិ្រគប់ ្រគាន់ស្រមាប់ទិញេគហដ្ឋាន
ែដលកំ ពុងែត សាងសង់ ឬសាងសង់ រួចេធ្វជា
ី កម្មសិទផ
្ធិ ្ទ ាល់ខ្លន
ួ ឬស្រមាប់
យកេទាសាងសង់ េគហដ្ឋានេលីដីកម្មសិទែដល
្ធិ
មាន្រសាប់ ។

ទំ ហំ ឥណទាន រយៈេពលខ្ចី និងអ្រតាការ្របាក់

• ទំ ហំ ឥណទានរហូតដល់ ៣០០.០០០ ដុល្លារអាេមរ ិក ប៉ ុែន្តមិនេលីសពី៧០%
ៃនតៃម្លសរុបរបស់ េគហដ្ឋានែដល�តូវទិញ ឬសាងសង់ េគហដ្ឋានេលីដី

កម្មសិទែដល
្ធិ
មាន្រសាប់

• រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ១៥ឆ្នាំ ចំ េពាះ ៖

- អតិថិជន ជា កម្មករ និេយាជិត កំ ពុង បេ្រមី ការងារ ក្នុង ស្ថាបន
័ សាធារណៈ និង ទី
ភ្នាក់ងារជាត-ិ អន្តរជាតិ េដាយមិនេលីសពីអាយចូ
ុ លនិវត្តន៍េឡីយ

- អតិថិជន េផ្សង េទៀត មាន អាយុ ចាប់ ពី េពល ទទួ ល ្របាក់ កម្ចី រហូត ដល់
កាលាវសាន ៃន រយៈេពល ខ្ចី ្របាក់ មិន �តូវ េលីស ពី អាយុ ៦០ឆ្នាំេឡីយ

• អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៩% ដល់ ១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

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
• 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.

លក្ខណ:សម្បត្តអតិ
ិ ថជ
ិ នែដលអាចទទួ ល
ឥណទានេគហដ្ឋាន

Customer Requirements

• មាន ្របភព ចំ ណូល ច�ាស់ លាស់ និង មាន និរន្តរភាព (មុខរបរ អាជីវកម្ម ្របាក់

• Having good reputation, attitude and willing to pay back

• មាន្របវត្តិ េករេឈ
�
្ម ាះ អត្តចរ ិតល្អ

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

• ជនកម្ពុជា្រគប់ រូបែដលជាពលរដ្ឋសកម្ម ឬជានីតជ
ិ ន
េបៀវត្ស ឬចំ ណូលេផ្សងៗេទៀត)

• មាន ទីលំេនា អចិៃ�ន្តយ៍ េដាយ មាន ការ ប�្ជាក់ ដឹង ឮ ពី អាជ្ញាធរ ក្នុង តំ បន់ ែដល
េលាកអ្នករស់ េនា

• មានឯកសារកំ ណត់ អត្តស��ាណ ៖ អត្តស��ាណប័ណ្ណ ឬេសៀវេភា�គួសារ ។ល។

• Any Cambodian who is a majority
• Having a proper work, salary, or business
• Having a permanent address certiﬁed by local authority

