ឥណទានអាជវី កម្ម
ខ្នាតមធ្យម និងសាជវី កម្ម
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

Medium-Sized Enterprise and Corporate Loan

ឥណទានអាជវី កម្មខ្នាតមធ្យម និងសាជវី កម្ម
ដំ េណាះ ្រសា យ ែផ្ន ក ហិ រ ញ� វ ត្ថុ ស្រមា ប់ អា ជី វ កម្ម ែដល កំ ពុ ង រ ក
ី ចេ្រមី ន
របស់ េលាកអ្នក!ភាពេជាគជ័យែផ្នកេសដ្ឋកច
ិ ៃន
្ច អាជវី កម្ម អា្រស័យេទាេលី
កត្តាជាេ្រចីន ។ កត្តាដ៏ សំ ខាន់មួយ គឺការសហការជាមួយនឹងធនាគារេជឿ
ទុ កចិត្ត យ៉ាងេពញេលញ្រគប់ េពលេវលា។
េទាះបីជាេលាកអ្នកកំ ពុងព្រងីកអាជវី កម្ម ទិញទីតាំងបែន្ថមស្រមាប់ការ
ព្រងីកការ ិយាលយ
័ ឬក៏ កំ ពុងែស្វងរក្របាក់កម្ចី េដីម្បីេ្របីជាទុ នបង្វល
ិ េយីង
ខ្ញំ ុរ ីករាយនឹងពិភាក�ា អំ ពីត�មូវការេលាកអ្នក និងផ្តល់នូវ្របាក់កម្ចេទា
ី តាម
ត�មូវការអាជវី កម្ម ។

រយៈេពលខ្ចី ទំ ហំ ឥណទាន និងអ្រតាការ្របាក់
• ឥណទានជា្របាក់េរៀល

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៧២ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន ធំ ជាង ២០០.០០០.០០០េរៀល

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៨,៥% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ
• ឥណទានជា្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក
- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៧២ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន ធំ ជាង ៥០.០០០ដុល្លារអាេមរ ិក

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៧,២៥% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

• ឥណទានជា្របាក់បាត

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៧២ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន ធំ ជាង ២.០០០.០០០បាត

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១៤,១៨% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌត�មូវ
• ជានត
ី ជ
ិ ន (មានអាយចា
ុ ប់ពី ១៨ឆ្នាំេឡីងេទា)
• មានទីលំ េនាអចិៃ�ន្តយ៍ពិត្របាកដ

• មានមុខរបរ្រសបច�ាប់ច�ាស់លាស់

• មានឆន្ទៈសង្រតឡប់ វ ិញេនាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

• មានទុ នផ្ទាល់ខ្លន
ួ េលីមុខរបរ យ៉ាងេហាចណាស់ ២០%

Medium-Sized Enterprise and Corporate Loan
One-Stop Financial Solution for Your Growing Business!
The success of your business depends on many factors. A crucial
one is partnering with a bank that you can fully trust at all times.
Whether you are expanding your business, buying your premises
for ofﬁce or looking for a loan to fund working capital, we are
happy to discuss your requirement and providing you with the
amount of loan your business needs.

Loan Period, Loan Size, and Interest Rate
• KHR
- Loan period is up to 72 months
- Loan size is greater KHR200,000,000
- Interest rate from 8.5% to 18% per annum

• USD
- Loan period is up to 72 months
- Loan size is greater USD50,000
- Interest rate from 7.25% to 18% per annum

• THB
- Loan period is up to 72 months
- Loan size is greater THB2,000,000
- Interest rate from 14.18% to 18% per annum

Requirements
• Be a majority
• Have own residential address
• Own a legal business
• Commit to pay back to ACLEDA Bank
• Have own capital at least 20%

