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Personal Loan

ឥណទាន ស្រមាប់ 
ការ េ្រប្ីរបាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ



    ឥណទាន ស្រមាប់ ការ េ្របី្របាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លួន នឹង េធ្វីឱ្យ ជីវតិ រស់ េនា របស់ 
េលាក អ្នក កាន់ ែត ្របេសីរ េឡងី !

 ចង់ឱ្យ ជីវតិ ែដល មាន សុភមង្គល្របេសីរ ជាង មុនធនាគារ  េអសីុលីដា
មាន ដំេណាះ្រសាយ ដ៏សមរម្យ ស្រមាប់ េលាក អ្នក ។ ឥណទាន េនះ  ផ្តល់ជនូ
ស្រមាប់ទិញ េ្រគឿង សម្ភ ារ ឬ ឧបករណ៍ ទំេនបីៗ ឬ ក៏ េ្រគឿងសង្ហ ារមឹចាំបាច់ 
ឬ របស់របរេផ្សង េទៀត ែដល េលាក អ្នក ចង់ បាន ។

ឥណទាន ស្រមាប់ ការ េ្រប្ីរបាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ Personal Loan

ACLEDA Personal loan can help improve your standard of living, 
You will get the things that add more zest to your life — the 
stylish hi-fi set you’ve been eyeing for months, or the sofa you 
simply must have. Anything your heart desires.

Loan Period, Loan Size, and Interest Rate

• Be a majority;

• Have permanent address

• Currently employed or self-employed to ensure regular payment;

• Have any collateral for assuring the lending money and/or have an

 assurer;

• Have own 10% to 20% cash of total price of things you need to buy.

Requirements

• KHR
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is up to KHR200,000,000
 - Interest rate from 11.18% to 18% per year

• USD
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is up to USD50,000
 - Interest rate from 10.82% to 18% per year

• THB
 - Loan period is up to 60 months
 - Loan size is up to THB2,000,000
 - Interest rate from 13.46% to 18% per year

• ឥណទាន ជា ្របាក់ េរៀល
 - រយៈេពល ខ្ច ីអតបិរមា ៧២ែខ
 - ទំហំ ឥណទាន រហូត ដល់ ២០០.០០០.០០០េរៀល
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១១,១៨% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ឥណទាន ជា ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ
 - រយៈេពល ខ្ច ីអតបិរមា ៧២ែខ
 - ទំហំ ឥណទាន រហូត ដល់ ៥០.០០០ដលុ្ល ារ អាេមរកិ
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១០,៨២% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ឥណទាន ជា ្របាក់ បាត
 - រយៈេពល ខ្ច ីអតបិរមា ៦០ែខ
 - ទំហំ ឥណទាន រហូត ដល់ ២.០០០.០០០បាត
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១៣,៤៦% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

រយៈេពល ខ្ច ីទំហំ ឥណទាន នងិ អ្រតាការ ្របាក់

• ជា នតីជិន (មាន អាយ ុចាប់ ព ី១៨ ឆ្ន ាំ េឡងី េទា)
• មាន ទី លំ េនា អចិៃ�ន្តយ៍ ពិត ្របាកដ
• មាន មុខ របរ ្រសប ច�ាប់ ច�ាស់ លាស់  ែដល ធានា ដល់ ការ សង្រតឡប់ មក វញិ បាន 
 េទៀង ទាត់
• មាន ្រទព្យ សម្បត្ត ិដាក់ តម្កល់ េដមី្ប ីធានា ្របាក់ កម្ច ីនិង/ឬ មាន អ្នក ធានា
• មាន សាច់ ្របាក់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ យ៉ាង េហាច ណាស់ ពី ១០% េទា ២០% ៃន តៃម្ល វត្ថុ សរបុ 
 ែដល ប្រមុង ទិញ ។

លក្ខខណ្ឌ  ត�មវូ


