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

ឥណទានស្រមាប់
ការេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ
Personal Loan

ឥណទានស្រមាប់ការេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ
ឥណទានស្រមាប់ការេ្របី្របាស់ផ្ទាល់ខ្លួន នឹងេធ្វីឱ្យជីវ ិតរស់ េនារបស់

េលាកអ្នកកាន់ែត្របេសីរេឡីង !

ចង់ ឱ្យជីវត
ិ ែដលមានសុភមង្គល្របេសីរជាងមុនធនាគារ េអសុីលីដា

មានដំ េណាះ្រសាយដ៏ សមរម្យស្រមាប់េលាកអ្នក ។ ឥណទានេនះផ្តល់ជូន

ស្រមាប់ទិញ េ្រគឿង សម្ភារ ឬ ឧបករណ៍ ទំ េនីបៗ ឬក៏ េ្រគឿងសង្ហារ ឹមចាំបាច់
ឬរបស់ របរេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកចង់ បាន ។

រយៈេពលខ្ចី ទំ ហំ ឥណទាន និងអ្រតាការ្របាក់
• ឥណទានជា្របាក់េរៀល

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៧២ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន រហូតដល់ ២០០.០០០.០០០េរៀល

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១១,១៨% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ
• ឥណទានជា្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក
- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៧២ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន រហូតដល់ ៥០.០០០ដុល្លារអាេមរ ិក

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១០,៨២% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ
• ឥណទានជា្របាក់បាត
- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៦០ែខ

- ទំ ហំ ឥណទាន រហូតដល់ ២.០០០.០០០បាត

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១៣,៤៦% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

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

• មានមុខរបរ្រសបច�ាប់ច�ាស់លាស់ ែដលធានាដល់ ការសង្រតឡប់ មកវ ិញបាន
េទៀងទាត់

• មាន្រទព្យសម្បត្តដា
ិ ក់តម្កល់ េដីម្បីធានា្របាក់កម្ចី និង/ឬ មានអ្នកធានា

• មានសាច់្របាក់ផ្ទាល់ខ្លន
ួ យ៉ាងេហាចណាស់ពី ១០% េទា ២០% ៃនតៃម្លវត្ថុសរុប
ែដលប្រមុងទិញ ។

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
• 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

Requirements
• 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.

