ឥណទាននិស្ស ិត
Student 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

េសវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត មិនត�មូវការឯកសារ
ស្មុគស្មាញ និងអ្រតាការ្របាក់សមរម្យ
Financing education should no
longer be your concern...

ឥណទាននិស្ស ិត
បំ ណង្របាថ្នាឱ្យកូន្រសី្របុសជាទី្រសឡាញ់ទទួ លបានចំ េណះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់

អនាគត្រតចះ្រតចង់ ែលងជាក្តបា
ី រម្ភរបស់ េលាកអ្នកតេទាៃថ្ងមុខ ។

ឥណទាននិស្សិត ផ្តល់ជូនឪពុក-ម្តាយ ឬអាណាព�ាបាលរបស់ និស្សិត

ែដល�តូវការសាច់្របាក់ស្រមាប់បង់ ៃថ្លសិក�ាឱ្យកូន ឬអ្នកេនាក្នុងបន្ទុកអាណា

ព�ាបាលរបស់ ខ្លន
្ត ាលបេច្ចក
ួ បន្តការសិក�ាេទា្រគឹះស្ថានសិក�ា បណុ្ត ះបណ
េទសវ ិជ្ជាជវី ៈ (ែដលមានរយៈេពលចាប់ពី ៣ែខ េឡីងេទា) ឬបន្តេទា្រគឹះស្ថាន
ឧត្តមសិក�ាេនា ក្នុងនិងេ្រកា្របេទសេ្រកាយពីនិស្សិតបាន បញ្ចប់ការសិក�ាេនា
ថ្នាក់វ ិទ�ាលយ
័ (Bac II) ។

្របេភទឥណទាន

ឥណទាននិស្សិត ផ្តល់ជូនពីរ្របេភទ ដូចខាងេ្រកាម ៖

• ្របេភទេបីក្របាក់ែតមួយេលីក ៖ ជា្របេភទឥណទានែដលផ្តល់ជូនតាមរេបៀប

េបីក្របាក់ែតមួយេលីក ស្រមាប់បង់ ៃថ្លសិក�ាេដាយែផ្អកតាមវ ិក្កយប្រត ឬលិខិត
ស្នាមែដលប�្ជាក់អំ ពីតៃម្លសិក�ារបស់ ្រគឹះស្ថានសិក�ា ។

• ្របេភទេបីក្របាក់េ្រចីនេលីក ៖ ជា្របេភទឥណទានែដលផ្តល់ជូនតាមរេបៀប

េបីក្របាក់េ្រចីនេលីកស្រមាប់បង់ ៃថ្លសិក�ាេដាយែផ្អកតាមវ ិក្កយប្រត ឬលិខត
ិ
ស្នាមែដលប�្ជាក់អំ ពីតៃម្លសិក�ារបស់ ្រគឹះស្ថានសិក�ាតាមឆមាស ឬឆ្នាំ ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• បំ េពញកង្វះខាតសាច់្របាក់ក្នុងរយៈេពលសិក�ា ។

• េផ្ទរពីការចំ ណាយដុល េទាជាការបង្វល
ិ ្របាក់សងធនាគរា មួយែខម្តងនិង
ចំ ណាយអស់ ការ្របាក់តិច ។

• មាន ភាព កក់ េក្តាេលីការសិក�ានាេពល អនាគត សិក�ា របស់ កូន ឬ អ្ន ក
ស្ថិតេនាក្នុងបន្ទុកអាណាព�ាបាលរបស់ ខ្លន
ួ ។

្របេភទរូបយ
ិ ប័ណ្ណ ទំ ហំ ឥណទាន រយៈេពលខ្ចី
និងអ្រតាការ្របាក់
• ផ្តល់ជូនជា្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ។

• ទំ ហំ ឥណទាន អតិបរមា ១០០.០០០ ដុល្លារ អាេមរ ិក ប៉ ុែន្ត មិន �តូវ េលីស ពី តៃម្ល
សិក�ាសរុប (ទំ ហំ ឥណទានអតិបរមា ២.៥០០ដុល្លារអាេមរ ិក ចំ េពាះអតិថជ
ិ ន
ជានិស្សិតែដលមានការងារស្ថិរភាពក្នុងវ ិស័យឯកជន សាធារណៈ ស្ថាបន
័ េ្រកា

រដ្ឋាភិបាល ជាតិ និង អន្តរជាតិ ឬ ក្នុង គេ្រមាង ណា មួយ េហីយ មាន ត�មូវ ការ
សិក�ាបែន្ថម) ។

• រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា �តូវបានផ្តល់ជូនេដាយែផ្អកតាមរយៈេពលសរុបៃនការសិក�ា

បូកនឹងរយៈេពលមិនេលីសពី ១២ែខបែន្ថម (ចំ េពាះវគ្គសិក�ាែដលមានរយៈេពល
ចាប់ពី ១២ែខ េឡីងេទា) ។

• រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា �តូវបានផ្តល់ជូនេស្មីនឹង ២ដង ៃនរយៈេពលសរុបៃនការ
សិក�ាេនាះ (ចំ េពាះវគ្គសិក�ាែដលមានរយៈេពលេ្រកាម ១២ែខ) ។

• អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៨% ដល់ ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

Student Loan
Financing your children's higher education for their bright future should
no longer be your concern.
Student Loan is offered parents or guardians who need cash to pay for
their children’s tuition fee to continue studying at institute (a minimum of
03 months study period) or university after high school graduated (Bac II)
in country or abroad.

Type of Student Loan
There are two types of student loan:

• Receiving money one time based on the receipt of the institute
or university;

• Receiving money frequently based on the receipt of the institute
or university in semester or year.

Benefits
• Fulfill a shortage of funds for studying period of your children
or someone in your responsibility;

• Transform gross expend into paying back to the bank monthly with low
interest;

• Be conﬁdent of future study of your children or someone in your
responsibility.

Currency Type, Loan Size, Loan Period
and Interest Rate
• Currency type in US dollar.
• Loan size up to US$100,000; but not over than a total of study fee
(maximum loan size of US$2,500 for student customers who have
stable employment in the private, public, national and international
institutions or in projects and there is a need for further study).

• Loan period is based on the total period of whole course plus a
maximum of 12 months (for course period from 12 months).

• Loan period is offered two times of whole course (for course period
less than 12 months).

• Interest rate from 8% to 18% per year.

