
ឥណទានពាណជិ្ជកម្ម
Trade Finance Facility

ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ នងិពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ាង
For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

អុែីម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh

េវបសាយ: www.acledabank.com.kh



 ឥណទាន ពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់ស�មួល ដល់ ចលនាលំហូរសាច់្របាក់
និង បំេពញ នូវ កង្វះ ខាត ទុន បង្វិល របស់េលាក អ្នកេទា េលី ការងារ ពាក់ ពន័្ធ
 នងឹ ការ នាំ េចញ-នាំ ចូល ។

 េសវាេនះជួល្រទ្រទង់ ដល់ ដំេណីរការ ទូទាត់ ៃថ្ល ទំនិញ នាំ េចញ-នាំចូល
្រសប ច�ាប់ ្រគប់ ្របេភទ រមួ មាន ៖ វត្ថុ ធាត ុេដមី ផលិតផល ពាក់ កណ្ត ាល
សេ្រមច ផលតិផល សេ្រមច ។ល។ តាម រយៈ ធនាគារ េអសីុលដីាេដាយ
ែផ្អក តាម មេធ�ាបាយ ទូទាត់ នានា ។

ឥណទាន ពាណិជ្ជកម្ម

ទំហំ ឥណទាន នងិ  អ្រតាការ ្របាក់

Trade Finance Facility

To facilitate cash flow movement and fill your capital shortage on import 
and export business.

Trade Finance Facility will support the process of payment of all export 
and import legal goods such as: raw materials, semi-finished products, 
finished products, etc. through ACLEDA Bank based on payment methods.

Loan Size and Interest Rate

Requirements

• Having a specific source of financing for settlement when there is a
 lack of cash or capital.

• Increasing more confidence between business partners.

• Reduce risks that may occur at the time of payment.
• មាន ្របភព ហិរញ�ប្បទាន ជាក់ លាក់ ស្រមាប់ េដាះ ្រសាយ េនា េពល មាន ប�្ហ ាខ្វះ សាច់
     ្របាក់ ឬ ខ្វះ ទុន បង្វលិ េដមី្ប ីទុក ទូទាត់ ៃថ្ល ទំនញិ ។
• បេង្កនី ទំនកុ ចតិ្ត ែថម មយួ ក្រមតិ េទៀត រវាង ៃដគ ូអាជវីកម្ម ។
• កាត់ បន្ថយ បាន នវូ ហានភិយ័ ែដល អាច េកតី មាន ជាយថាេហត ុេនា េពល ទូទាត់ ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• ្របាក់ េរៀល
   - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៣៦ែខ
   - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ព ី៤០.០០០.០០០ េរៀល
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៨,៥% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ្របាក់ ដុល្ល ារ អាេមរកិ
   - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៣៦ែខ
   - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ព ី១០.០០០ ដលុ្ល ារ
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៦% ដល់ ៨,៥% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ្របាក់ បាត
   - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៣៦ែខ
   - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ព ី៤០០.០០០ បាត
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១៤,១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

• KHR
 - Loan period up to 36 months
 - Loan size from KHR 40,000,000
 - Interest rate from 8.5%  per year

• USD
 - Loan period up to 36 months
 - Loan size from USD 10,000
 - Interest rate from 6% to 8.5% per year

• THB
 - Loan period up to 36 months
 - Loan size from THB 400,000
 - Interest rate from 14.18%  per year


