ឥណទានពាណជ
ិ ្ជកម្ម
Trade Finance Facility
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

ឥណទានពាណជ
ិ ្ជកម្ម
ឥណទា ន ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម ស ្រមា ប់ ស�មួ ល ដល់ ចលនា លំ ហូ រ សា ច់ ្របា ក់

និង បំ េពញ នូវ កង្វះ ខាត ទុ ន បង្វិល របស់ េលាក អ្ន កេទា េលីការងារពាក់ព័ន្ធ
នឹងការនាំេចញ-នាំចូល ។

េសវាេនះជួល្រទ្រទង់ ដល់ ដំ េណីរការ ទូ ទាត់ ៃថ្ល ទំ និញ នាំ េចញ-នាំចូល

្ត ាល
្រសបច�ាប់្រគប់ ្របេភទ រ ួមមាន ៖ វត្ថុធាតេដី
ុ ម ផលិតផល ពាក់ កណ
សេ្រមច ផលិតផលសេ្រមច ។ល។ តាមរយៈធនាគរា េអសុីលដ
ី ាេដាយ

ែផ្អក តាម មេធ�ាបាយ ទូ ទាត់ នានា ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• មាន្របភពហិរញ�ប្បទានជាក់លាក់ ស្រមាប់េដាះ្រសាយេនាេពលមានប�្ហាខ្វះសាច់
្របាក់ ឬខ្វះទុ នបង្វល
ិ េដីម្បីទុ កទូ ទាត់ៃថ្លទំ និញ ។

• បេង្កន
ី ទំ នុកចិតែថម
្ត
មួយក្រមិតេទៀតរវាងៃដគូអាជវី កម្ម ។

• កាត់បន្ថយបាននូវហានភ
ិ យ
័ ែដលអាចេកីតមានជាយថាេហតុេនាេពលទូ ទាត់ ។

ទំ ហំ ឥណទាន និងអ្រតាការ្របាក់

• ្របាក់េរៀល

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៣៦ែខ

- ឥណទានែដលមានទំ ហំ ចាប់ពី ៤០.០០០.០០០ េរៀល
- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៨,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ

• ្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៣៦ែខ

- ឥណទានែដលមានទំ ហំ ចាប់ពី ១០.០០០ ដុល្លារ

- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ៦% ដល់ ៨,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ

• ្របាក់បាត

- រយៈេពលខ្ចអតិ
ី បរមា ៣៦ែខ

- ឥណទានែដលមានទំ ហំ ចាប់ពី ៤០០.០០០ បាត
- អ្រតាការ្របាក់ ចាប់ពី ១៤,១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

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.

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.

Loan Size and Interest Rate
• 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

