�ប�ធ��រែដលេ�កអ�កេជឿទុកចិត�

ស្រមប់ពត
័ ម
៌ នបែន�ម សូ មេស�នទេី នះ
For more information, please scan here.

ឥណទាន វ��ារូបរ�
Overdraft

ស្រមប់ត្រម�វការេ្រប្រើ បស់េសវាធនគរ នង
៌ នេផ្សងៗេទៀត
ិ ព័តម

សូ មទាក់ទងការយល័
យទំនក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ ង
ិ

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 ម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ធនគរ េអសុីលីដា មនទទួលបេ្រមេើ សវាកម�បែន�ម េន្រពក
ឹ ៃថ�េសរ ៍ ចាប់ពេី ម៉ ង 7:30នទ្រី ពក
ឹ រហូតដល់
េម៉ ង 11:30ៃថ�្រតង់ ដូចជ: េវ ៉សស�ឺនយូេញ�ន, េផ�រ្របក់កុ ង្រស�
�
ក, ទិញមូលប្បទានប្រតេទសចរណ៍,
ទញ
ិ យប្រត
ិ មូលប្បទានប្រតបរេទស, ប�ូរ្របក់, ប��ូ លទក
ឹ ្របក់ទូរស័ព�, ទទួល្របក់បេ�� ើ, បង់ៃថ�វក�
ទក
ិ យប្រត្រក�មហ៊ុននន ។
ឹ េភ�ង
ើ នង
ិ វក�

ACLEDA Bank’s services which are Western Union Money Transfer, Local Funds Transfer, Traveller's
Cheque Purchasing, Foreign Cheque Purchasing, Foreign Exchange, Mobile phone top up, Cash Deposit,
Bill Payment, are extra service on Saturday morning from 7:30 AM to 11:30 AM.

នយកដា�នទផ
� ្សោយ ៃថ�ទ២
ំ ០២០)
ី ្សោរ (េបះពុមផ
ី ១ ែខឧសភ ឆ�២
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ឥណទានវ��ារូបរ�
េដើម្បស
ី ្រម�លដល់ការខ�ះខាតសាច់្របក់រយៈេពលខ�ី ដូចជការ

Overdraft
To facilitate short-term cash shortage such as unplanned

ចំណយែដលមន
ិ បនេ្រព�ងទុក នង
ិ ការចំណយ្របតប
ិ ត�កា
ិ រេផ្សងៗ។

expanses and other operating expenses. To fill in the gaps

សកម�ភព្របតិបត�ិការអាជីវកម�របស់េលាកអ�ក។

operations.

បំេពញកង�ះខាតរវាងលំ ហូរសាច់្របក់េចញ និងលំ ហូរសាច់្របក់ចូលក�ុង

between cash outflows and cash inflows of your business

រយៈេពល ខ� ី ទំហំ ឥណទាន និង អ្រតាការ ្របាក់

Loan Period, Loan Size, and Interest Rate

 ឥណ�ន � ��ក់ េរៀល

- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ១២ែខ

- ឥណទាន ែដល មន ទំហំ ចាប់ពី ២០.០០០.០០០ េរៀល

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១១% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ឥណ�ន � ��ក់ ដុ�� រ �េមរ�ក
- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ១២ែខ

- ឥណទាន ែដល មន ទំហំ ចាប់ពី ៥.០០០ ដុ លា�រ

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១០% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ឥណ�ន � ��ក់ �ត

 KHR
- Loan period up to 12 months
- Loan size from KHR 20,000,000
- Interest rate from 11% to 18% per year
 USD
- Loan period up to 12 months
- Loan size from USD 5,000
- Interest rate from 10% to 18% per year
 THB

- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ១២ែខ

- Loan period up to 12 months

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១២,១២% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ

- Interest rate from 12.12% to 18% per year

- ឥណទាន ែដល មន ទំហំ ចាប់ពី ២០០.០០០ បត

លក�ខណ�ត្រម�វ

 ជ អាជីវករ ែដល ្របកប េដាយ សកា�នុ ពល េហើយ ផ�ល់ ្របភព ចំណូល
្រសប ច្បោប់
 មន ប័ណ� សម�ល់ កម�សិទ�ិ ៃន ្រទព្យ សម្បត�ិ ដាក់ធន បំណុល

 មន គណនី ចរន�ជមួយ ធនគរ េអសុី លីដា ភីអិលសុី
 សន្យោ ផ�ល់ របយការណ៍ ចំណូល ចំណយ និង តារាង តុ ល្យការ ដល់
ធនគរយ៉ ង េទៀង ទាត់េរៀង រាល់ ែខ

 ភ�ក់ងារ របស់ េយើង ខ�ុំ នឹង ជួយ បំេពញ ទ្រមង់ខ�ី ្របក់ ែដល អាច រក បន
េដាយឥត គិត ៃថ� េន ធនគរ េអសុី លីដា ភីអិលសុី ។

- Loan size from THB 200,000

Requirements
 Have a potential business with good status, legal profitability;
 Having document presenting your fixed assets, inventory card,
or other effective documents to deposit as collateral;
 Have a Current Account opening with ACLEDA Bank Plc;
 Offer your income statement and balance sheet to
ACLEDA Bank Plc monthly;
 Our staff will help you to fill in a loan application form which
is available for free at ACLEDA Bank Plc.

