�ប�ធ��រែដលេ�កអ�កេជឿទុកចិត�

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

ឥណ�ន

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

Marketing Division (Published: 21 May 2020)

�ជីវកម�
���តតូច
Small-Sized
Enterprise Loan

ឥណទានអាជីវកម�ខ�ាតតូច
េដើម្បបេង�
ើន្របក់ចំណូលឱ្យបនកាន់ែតេ្រចើន េលាកអ�កចាំបច់្រត�វ
ី
ំ ួញរបស់េលាកអ�កសិន គបេង�
ព្រងក
មុ
ខ
ជ
ន
ន
ី
ើ េដម
ើ ទុនេដម
ើ ្បរក
ឺ
ី ចំណូល

បែន�ម ។ មុខជំនួញរបស់េលាកអ�កមន
ិ ្រតឹមែត្រត�វការ្របក់កៃ្រម

េទៀងទាត់ប៉ុេណ
� ះេទ ែថមទាំង្រត�វការ្របក់ចំេណញ ែដលមនលំ នឹង

Small-Sized Enterprise Loan
In order to increase your earning you would need to expand
your business, i.e. increase your capital. Your business does
not need only a stable benefit, but a sustainable profit for
long live and growth. Always refer to ACLEDA Bank Plc as
your partner in capital needs!

រយៈេពលយូរអែង�ង និងស្រមប់ការរក
ី ចេ្រមន
ើ េទៀតផង ។

ឥណទាន ្រក�ម

 សមជិក ្រក�ម ពី ២នក់ េទ ១០នក់
 រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ៣៦ែខ
 ទំហំ ឥណទាន រហូ ត ដល់ ១០.០០០.០០០ េរៀល ឬ ១០០.០០០ បត
ស្រមប់សមជិក ម�ក់ៗ
 អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១៤% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ

ឥណទាន េទាល

 ្របក់េរៀល
- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ៧២ ែខ
- ទំហំឥណទាន រហូ ត ដល់ ២០០.០០០.០០០ េរៀល
- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ៨,៣% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ្របក់ដុលា�រអាេមរក
ិ
- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ៧២ ែខ
- ទំហំឥណទាន រហូ ត ដល់ ៥០.០០០ ដុ លា�រ
- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ៧,៥% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ្របក់បត
- រយៈ េពល ខ�ី អតិបរម ៧២ ែខ
- ទំហំឥណទាន រហូ ត ដល់ ២.០០០.០០០ បត
- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១៣,០៦% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ

លក�ខណ�ត្រម�វ
 ជនីតិជន (មន អាយុ ចាប់ពី ១៨ឆ� ំេឡើង េទ)
 មន ទី លំ េន អចិៃ�ន�យ៍ពិត ្របកដ

 មន មុខ របរ ្រសបច្បោប់ច្បោស់ លាស់

 មន ឯកសារ កំណត់អត�ស��ណ ៖ អត�ស��ណប័ណ� េសៀវេភ ្រគ�សារ
េសៀវេភ សា�ក់េន ឬ ឯកសារ េផ្សង េទៀត ែដល អាច ជំនួស បន

 ត្រម�វ ឱ្យ មន ឬ មិន មន ្រទព្យ សម្បត�ិ ដាក់ធន
 ភ�ក់ងារ របស់ េយើង ខ�ុំ នឹង ជួយ បំេពញ ទ្រមង់ខ�ី ្របក់ ែដល អាច រក បន
េដាយ ឥត គិត ៃថ� េន ធនគរ េអសុី លីដា

Benefits
 Organise a group of 2 to 10 people
 Loan period up to 36 months
 Loan size up to KHR10,000,000 or THB100,000 per member
 Interest rate from 14% to 18% per year

Individual Loan
 KHR
- Loan period up to 72 months
- Loan size up to KHR 200,000,000
- Interest rate from 8.3% to 18% per year
 USD
- Loan period up to 72 months
- Loan size up to USD 50,000
- Interest rate from 7.5% to 18% per year
 THB
- Loan period up to 72 months
- Loan size up to THB 2,000,000
- Interest rate from 13.06% to 18% per year

Requirements
 Be a majority
 Have own residential address
 Have own legal business
 Have identity documents which are ID card, family book,
residence book, or other documents
 Require or not require collateral
 Our staff will help you to fill in a loan application form
which is available for free at ACLEDA Bank

