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ឥណទាន វបិារបូរ ៍
Overdraft



Loan Period, Loan Size, and Interest Rate

• 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
 - Loan period up to 12 months
 - Loan size from THB 200,000
 - Interest rate from 12.12% to 18% per year

រយៈេពល ខ្ច ីទំហំ ឥណទាន នងិ អ្រតាការ ្របាក់
• ្របាក់ េរៀល
   - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ១២ែខ
   - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ពី ២០.០០០.០០០ េរៀល
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១១% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ្របាក់ ដុល្ល ារ អាេមរកិ
 - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ១២ែខ
 - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ព ី៥.០០០ ដលុ្ល ារ
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១០% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
•  ្របាក់ បាត
 - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ១២ែខ
 - ឥណទាន ែដល មាន ទំហំ ចាប់ព ី២០០.០០០ បាត
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១២,១២% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

 េដមី្បសី�មលួដល់ការខ្វះខាតសាច់្របាក់រយៈេពលខ្ល ីដចូជាការចំណាយ
ែដលមនិបានេ្រពៀងទុក និងការចំណាយ្របតបិត្តកិារេផ្សងៗ។ បំេពញកង្វះ
ខាតរវាងលំហូរសាច់្របាក់េចញ និងលំហូរសាច់្របាក់ចូលក្នុងសកម្មភាព្របតិបត្តិ
ការអាជវីកម្មរបស់េលាកអ្នក។

ឥណទាន វបិារបូរ ៍ Overdraft

To facilitate short-term cash shortage such as unplanned 
expanses and other operating expenses. To fill in the gaps 
between cash outflows and cash inflows of your business 
operations.

Requirements

• Being a potential businessmen/women with sustainable source  
 of income

• Having document presenting your fixed assets, inventory card, 
 as collateral

• Opening a Current Account with ACLEDA Bank

• Commit to provide income statement and balance sheet to  
 monthly

• ជា អាជីវករ ែដល ្របកប េដាយ សក្ត ានពុល េហីយ ផ្តល់ ្របភព ចំណូល ្រសប ច�ាប់
• មាន បណ័្ណ សម្គ ាល់ កម្មសិទ្ធ ិៃន ្រទព្យ សម្បត្ត ិដាក់ ធានា បំណុល
• មាន គណនី ចរន្តជាមួយ ធនាគារ  េអសីុលដីា
• សន�ា ផ្តល់ របាយការណ៍ ចំណូល ចំណាយ នងិ តារាង តលុ្យការ ដល់ ធនាគារយ៉ាង
  េទៀង ទាត់ េរៀង រាល់ ែខ

លក្ខខណ្ឌ ត�មវូ


