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JZu ႏွမ သင ့္သ ကကဆ သုိ ္င္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာင 

အဓဆပၸ္ယသဖြ သင ကကဆ တ့္သ တ္ာင 

 ဤ္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ ေသင  သင္၏ကကဆာ ိးသငJZu ္္ရ သာႏွမ သင ့္သ ကကဆ သ ေသငငယ သာ့္ င  သႏွမ သင 
၏ကကဆာ ိးသအ့္္္ာရမဆင ုိိ္္းာေူ တ့္သ္း္သရပသင္ဖ္သပစ ေသငင 

ိးသ္္ရ သာဖြ သင္  သာ ာ ေသင  သငအုိင္ဖ သငငယ သာ္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ့္ကကဆင္ကကဆ့္သင္ ေသ ကကင ုိိ္္းာ္  သာ 
ပ သ္ဖ္သ ေသငင 

 ”ိးသ္္ရ သာ/  သင္ိးသ္္ရ သာ”  ာ ေသငJZu ္္ရ သာ့္ကကဆ ဆကက္ကကဆ ေသငင 
 “ ုိိ္္းာေူ တ့္သ“  ာ ေသင  သႏွမ သငင၏ဆကာ ိးသအ့္္္ာရမဆငယ သာ္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ င

့္ကကဆ ကကဆ္ကကဆ ေသငင 
 “့္ကကငသပ္ၥေသာင္အုိ ာ္ဆ္းသုိဖ္သ္ပ တ့္သ တ္ာ“  ာ ေသငိးသ္္ရ သာင္င ူာ ငသ္အအဂစရပသ တ္ာင ဆကက္  ကက္းသင 

္ေသာ တ်သာ တ္ာ့္ကကဆင ကကဆ္ကကဆ ေသငင 
  “  သ”င ာ ေသငိးသ္္ရ သာ့္ကကဆ့္ကကဆ သုိ ္ သ ္ာ ာ့္ကကဆငရေသေ ငသာ ေသငင 
 “့္ၽြငသပသ္းဆကက္ ေသ/့္ၽြငသပသ္းကကဆ့္္ကကဆ/့္ၽြငသပသ္းကကဆ္င္/၏ကကဆာ /ိးသ”င ာ ေသင၏ကကဆာ ိးသ့္ကကဆငရေသေ ငသာ ေသငင 

 

 ကက္းသ့္ကကငသ ကကဆ သရ္င ူာ ငသ္္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာငင 

 အ ဆကပစ ္ေသာ့္ သ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ ေသ JZuငႏွမ သင ့္သ ကကဆ သ ေသငင္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ္ဖ္သ ေသင 
www.yomabank.comင္းြ သုိဖ္သ္ပ ္ာ ေသငင၏ကကဆာ ိးသင္ငမူအတ္သ္းယသိးသ္ကကပသ ငသာ ကကဆ သရ္ င္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသင 
 တ့္သ တ္ာႏွမ သငပာာ္းတြ ငဖ္းသ၏္ပစငင 

 ိးသ္္ရ သာ ဖြ သင  သငိးသအုိင္ဖ သငင  သင္အုိ ့္္သအ ္ာ၊င အဆ သ္ဆပသ္္အ္ပ သငိးသ္္ရ သာ 
့္ကကဆ သုိ ္ သ ္ာ ာ္း္သ်ူာအ္ဖ္သင  သငအုိငႏွမ သင့္ကကဆ့္သေူ  သငုိ္တ္သ ္္းကကဆ့္္ကကဆင မငသ့္ငသုိ့္္္ သာ 
အ္းေသ္ပ ရ ေသ္ဖ္သ ေသင ိးသအုိင္ဖ သငငိးသ္္ရ သာဖြ သင္  သာ့္ကကဆင္  သာပယသႏွကကဆ သင ေသငအ ြ သငအုိရာင  ဆကက္  ကက္းသင
အပသႏွမ ုိ ြ ့္္သ  ္  သာ့္ကကဆင္  သာပယသႏွကကဆ သ ေသငအ ြ သငအုိရာရမဆ ေသငင 

 ္္ရ သာဖြ သင္ကကဆ ေသငcustomer တ္ာအုိင္ဖ သင ၏ဆကာ ိးသင္ Smart account ရမဆ ္ာရပစ ေသငင 
 ္္ရ သာ္္း သဖြ သင္မ္သရငသငအငေသာ  ကာုိ ြပ ္း မ္င္ ငသ ္ုိ ြင၁၀၀,၀၀၀င့္တပသ္ဖ္သ ေသင င

ိးသင္ ကက ာ္ဖ္းသ ြ သင္ဖ သငငဤပ ္း့္ကကဆငုိ္ပ္ သာ္တႏွကကဆ သ ေသင 
 JZu အေကာင့္လစင္္ဖင့္  လ္စ္သူာ်အေအေ္င့္ ဆုေရဖ်းူ်္္ဖြစဖင္ ္ါ၀င္ႏုို င္ရအ ္အေကာင့္လ္ဖင့္စ့့္ရက္သကုစ္ဘြ 

အ္္ေငဖလစင့့္္္စဖင္်စ့့္ရက္စဖင္ လုေငဖ ကူ္္စလ္စ အ္်ႏုိ င့္အ္က္ ့့္္၀င္ႏုို င္စ့့္ စစ္သ စ္းူက္က ု 
၁.၇.၂၀၁၉ ေအ႔/JZu ၁၂ အႀက သ္ေေသာက္သ  လစင္၍ ေေ္ာင္် ြ ု က္စ့္္သည္။ 

 ္ာ္း္သ်ူာ္မတ သ JZu Account ္း္သ က ္ ဖြ သင္မ္သအ က ာ္ပ ႏွကဆ သပစ ေသင  
 ္း္သ်ူာ တ သာအုိငင္ဖ သင ္ JZu Account ့္ဆက ဖြ သင္မ္သအ က ာ္ပ ႏွဆက သ္ပူာ ့္က ၸးူပဆက သ္္ရ သာ (Enterprise ID)၊ 

ပာာ္းြတ္ ္ရ သာ (Joint Account) ္ဖ သင JZu Account ့္ဆက ဖြ သင္မ္သ   ရပစင 
 အငေသာ ကက ာင္္ရ သာ့္္သ့္တငသင္ ငသ ္ုိ ြင၁၀၀,၀၀၀င့္တပသႏွမ သငငအ ့္သရမဆ ေသငင္အ္းြ့္သငိးသင္္ရ သာ 

္း္သ ကက တ သာ္ူ ေသင္္်သင ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သ္းြ သငပစ၀ သ ြ သငရရမဆပစ ေသငင္္း္သ္အ္းြ သာငအငေသာ ကက ာ 

http://www.yomabank.com/


္္ရ သာ့္္သ့္တငသ ေသငယ သာုိ ြပ ္းုိအ့္္သငုိ္တ္ငငေသာုိင့္ငယ သာ္င္င ကုိရြာ တယသ ္ အ္ူအ္်သ္းြ သင
ပစဝ သ ြ သင ရမဆုိပင 

  
o ိးသ္္ရ သာ္ဖြ သင ေသင ပ  ်ူာ က ာ္္းြ သ ၂၆ရ့္သုိင္ ္းဆက သ ူ account ဖြ သင္မ္သ တ္ပစ့္ 

ိးသ္္ရ သာင္  အငေသာ ကက ာ ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ့္ကဆ ္ဖြ သင ေသငရ့္သ မ ယ သာ္င္ င
ုိင့္္သ  ကာရ့္သအ ဆ ္္သုိ ာ  ေသ္ဖ္သ ေသင  

o  ဆကက ကကဆ္  ကက္းသပစ့္ငိးသ္္ရ သာ့္ကကဆငု၆ငရ့္သင ဆကက္  ကက္းသငယ သာုိင့္္သပကကဆ သာ မငဖြ သင တငပစ့္၊င
ပ   ကက ာ္အ္းြ့္သင ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သ္းြ သငပစ၀ သ ြ သငရရမဆ ေသင  က္းသပစင 

o ုိင့္္သပဆက သာ ္ တ္ာ္းြ သ ိးသ္္ရ သာင္  အငေသာ ကက ာ ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ့္ကဆ ၁ရ့္သုိင္ မ္   ငင
ုိင့္္သ  ကာရ့္သအ ဆ ္္သုိ ာ  ေသ္ဖ္သ ေသင  ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သ္၌ ပစ၀ သႏွဆက သရငသ ၁ ရ့္သုိင္ မ 
္ ငုိင္္်သအငေသာ  ကာ္္ရ သာ့္္သ့္တငသင္ ငသ ္ုိ ြ ၁၀၀,၀၀၀ ့္တပသ  ္ာရမဆရ ေသင္ဖ္သ ေသင  

o အ္းဆကာႏွ္ငသာအ္ာ  ိးသ့္  ္းသ မ္းသ  ကာ္ဖ္းသ ္ာုိ ္ ႏွမ္သ္်သုိပာအပသ ေသင  ႏွ္ငသာ ္ာ တ္ာႏွမ သငအေူ 
ုိင္္်သ္းြ့္သ တ့္သုိပာ ေသ္ဖ္သ ေသင အ္းကဆာႏွ္ငသာုိ္ပ္ သာ္တ ္ရမဆပစ့္ ိးသ တြ တ္ာ မုိ ္သ္ေသာုိ့္္ သာ၊  
အြငသ္ကဆ သာ  မုိ ္သ္ေသာုိ့္္ သာ အ ဆုိပာုိ့္္ေ္ ေသင္ဖ္သ ပူာ အ္းဆကာႏွ္ငသာုိ္ပ္ သာ္တ ္ ေသ 
 တ့္သ တ သာ အ့္တ ဆာ ့္သုိရ့္္သ ေသင္ဖ္သ ေသင  

o အ္းကကဆာ့္ကကဆငုိင္္်သင္းြ့္သ တ့္သ  ္ကကုိပစ သာရရမဆ ေသငအ္းကကဆာ့္ဆက Customer င္ငJZu ိးသ္္ရ သာ တ ဆကက္ င
္္်သင့္္ကငသရ့္သ္းြ သင္းကကဆ့္သ၏ကကဆ့္သင ေငသ ြ သာုိပာ ေသ္ဖ္သ ေသင  

o ္္း္သ္အ္းြ သာ အငေသာ  ကာ ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ ေသ ္ ငသ ့္္တပသုိ ြ ၁၀၀,၀၀၀ငုိအ့္္သုိ္တ္င 
ငေသာုိငုိ ္သ္ေသာ အ္းဆကာႏွ္ငသာ ၃% ရရဆမ ေသ္ဖ္သပစ ေသင  

 ့္င်ူာ ကုိရြာ တယသုိပာအပသ ေသငင္က္ကုိပစ သာငုိ ြပ ္း ေသငင့္တပသင ဆငသာင၃၀၀င္ဖ္သ ပူာငJZu account င္ငအပသုိ ြ င
္းကဆာ္း့္သ တ္ာ္ပ္ာ္္ ေသႏွမ သငအ မတင ကုိရြာ တယသုိပာအပသ ေသငင္က္ကုိပစ သာငုိ ြပ ္းအ္ာင့္တပသင ဆငသာငု၀၀၀ငအ ဆ င
္းဆကာ္ မ သငုိပာအပသ ြ္ာပစ ေသငင ေသ ဆက္ပ သ ဆကုိ့္္္ ာင္္း္သ္င္င ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သ္းြ သငုိင့္္သ  ကာ င
 ကရရမဆ ေသင ာင္ငအ္္ေငဖစ့္ လုလုေ္ါင္် လလ္ေ္်အ္္သ့့္ ဆုေငဖ္သာာ္က္ ေကူာ္ ဖအ္ေအ္ါက ္္္ေဆာင္် 
ကူ္္စ အ္် ၃၀၀ အ္  ရရ  ႏုိ ုင္္ါစ့္္သည္။င 

 စင္စ့္ အအ့္်ဆ ု်ေေးာက္ ႏုိ င့္အ္က္ ဆုေရဖ်းူ်္သရအလခအလလ္စဖင္ ္ါ၀င္းြပ့္ခ် ဆုေရဖ်းူ်္္ဖြဖ  ဆုေရဖ်းူ်္း 
ဆုေရဖ်းူ်္း းြ့ရ္ါက ်င္် း အအ့္်ဆ ု်လာရင္် က္ကူအ္ေငဖး စ ု်ဆက ု ဆုေဖငရရ  ္ါသ့္္သည္။ 

 ္္်သင ကုိရြာ တယသုိပာအပသ ေသငင္က္ကုိပစ သာငပ ္း ေသင္္်သငပမတ သာ မတငJZu Account  ကဆ္အပသႏွမ ုိ ြ္က္ကုိပစ သာင္ငု.၅င
% အ ဆင ္းြ့္သ တ့္သုိပာအပသ္  သာင္ဖ္သပစ ေသငင 

 ယ သာင္္်သ ကုိရြာ တယသုိပာအပသ ေသငင္က္ကုိပစ သာငုိ ြပ ္းအ္ာငိးသ့္ငအ စအ္ာုိ္တ သ္္ြ္င   
္ပ သ  သုိ္ပ္ သာ္တ ္းသ မ္းသပဆက သ ြ သငရမဆပစ ေသငငုိ္ပ္ သာ္တ ္းသ မ္းသ ္ တ္ာ့္ကဆင၏ဆကာ ိးသင္င၀့္သိသ ဆက့္သင ကဆ္  က္းသ င
အ္ ္ာငငေသာ္ သာ တ္ာ မ္း္သ  သငငအ ဆုိပာုိ့္္္သ္ ္ ြ္ာပစ ေသင 

 
   သင္ိးသ္္ရ သာအ္းြ သာငုိ ြအပသႏွမ  ္ တ္ာႏွမ သငင္ တုိ္ပ္ သာ ္ တ္ာင္ပ ္ကကပသႏွကကဆ သပစ ေသငင 
  ကုိရြာ တယသ္္သုိ ာ ေသငအဖြတဖႏွမ သငင ူာ္ ္ာုိရြာ တယသ ္ာုိ ္င၏ဆကာ ိးသင၀ငသ  သာ တ္ာ မ္ြတ  င့္တငသ၏ကကဆာ ိးသ င

၀ငသ  သာ တ္ာ့္ဆကငJZu Account ဖြ သင္မ္သ ြ သငုိပာ ္ာပစ ေသငင 
  ္းသ မ္းသ ေသငုိင္ရ့္သ ္းကဆ သ  သငAccount  တ ဆက္င္္ရ သာရမ သာ္ သာ္  သာင ္ပ ရုိ ာုိ ္င ုိ ြုိ့္္ာ တ္ာင(်ပ ္-

 တ့္သ့္္သ မ္းသ္ဖ သငငုိ ြအပသႏွမ ္  သာ)  ေသင ကုိရြာ တယသ ္္းြ သငပစ၀ သ ေသင  က္းသပစင   
 ့္ြယသ္ြငသ ပူာ ာင္ငအုိ ြ ့္သ  ္  သာ၊ ္ကပသ ငသာင္္ရ သာရမ သာဖတ့္သ ဆ သာ္  သာင ဆကက္  ကက္းသင္းရ္ာ၏ ကာ မင္ူရ သ တ့္သအရင

ရရမဆ္္ုိ ္ငပဆက သ ကဆ သ ္င္ ေသ္းဆက္ႏွမ သင ့္သ ကဆ သ ေသငငိးသ္္ရ သာ တ္ာ့္ကဆင ကုိရြာ တယသ ္္းြ သ င
 ေသင ြ သာ္်သာ္္ာ ေသင  က္းသပစငင 

 ိးသ မငအုိ့္္္ သာ့္္္ာ ့္္ဆကင့္္သ  ရရမဆ တဆငသ္းြ သင့္ြယသ္ြငသ ပူာ ာင္ငအုိ ြ ့္သ   ြ သငအရ င
္ဖ္သုိပေ္္ုိ ္ငိးသ္္ရ သာ တ္ာ့္ကဆင ကုိရြာ တယသ ္္းြ သင ေသင ြ သာ္်သာ္္ာ ေသင  က္းသပစငင  



 ုိအ့္္သပစအုိ္ အုိင တ္ာင္ဖ္သုိပေုိငပစ့္င့္ၽြငသပသ္းဆကက္အုိင္ဖ သငငိးသ္္ရ သာ့္ဆကကပဆ္းသ ဆ သာႏွကကဆ သပစ ေသငင  
o ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ္းြ သင( ကေ) ့္တပသ ္ငရမဆ ပူာငအ တဆငသင၆င္ုိ့္တ္သ ေသအ ဆ ိးသ္္ရ သာအ္ာ င

အ  ကာ္ပ ္  သာင ရမဆ ေသငအ စ္းြ သ၊ 
o ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ္းြ သငင္ ငသ ္ုိ ြင၁၀၀၀၀၀င့္တပသုိအ့္္သ ္ငရမဆ  (၁ု) ္ုိ့္တ္သအ ဆတငသအ ဆဆ င

ိးသ္္ရ သာအ္ာငအ  ကာ္ပ ္  သာ ရမဆ ေသငအ စ္းြ သင 
 အ ့္သပစ ေသ ေသင့္ဆ္ၥ္းြ သ  ဆကကငုိင့္္သ ကက ာ ဆ ္ာ ေသင  သင္ုိငရပသ္ဆပသ္္ ကကဆ္ငယ သာ့္တင ဆကက္ 

ပဆ္းသ ဆ သာ ့္္ကကဆငိ့္ဆ ္း သ အုိ့္္္ သာ့္္္ာ္္ုိပာပကကဆ္ပစ ေသငင 
 ္ဆ သ ္ေသ ေသင္ဖ္သရပသ၊င္ဆ သ္ေသ ေသ ကက   ယ္ဖ္သဖြယသရ့္္ဆ္ၥင ဆကက္  ကက္းသင်ပုိမ မင၏ဆကာ ိးသအ္ာ  

္းြငသာအ္ာုိပာ ေသင့္ဆ္ၥရပသ္းကကဆ္္းြ သင၏ဆကာ ိးသအုိင္ဖ သငငိးသင္ အ့္တဆ ာ္ူာပြ္ာ့္ဆကင့့္္္ြယသ ြ သငရမဆ ေသငင 
 ဆကက္ုိ့္္္ သငင  သငိးသ္္ရ သာအ္ာငပဆ္းသ ဆ သာ ္္ပ ္ကကပသႏွဆကက သုိ့္္ သာင္ပ ္ကကပသႏွကကဆ သ ေသငင 

 JZuငိးသ္္ရ သာဖြ သင္  သာ ေသငအယသမူ္း္အ္ုိိ္သ၊ငုိ့္္ သ္္ ္၊ ငုိ္တာ့္ြ့္သ္ မ သင္း သ ္၊ငုိ္တာင
့္ြ့္သရမ္ုိဖြ ္ႏွမ သင/ ဆကက္  ကက္းသငအ္ ္ာုိ ္ရေသရြယသ တ့္သ္ဖ သင Customer အ္ာင ဆ ဆက့္သင္သင္ ္ ရမဆုိ္ိတ 
၏ဆကာ ိးသ့္ငCustomer င္အ ေသ၊ငပကက ရဆပသ၊ငအ  ႏွမ သင/ ဆကက္ငအ္္ာ္းာ္းကကဆ့္္ကကဆင်ပုိမ္ဖ သငင္း္ာ္ ္သ ္ာုိ ္ုိင 
ရ္ မ္ တ ငအ ုိ့္္ာုိ ြ္း္သ္က ္း္သရ္ မတငုိပာုိ တ္ရ္ ္ဆကိတငအ ကက ာ္ပ ႏွကဆ သုိ့္္္ သာငCustomer    မင
 ုိိ္္းာေူ တ့္သငရရမဆ ပူာင္ဖ္သ ေသ ကင မ္းသယာပစ ေသငင 

 ၏ကကဆာ ိးသအုိင္ဖ သငင ေသ ေသင အ တဆငသ္၌  ကကဆငJZu ိးသ္္ရ သာင္အအဂစ၏ပသ တ္ာ့္ဆကကင္ပ သ  သ ြ သင ငရမဆ ္ာပစ ေသငင
ယ သာ္းြ သင ေသ ေသငအ တဆငသ္၌  ကကဆင ကအ္ူအ္်သ (ႏွမ သင ကကုိ့္္ာ တ္ာ) ့္ကကဆငဖယသရမ္ာ ြ သင/ုိ္ပ္ သာ္တ ြ သငရဆမပစ ေသင 

 

 ကကုိရြာ တယသ ္ ကကဆ သရ္္ကကပသ ကက ာ္ကကပသငေသာ တ္ာင 

 ္္း္သ္င္ပ    ကာင္းင္ဂ္ုိင္္းြ သငJZu ိးသ္္ရ သာ တ မငယ  သ္င္ငအငေသာ  ကာ္္ရ သာ့္္သ့္တငသ့္ဆကင င
္္သုိ ာပစ ေသင ္ ငသ ္ုိ ြင၁၀၀,၀၀၀င့္တပသႏွမ သငငအ ့္သငရဆမုိ ္ငိးသ္္ရ သာ ေသငJZu 
င္ ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သအ္းြ သာ ဆက္ငပစ၀ သ ြ သငရဆမ ေသ္ဖ္သ ေသင 

 ္္းဆက သာင္င ကုိရြာ တယသ ေငသုိင္ရ့္သ တ္ာ့္ဆကင Facebook ္္ တ့္သႏွမ္ တ္ာႏွမ သငငwww.yomabank.comင
္းြ သုိဖ သ္္ပ ္ာ ေသင 

 Customer တ္ာ ေသင ကုိရြာ တယသ  ရပစ့္င တ့္သ တ သာ ဆရဆမ ြ သငငရရမဆ ေသင္ဖ္သ ေသင 
o  ကရရမဆ ာ တ္ာ့္ဆကင္း္သ်ူာ တ သာုိရြာ တယသ ြ္ာ ေသ္ဖ္သ္ပူာ ၎္းဆက္င္ငယ  သ္င္င

အငေသာ  ကာ္္ရ သာ့္္သ့္တငသုိပေင ာ္းေသ င က တူာ္ မ သင ြ္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
o  ကုိပာအပသ ေသင ိးသ္္ရ သာ/္ာအုိရအ္းြ့္သ့္ကဆ ့္ငသ္ ္းသ ္ာ္  သာ  ရမဆိတ 

 ကုိရြာ တယသ ္အ္ူအ္်သ္းြ သငုိပာအပသရငသ  ္းသ မ္းသ ္ာုိ ္ ္က္ကုိပစ သာုိ ြပ ္း 
့္ကငသ  ကာ ြ္ာ ေသအ ဆ အ့္တ  ာ၀ သ ေသင္ဖ္သ ေသင  

o  ကရရမဆ ာ္း္သ်ူာအ္းြ့္သငအ္  သင  ကာုိပာအပသ ေသငင ကုိ ြ ေသ prize pool 
 က္ကူအ္ဆုေငဖအ င့္ ေကူာ္ ဖအ္ေ္်အ္္ရအ္စစ္သ စ္္ာ်ေစာ ဆုေငဖ ကူ္္စ အ္် ၃၀၀ ္ဖ္သ ေသင 

o  ကုိရြာ တယသ ္ပ က္  ( ဆက္  က္းသ)  ကုိ ြပ ္း့္ဆက  ရဆကာ ိးသ မ  ေသ ေသငအ တဆငသ္၌  ဆက 
ုိ္ပ္ သာ္တ ္းသ မ္းသ ြ သငရဆမ ေသင 

  ကရရမဆ ာ တ္ာ့္ကဆငSMSငႏွမ သငငemail  တ္ာ မ္း  သင ကရရမဆုိ့္္္ သာငုိရာ ္ာအုိ့္္္ သာ့္္္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
o ္္ရ သာပဆက သရမ သ တ္ာ ေသင ဆကအုိ့္္္ သာ့္္္ာ ့္္ဆကရရဆမရငသင  သာ္းဆက္င္င့္္သရဆမငဖကငသာင ပစ္းသႏွမ သငငe-mail 

္ဆပသ့္္္ဆကငရဆကာ ိးသ ဆက္င မငသ့္ငသ္ြ္ုိပာ ္ာရငသင္ဆကငအပသ ေသင 
 ္္်သင ကရရမဆ ာငရြာ တယသ ့္္ဆကငရဆကာ ိးသ မ္ပ ္ကပသုိ ္ငပြတ္၌င္းဆက့္သ၏ဆက့္သ က္းသ္  သင္ပ  ြ္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
 JZu Account ဖြ သင္  သာ ေသငရကဆာ ိးသ့္ငcustomer င္ငအုိရမဖ  ကာင္ ေသ္း္သ္ ကာ၊င ကရရမဆ ေသငငပ ္းင

ႏွမ သငငအုိ့္္ သငင ပစ္းသင္း္သ္ဆ္းသ္း္သပဆက သာင္းဆက့္္ဆကင္္်သင ကုိရြာ တယသပြတငအ  သာအင္ာ၊ငအြငသ္ဆက သာင ဆက္  က္းသ

http://www.yomabank.com/


 ဆက္  က္းသငအ္ ္ာုိ ္ ေသ ေသငငchannel အ္ူအ္်သႏွမ သငင္ဖ္သုိ္ငုိဖ သ္္ပငအ က ာ္ပ ႏွဆက သုိ့္္္ သာ customer    မင
 ုိိ္္းာေူ တ့္သရရမဆ ပူာင္ဖ္သ ေသ ကင မ္းသယာပစ ေသင 

 ိးသ္္ရ သာ္း္သ က/္္ရ သာပဆက သရမ သ္း္သ်ူာ ေသ္း္သ့္္ဆ သ္းြ သ  က္း္သ က ္ ရရမဆ ြ သငရမဆ ေသင (္္်သ္္းဆက သာ္းြ သ) 
  ကုိရြာ တယသ ပူာုိင့္္သင၁၀ရ့္သအ္းြ သာင ကရရမဆ ာ တ္ာ့္ဆကငရဆကာ ိးသ့္ငအုိ့္္ သာ  ကာ့္္ဆ ာ္္ာ့္္င က တ္ာ

 က တ္ာုိပာအပသ ြ္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
o  က တ္ာ့္ဆကငJZu Account  တ ဆကင္္းဆက့္သ၏ဆက့္သ ေသင ြ သာုိပာ ြ္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
o  ကရရမဆ ာ Customer အ္ာ  က့္ကဆ င ာင္ တ့္သ့္္သ မ္းသ္ဖ သင  ့္သ မ္းသ ္ာုိ ္ ိးသ ြတ တ္ာ္းြ သင

ုိပာအပသ ြ္ာ ေသ္ဖ္သ ေသင 
 အုိ ြုိ ြ္ က္ သာုိ ာ္ ငသာ ့္္ဆကငCall Centre င ပစ္းသင၀၉၇၉၆၆ု၉၆၆ုင မ္း္သ  သင  ့္သ ြယသ္ က္ သာ 

ုိ ာ္ ငသာႏွဆက သ ေသင 
 ရဆကာ ိးသင္  ကာ္ဖ္းသ တ့္သ ေသ ္အ္ပူာ ္းသ္ဖ္သ္ပူာယ သာႏွမ သငငေူေြ္းသ့္ဆက့္သေူ ္ ရဆမပစ့္ င့္္သ   ေသင  က္းသပစင 
  ကုိရြာ တယသ  ရ္  သာငင ဆကက္  ကက္းသင ကုိ ြ တ္ာ့္္သ  ္  သာ္ဖ သငငCustomer  ေသင၏ကကဆာ ိးသငအုိင္ဖ သင င

 ကုိရြာ တယသ ္္းြ သငCustomer ့္ငပစဝ သ္  သာင ဆကက္  ကက္းသင ကုိ ြ တ္ာ့္ကကဆ့္္သ  ္  သာ မင္ဖ္သုိပေ္္င ေသင င
ုိပာ ပသရငသ္း္ဝငသႏွမ သငင ေသ ေသငုိ္း္ သာ ကကဆ ္အ္းြ့္သ  ကကဆင(ယ သာုိ္း္ သာ ကကဆ ္င တ္ာ့္ဆကကင်ပုိမ္ဖ သငငဖယသ တ
ဖယသ တငသ  ္ာႏွကကဆ သ္  သာ မ္ြတ ) ္း္ဝငသရမဆ္ဆ သင ေသင  ကက္းသုိ့္္္ သာင ုိိ္္းာေူငပစ ေသငင( ကက ာ၏္ ာ ္င ဆကက္  ကက္းသင ဆ
 ဆ ကကဆ့္သ ္ႏွမ သငင ေသ ေသငငအ ာာ ကက ာ၏္ ာ ္ တ္ာ၊င ြယသဝကကဆ့္သုိ ္င ဆကက္  ကက္းသင အ့္တဆ ာ ့္သ္ဖ္သုိ ္င ကက ာ
 ကက ာ၏္ ာ ္ တ္ာႏွမ သငင္ပသ္တ်သာ င ေသ ေသငငုိ္း္ သာ ကကဆ ္  ကကဆငပစဝ သ ေသင)  

 

ပြ သင္ သာ္  သ ္ရဆမ ္ 

  ကကုိရြာ တယသ ္ႏွမမ သငပ္းသ ့္သ ေသငအ္ူအ္်သအ္ာ္ ကာင(္ကပသ ငသာ္းြ သာ၊င္ကပသ ငသာ္ပ သ)ငႏွမ သငင ကုိပာ္  သာ ေသင 
ပြ သင္ သာ္  သ ္ ္ရဆမ္ပူာင္ေသာ တ်သာ္ေသာ့္ သာ တ္ာႏွမ သင့္ဆက့္သေူ ္ရဆမုိ့္္္ သာ့္ဆက ငုိ  တ္ုိ္ရငသင ကကင ကကုိရြာ တယသ ္င
အ္ူအ္်သ တ္ာ့္ဆကငအ မူအ ဆက့္ သာုိ ္္ပ သပ အဖြတ္အ္ေသာ္း္သ ကင္ငိ့္ူာ့္္ပသ ္ငုိအ္
ုိအ့္္သ္းြ သ္ပ ္ကပသ ေသ္ဖ္သ ေသငင(်ပ ္အ္ာ္ဖ သငင်ပုိမ အ့္္ ုိပာ္ကပသ ငသာ/အ္ကအဖြတဖ၊င
္္ရ သာ္္သ္ကပသ ငသာ/အ္ကအဖြတဖ တ္ာ) 

 ္္်သင ကုိရြာ တယသ ့္္ဆကငအ မူအ ဆက့္ သာုိ ္္ပ သပအဖြတ္အ္ေသာ့္ဆကင ့္သုိ  ္ာ င၏ဆကာ ိးသငFacebook 
Page ္းြ သင္းဆက့္သ၏ဆက့္သ က္းသ္  သင ္င္ပ ္ကပသ ေသင 

 

ဝငသုိ ္ သ ႏွမ သငငအဖဆကကာအ  တ္ာငင 

 ဤိးသ္္ရ သာ ေသင္္ရ သာ ဆငသာ ဆ သာ ငုိပာုိ ္ သရငသ  ္ဆကအပသပစင 
 ရဆကာ ိးသအုိင္ဖ သင JZu ႏွမ သင ့္သ ကကဆ သ ေသင ဝငသုိ ္ သ  တ္ာႏွမ သင အဖကကဆာ အ  တ္ာ့္ကကဆ အ စအ္ာုိ္တ္သ္ြ္ င

ုိ္ပ္ သာ္တ ြ သငရမဆပစ ေသင  ယ သာုိ္ပ္ သာ္တ ္ တ္ာ့္ဆက ရဆကာ ိးသ website၊ အ္ ္ာအြငသ္ကဆ သာ္္ တ့္သငမ္  တ္ာ  
( ဆက္  က္းသ) အ္ ္ာငေသာ္ သာ တ္ာ္ဖ သင ိ့္ဆ ္း သအ ဆုိပာ ြ္ာ ေသင္ဖ္သ ေသင 
 

ရမ သာ္း သာ တ္ာင 

 ႏွမ္သ္်သငိးသ္္ရ သာရမ သာ္း သာ တ္ာ့္ကကဆင ကက္းသုိပာ ေသ္ဖ္သ ေသငင 
 ရမ သာ္း သာ တ္ာ့္ကကဆင့္္သ  ရရမဆ ေသႏွမ သငင္းဆ့္တ ့္္ကကဆင္္သုိ ာ  သငပစ ေသင င ေသ ေသငင တဆ 

 တဆ ဖယြ သာ တ့္သ  ကကဆ့္ကကဆင၏ဆကာ ိးသ ဆကက္ငရ့္သုိပစ သာင(၃၀) အ္းြ သာ အုိ့္္္ သာ့္္္ာရ ေသ္ဖ္သ ေသငင
 ဆကက္  ကက္းသပစ့္ငရမ သာ္း သာ့္ကကဆင မငသ့္ငသ ေသ ကကငယာ  ေသ္ဖ္သ ေသငင 



 ရမ သာ္း သာ္းြ သုိပေုိင ေသငင့္ဆ္ၥရပသ တ္ာႏွမ သင္ပသ္တ်သာ ငအ္  သာ ပြ္ာ ္္ဖ္သပြ္ာပစ့္၊င့္ၽြငသပသ္းကကဆ္င္ 
 မ္းသ္း သာ တ္ာ ေသငအုိ ့္္သအ ္ာ ကကဆ သရ္င ာ္ရ သာ္ ္သ္ဖ္သ ေသငင 

္မတဆဖဝမ့္သ ္ာရမဆ ္င 

  သင္ပကကအ ဆ ္သုိရာ ကကဆ သရ္ ္း သာအ တ့္သအ့္္သ္းကကဆ့္္ဆကကင္မတဆ ဖဝမ့္သအ္ဖ္သင မ္းသယာ ေသ္ဖ္သ ပူာ၊င 
ုိအ့္္သပစအုိ္ အုိင တ္ာ မ္တြ ငဖြ သင  ကက္းသုိဖ္သ ေသ  ကက္းသပစငင 

 ်ပုိမုိရာရ္အုိ့္္္ သာ္ပ တ့္သ တ္ာ္ဖ သငငယ သာ ဆကက္္ပ ္ကကပသရငသင  ္ဖ္သ ုိင္ဆကအပသုိ ္အ စင 
 အ တ္ာ္ပေသ ာအ့္တဆ ာ္ူာပြ္ာအ္းြ့္သဖြ သင  ကက္းသုိဖ္သရငသင္ဆကအပသုိ ္အ စ္းြ သင 
 ့္ၽြငသပသ္းကကဆ္င္အ့္တဆ ာအ္ ္းသအ္းြ့္သငဖြ သင  ကက္းသုိဖ္သရငသ္ကကဆအပသ ေသငအ စ္းြ သငင 
   သငအုိင္ဖ သငင ုိိ္္းာေူ တ့္သုိပာ ေသငအ စ္းြ သငင 

ိးသႏွမ သငအ ့္သ ြယသ္ပ ္ကပသ္  သာ 

  ေသ ေသင ့္သ ြယသ ့္္ဆကက  ကကဆင(္္ တ္ာ၊ငရမ သာ္း သာ တ္ာ၊င္ ေသ္းဆကဖ့္ဆက)ငုိင့္္သ ကက ာ ဆရမဆ ္ာ ေသင 
  သငအဆ သ္ဆပသ္္ ဆကက္ငပကကဆ္ုိပာ ေသ္ဖ္သ ေသငင 

   ္၏ကကဆာ့္တ်ပုိမုိရာရ္ ္းဆုိပာ္္ တ္ာႏွမ သငင  သငုိ ေ္္ တ္ာ့္ကကဆ ငုိင့္္သ ကက ာ ဆ ္ာ ေသင 
  သငုိငရပသ္ဆပသ္္ ဆကက္ငုိပာပကကဆ္ ေသ္ဖ္သ ေသငင 

   သငအ္ာင ့္သ ြယသရ ေသ ငအုိ ာ္ဆ္းသအ တ့္သအ့္္သ္းကကဆ္ုိ္ပ္ သာ္တ ့္္ကကဆ၏ဆကာ ိးသငိးသ တြ တ္ာ္၌င 
 ဆကက္  ကက္းသငYoma Bank Call Center  မ္း္သ  သငင့္ၽြငသပသ္းကကဆ္အ္ာငအုိ့္္္ သာ့္္္ာုိရာ မ္  
  သင္္း္ဝငသပ သ္ဖ္သ ေသငင့္ၽြငသပသ္းကကဆ္င္င္င္သ တ္ာ္းြ သငုိ္ပ္ သာ္တ ့္္ကကဆင မ္းသပကက ္း သရငသအ တဆငသ့္္္     
(၇) ရ့္သအ ဆင့္္္္  သငႏွကကဆ သပစ ေသငင 

 ္္္းကကဆ့္သ မ္း္သ  သငင  သင   ဆကက္င့္ၽြငသပသ္းကကဆ္ုိပာပဆကက္ ေသငင ေသ ေသင့္္္ဆကက  ကကဆင္္္းကကဆ့္သ မ          ုိပာပကကဆ္ ေသငင
(၁ ) ရ့္သအ္းြ သာင  သငအုိင္ဖ သငရရမဆ ပူာ္ဖ္သ ေသ ကကင္်သာ္္ာ ေသင္ဖ္သ ေသငင 

္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ့္ကကဆင္ပ ္ပ သ္  သာင 

 ့္ၽြငသပသ္းကကဆ္အုိင္ဖ သငင့္ၽြငသပသ္းကကဆ္င္္ကကပသပကကဆ သ ြ သင္ဖ သငင ေသ ေသင္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ  ကကဆ ငႏွမ သင/ ဆကက္  ကက္းသင
ိးသ္္ရ သာင္ငအုိ ာ္ဆ္းသအ တ့္သအ့္္သ တ္ာ၊ငအအဂစရပသ တ္ာင ဆကက္  ကက္းသ ငအ္ ္ာုိ ္၏္ုိ ္ သငအ္  သ 
အုိ့္္္ သာအရ္္းဆကဖ ့္ကကဆငုိ္ပ္ သာ္တႏွကကဆ သပစ ေသင ငယ သာုိ္ပ္ သာ္တ ္္းဆကက့္္ကကဆင  သင  င ဆကက္ိ့္ဆ ္း သအ ဆုိပာ 
အုိ့္္္ သာ့္္္ာ ေသ္ဖ္သ ေသငင 

 ယ သာ္ပ ္ပ သုိ္ပ္ သာ္တ ္္းကကဆ္ ေသင  သႏွမ သငိးသအ့္္္ာ္းြ သင ုိိ္္းာေူ တ့္သအ ္သင္း္သရပသ့္ကကဆ င
္ဖ္သုိပေုိ္ ေသ  ကက္းသပစငင 
 ္ ငသ ္ႏွကကဆ သ  ုိ္း သ္  ကကဆိးသ   မငေ ငသ့္္္ာ တ့္သ္း္သရပသင္ရ္မသ္း္သ ကအပစအဝ သင ေသင ေသင 

အုိ့္္္ သာ္ပ တ့္သအ္းြ့္သ  ကကဆင့္ၽြငသပသ္းကကဆ္အုိင္ဖ သငငဤငိးသ္္ရ သာ့္ကကဆင ကကဆ္  ကက္းသငဤိးသ္္ရ သာ 
ႏွမ သင္ပသ္တ်သာ ေသငငအ္ ္ာုိ ္အအဂစ၏ကကပသ တ္ာင ဆကက္  ကက္းသငိးသ္္ရ သာ  ကကဆ သရ္င္ကကဆအပသ ေသင 
 ေသ ေသငုိ္ပ္ သာ္တ ္  ကကဆႏွမ သင/ ဆကက္  ကက္းသငအအဂစ၏ကကပသ တ္ာ့္ကကဆင့္ သာ ္မ သာ္  သာအ္ာင ေသ င ေသ ေသငင
အ တဆငသ္၌  ကကဆငရပသ ကကဆ သာင( ဆကဖ  က္းသ) ဖတ့္သ ဆ သာႏွဆက သ ေသငင  သငအုိင္ဖ သငင့္ၽြငသပသ္းဆကက္ိ့္သ 
 မိးသ္္ရ သာအ္ာငရပသ ကကဆ သာ ္၊င၏ကကပသ ဆ သာ ္င ဆကက္  ကက္းသင ့္သ  ြ္ာ ္္းကကဆ္ႏွမ သင ္ပသ္တ်သာ  င
္းရ္ာ္ြတ ဆကက ြ သငရမဆ ေသ  ကက္းသပစငင 

 

္ူရ သပကကဆ သ ြ သငင 



 ဤ ုိိ္္းာေူ တ့္သႏွမ သင္ပသ္တ်သာ ္ဖ္သုိပေ္္ ေသငငအ္  သာပြ္ာ ္ တ္ာငႏွမ သင    သင   မ ရရမဆရငသရမဆ  ေသ္းဆက္ 
့္ဆကုိ္း္ သာ  ္  သာ အပစအဝ သ  ေသ ေသင္ဖ္သရပသအ္းြ့္သ့္ဆက  ဆကကင္းရ္ာ္ူရ သရ္္းြ သ ့္ၽြ သာ့္တ သ ္ရမဆ  ေသင င
္းရ္ာ၏ကက ာ  ္းြ သင္းရ္ာ္တြ ကကဆႏွကကဆ သ ေသ ကကင  သငအုိင္ဖ သငင ုိိ္္းာပစ ေသငင 

 ့္ၽြငသပသ္းဆကက္အ္ာုိပာရငသရမဆ ေသငင ေသ ေသငငုိ့္္ြာ္း သုိငုိ ာုိ ္ပ ္း့္ဆကက  ဆကကင္ပငသ္ေသ  
ုိ္း္ သာ  ရ္္းြ သ  ်ပုိမုိရာရ့္္ကကငသ့္တ္ရဆ္းသ တ္ာအပစအဝ သငိးသင္ ့္ကကငသ့္တ ္ရဆ္းသအ္ာ္ကက ာ့္ကကဆ င
ုိပာရငသင  သငအုိင္ဖ သငင ုိိ္္းာေူပစ ေသငင 
 

အ္ ္ာင 

 ဤုိ္မတ့္္သ ္ာ ့္္ကကဆငုိ ္ သရြ့္သရ္္းြ သငိးသအုိင္ဖ သငင ေသ ေသငအဖတြ္အ္ေသာႏွမ သင  ကကဆ  မ္းသ္း သာ 
ယာ ္ာ ေသင   သင္င ေသ ေသင ္း သာအ တ့္သအ့္္သ့္ကကဆ  ကကဆငရယာႏွကကဆ သုိ့္္္ သာင  သငအုိင္ဖ သ ငငအ
အ ဆအ မ္းသ္ပ ပစ ေသငင 

 ိးသႏွမ သင  သင္ ့္သ  ုိရာအုိ္ အုိငႏွမ သငငုိ ္ သရြ့္သ ္္းကကဆ္ႏွမ သင္ပသ္တ်သာ ေသငင ေသ ေသင ္း သာ 
အ တ့္သအ့္္သ  ကကဆ့္ကကဆငိးသင္အ္ ္ာ ေသ ေသငဌ္င  ကကဆအ္ပ သ၊ငုိ တာုိ ြ ္း သာုိပာပဆကဖ္  သာ ဆက သရ္ 
္ကပသ ငသာအဖြတဖအ္ေသာ(Credit Bureau)င ကကဆ္  ကက္းသငအ္္ာ သ္ငသ္းာုိအအတ သ္ ူ္းကကဆ္ မ င
အ ကက ာ္ပ ႏွကကဆ သုိ့္္္ သာႏွမ သငငယ သာ္းကကဆ့္္ကကဆငဖြ သင ႏွကကဆ သုိ့္္္ သာင  သငအုိင္ဖ သငငအ္းေသ္ပ ပစ ေသငင 

   သ ေသင္ူ   ငသ္ တြုိရာအ ဆငသ္င(administrative order)ငုိအ့္္သ္းြ သရမဆပစ့္၊င  သင္ငပ ၥ္ေသာ္းကကဆ့္္ကကဆ င
 ဆ သာယာ ္ာပစ့္၊င ဆကက္  ကက္းသငအ္ ္ာုိ ္င ေသ ေသငပကက ္ ႏွမ သင  ဆကကင်ပုိမငုိရာရ္အရင  တဆ ဖယြ သာုိင  ္
ရမဆပစ့္ငိးသအ္ာင တ့္သ တ သာအုိ့္္္ သာ့္္္ာရ ေသငင 

 ဤ္ေသာ့္ သာ ္းသ မ္းသ တ့္သ တ္ာ့္ကကဆင္ပေသုိ ္ သ္ကက  စ္း္ ငသ ္ႏွကကဆ သ  င္င်ပုိမ တ္ာ္ဖ သင င
္  သာ ကကဆာ ္ာပစ ေသငင 


