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Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း (Flexi Cash Deposit Account) 

စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျာ်း (T&Cs) 

၂၀၂၁ ခုနစှ၊် ဧပပြီလ (၂၉) ရက ်
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(၁) Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း (Flexi Cash Deposit Account) နငှ  ်သကဆ် ငုင်သာ အဓ ပပာယဖ်ွေင ဆ် ခုျကမ်ျာ်း  

 ဤစည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းသည ်သင၏်ရ  ်းမဘဏ ်အပ်ငငွေစ ရင််းမျ ်းနငှ  ်သကဆ်  ငမ်ညဖ်ြစပ်ပ ်း သငန်ငှ  ်

ရ  ်းမဘဏအ်ကက ်းရှ  သငဘ တညူ ချကတ်စရ်ပ် ဖြစပ်ါသည။်  

ဘဏစ် ရင််းြွေင ဖ်ခင််းဖြင  ် ငအ ကင်ြ ်ဖပပါ ယင််းစည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းက   လ  ကန် မညဟ်  သငဘ တဖူခင််းပင ်

ဖြစသ်ည။်  

• “Flexi Cash အပ်ငငွေစ ရင််း” ဟသူည ်Flexi Cash Deposit Account စ ရင််းက  ဆ  လ  သည။် 

• “သငဘ တညူ ချက”် ဟသူည ်သငန်ငှ  ်ရ  ်းမဘဏအ်ကက ်းရှ  ယင််းစည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းက   ဆ  လ  သည။်  

• “က နပ်စစည််း၏အငသ်းစ တင်ြ ်ဖပချကမ်ျ ်း” ဟသူည ် ဘဏစ် ရင််း၏ သ ်းသန  အ်င်္ဂ ါရပ်မျ ်း (သ   မဟ တ်) 

စည််းမျဉ်းမျ ်းက   ဆ  လ  သည။်  

• “Customer” ဟသူည ်ရ  ်းမဘဏစ် ရင််းက  က  ငင်ဆ ငထ် ်းသကူ   ရညည်ွှန််းသည။်  

• “ကျွန် ပ်တ   သည/်ကျွန် ပ်တ   က  /ကျွန် ပ်တ   ၏/ရ  ်းမ/ဘဏ”် ဟသူည ်ရ  ်းမဘဏက်   ရညည်ွှန််းသည။်  

 

(၂) Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း (Flexi Cash Deposit Account) နငှ  ်၎င််း၏ ဝ ငသသမျာ်း။ 

Flexi Cash အပ်ငငွေစ ရင််း တွေင ်ငအ ကပ်ါ ဝ ငသသမျ ်း ပါဝငပ်ါသည။် 

(က) ရ  ်းမဘဏ ်ဘဏခ်ွေွဲမျ ်းတွေင ် ၂၀၂၁ ခ နစှ၊် ငမလ၊ (၃) ရကင်န  မ ှ စတင၍် Flexi Cash အပ်ငငွေစ ရင််းက   

ကနဦ်းအပ်နှှံငငွေ သတမ်တှခ်ျကမ်ရှ ဘွဲ အသစြ်ွေင လ်စှန်  ငပ်ပ ်း ငငွေသ ်း (ဖမနမ် ကျပ်ဖြင သ် )အပ်နှှံ 

ထည သ်ွေင််းန  ငဖ်ခင််း၊  

(ခ) ထ  စ ရင််းသစမ် ှငငွေသ ်းဖပနလ်ညထ် တယ်လူ  ပါက - 

(၁) ထ တယ်လူ  ငသ  ငငွေပမ ဏသည ်ကျပ်သ န််း (၁၀၀) နငှ အ်ထကဖ်ြစလ်ျှင ်န ်းစပ်ရ  ဘဏခ်ွေွဲမတှဆင  ်

ဘဏြ်ွေင ရ်က ် (၁) ရက ် ကက ြိုတင၍် Appointment ရယပူပ ်း အပ်နှှံငငွေသ ်းပမ ဏအတွေင််း 

ကန  သ်တခ်ျကမ်ရှ ဘွဲ ထ တယ်ခူွေင ဖ်ပြိုဖခင််း၊ ထ တယ်လူ  ငသ  ငငွေပမ ဏသည ် ကျပ်သ န််း (၁၀၀) 

ငအ ကဖ်ြစလ်ျှင ်ဘဏခ်ွေွဲနငှ  ်ကက ြိုတင၍် Appointment ယရူနမ်လ  ဘွဲ အပ်နှှံငငွေသ ်းပမ ဏအတွေင််း 

ကန  သ်တခ်ျကမ်ရှ ဘွဲ ထ တယ်ခူွေင ဖ်ပြိုဖခင််း၊ 

(၂) ATM မ ှထ တယ်လူ  ပါက တစရ်က်လျှင ်အမျ ်းဆှံ ်း ကျပ် (၃) သ န််းနငှ  ်တစပ်တလ်ျှင ်အမျ ်းဆှံ ်း ကျပ် 

(၆) သ န််းအထ  ထ တယ်နူ  ငဖ်ခင််း၊ 

(င်္) တစန်စှလ်ျှင ်အတ  ်းနှုန််း ၈% ဖြင  ်ငန  စဉ အတ  ်း တွေကင်ပ်းပပ ်း တစလ်တစခ်ါအတ  ်း ထည င်ပ်းဖခင််း၊ 

(ဃ) ငတ င််းဆ  ပါက ငငွေစ စ အ ပ်နငှ  ်ATM ကတ ်ထ တင်ပ်းဖခင််း၊ 

(င) ရ  ်းမ Mobile Application မတှဆင  ်Flexi Cash အပ်ငငွေစ ရင််းမ ှအဖခ ်းစ ရင််းမျ ်းသ    ငငွေလွှွဲ (Digital 

Account to Account Transfer Out) ဖပြိုလ ပ်န  ငဖ်ခင််း၊ သ   ငသ ် အဖခ ်းစ ရင််းမျ ်းမ ှ Flexi Cash 

အပ်ငငွေစ ရင််းသ    ငငွေလွှွဲဖခင််း (Digital Account to Account Transfer In) က   မဖပြိုလ ပ်န  ငပ်ါ၊ 

(စ) Customer ၏ သကဆ်  ငင်သ  အငကက င််းအရ နငှ ပ်တသ်က၍် အထ်ူးလျှ ြိုျှို့ ဝကှထ် ်းရန ်

တ ဝနယ်ထူ ်းဖခင််း၊ 
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(ဆ) မလ  လ ်းအပ်ငသ  Customer တစဦ််းက   ဘဏအ်ငနနငှ  ် ဆကလ်ကထ် ်းရှ ဖခင််း မဖပြိုပါက၊ 

သင တ်င င်လျ ကပ်တင်သ  အငကက င််းကက ်းချကက်   ငပ်းပါမညဟ်  တ ဝနယ်ထူ ်းဖခင််း။ 

 

(၃) Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) ဆ ငုရ်ာ စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျာ်း။ 

 

အဆ  ပါ စည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းသည ် Flexi Cash အပ်ငငွေ သကဆ်  ငသ်ည  ် စည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်း 

ဖြစသ်ည။် www.yomabank.com တွေငင်ြ ်ဖပထ ်းသည  ် ရ  ်းမဘဏ၏် ဒ င်္ျစတ်ယဘ်ဏလ် ပ်ငန််းဆ  ငရ်   

စည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းနငှ  ်ပ်ူးတွေွဲ၍ ြတရ်ှုပါ။ 

• Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) စ ရင််းြွေင သ်ည ပ်ှံ စှံသည ် ဘဏန်ငှ  ် စ ရင််းပ  ငရ်ငှတ်   ၏ 

သငဘ တညူ ချကပ်ါရှ ငသ  ကတ စ ချြိုပ်တစခ်  ဖြစပ်ါသည။် သ   ဖြစပ်ါ၍ စ ရင််းြွေင မ်ည ပ် င်္္ ြိုလ၊် 

လ ပ်ငန််းရငှမ်ျ ်းသည ် ပှံ စှံဖြည ဖ်ခင််း၊ ငငွေသွေင််း/ငငွေထ တက် စစ အတွေက ် လကမ်တှန်မနူ ငပ်းဖခင််း၊ စ ရင််း၏ 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထ တဖ်ခင််းအတွေက ် အစည််းအငဝ်း ဆှံ ်းဖြတခ်ျကမ်တှတ်မ််း ငပ်းဖခင််း၊ ကနဦ်းအပ်ငငွေ 

ထည သ်ွေင််းဖခင််းနငှ  ်Passbook/ Certificate ရယဖူခင််းတ   အတွေက ်ဘဏသ်   က  ယတ်  င ်လ ငရ ကရ်ပါမည။် 

• ဘဏစ် ရင််းမြွေင မ်  ဘဏအ်ငနဖြင  ် သင၏်အငထ ကအ်ထ ်း၊  အ မလ် ပ်စ အဖပင ် ဘဏစ် ရင််း 

က  ငင်ဆ ငထ် ်းသတူစဦ််းအဖြစ ်သင အ်ငနနငှ  ်က  ကည် သင င်လျ ်မှုတ   က   မနှက်နင်ကက င််း အတညဖ်ပြိုရမည ်

ဖြစသ်ည။် ဘဏအ်ငနဖြင  ် ဘဏစ် ရင််းြွေင ဖ်ခင််းက   ဖငင််းပယန်  ငသ်ည  ် အခွေင အ်ငရ်း  သ   မဟ တ ် အပ်နှှံငငွေ 

လကခ်ှံဖခင််းက   ဖငင််းပယ်န  ငသ်ည  ်အခွေင အ်ငရ်းရှ သည။်  

  

 

(၃.၁) ဖွေင လ်စှင်ပ်းန ငုသ်ည  ်Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) မျာ်း။ 

 

(၃.၁.၁) လပူ င်္္ ြိုလစ် ရင််း (Personal Account) ။ 

 

(က) ပ င်္္ ြိုလတ်စဦ််းချင််းစ ရင််း (Individual Account) 

(ခ) ရ  ်းမဘဏဝ်နထ်မ််းစ ရင််း (Yoma Bank Staff) 

 

အထကပ်ါ (၃.၁.၁) ပါ လပူ င်္္ ြိုလ ် (Personal) အတွေက ် Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) ြွေင လ်စှပ်ါက 

စ ရင််းြွေင မ်ည သ် ူ(Customer) ၏ လ  အပ်ချကမ်ျ ်း 

 

(က) အသက ်(၁၈) နစှဖ်ပည ပ်ပ ်းသဖူြစရ်မည။် 

(ခ) န  ငင်ှံသ ်းစ စစင်ရ်းကဒဖ်ပ ်း (သ   ) ဧည န်  ငင်ှံသ ်းစ စစင်ရ်းကဒဖ်ပ ်း (သ   ) Passport တစခ် ခ က   တငဖ်ပရမည။် 

(င်္) ရူ်းသွေပ်သ၊ူ အရကအ်လွေနအ်ကျွှံငသ ကသ်၊ူ ငဒဝါလ ခှံထ ်းရသမူျ ်း မဖြစင်စရ။ 

(ဃ) ဘဏစ် ရင််းြွေင ပ်ှံ စှံတွေင ် ပါဝငသ်ည အ်ချကမ်ျ ်းက   သငဘ တငူကက င််း လကမ်တှ ် ငရ်းထ  ်းပပ ်း၊ မ မ အပမွဲတမ််း 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထ တ ်ဖပြိုလ ပ်မည  ်လကမ်တှန်မနူ မျ ်းအ ်း ငရ်းထ  ်း ငပ်းခွဲ ရပါမည။် 

(င) အသှံ ်းဖပြိုရမည  ် စ ရင််းြွေင င်လျှ ကလ်ွှ / က  ယင်ရ်းအချကအ်လကပ်ှံ စှံမျ ်းမ ှ ငငွေစ ဘဏအ်ပ်ငငွေ 

ြွေင ရ်နင်လျှ ကလ်ွှ / ငခေါ်ယအူပ်ငငွေစ ရင််း ြွေင ရ်နင်လျှ ကလ်ွှ  (လပူ င်္္ ြိုလအ်တွေက်) အသှံ ်းဖပြိုရန ်ဖြစပ်ါသည။် 
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(စ) Customer Information Form မ ှ Customer ၏ က  ယင်ရ်းအချကအ်လကပ်ှံ စှံ (လပူ င်္္ ြိုလအ်တွေက)် တ    

တွေငပ်ါရှ ငသ  အချကအ်လကမ်ျ ်း နငှ  ် Document Check List ပါ အငထ ကအ်ထ ်းမျ ်း အ ်းလှံ ်းက   

ဖပည စ်ှံ မနှက်နစ်ွေ  ငပ်းအပ်ရပါမည။် 

 

(၃.၁.၂) အရွေယမ်ငရ ကင်သ်းသ ူသကင်ယစ် ရင််း (Minor Account) စ ရင််းြွေင လ်စှဖ်ခင််း။ 

 

(က) အရွေယမ်ငရ ကင်သ်းသ ူ သကင်ယစ် ရင််း (Minor Account) အ ်း အရွေယမ်ငရ ကင်သ်းသ ူ သကင်ယ၏် 

အမညဖ်ြင  ် စ ရင််းရငှစ် ရင််း ြွေင ခ်ွေင မ်ရှ ပါ။ ငငွေစ ဘဏ ် အပ်ငငွေစ ရင််းြွေင င်ပ်းန  ငပ်ါသည။် ၎င််း၏အ ပ်ထ န််း 

သမူျ ်းဖြစက်ကငသ  ြခင ် (သ   မဟ တ)် မ ခင ်တစဦ််းဦ်းက လကမ်တှင်ရ်းထ  ်းရပါမည။် ၎င််းအဖပင ်အခွေင အ် ဏ ရ 

တရ ်းရှံ ်းငတ ် တစခ် ခ မ ှခန  အ်ပ်ထ ်းငသ  အ ပ်ထ န််းသရူှ ပါက ထ  သကူ လကမ်တှင်ရ်းထ  ်းရပါမည။် 

(ခ) သကင်ယအ်ရွေယ ်(၁၈) နစှဖ်ပည ပ်ပ ်းပါက ယင််း၏လကမ်တှင်ရ်းထ  ်းခွေင က်  စ စဉငပ်းရမည။် 

(င်္) သကင်ယအ်ရွေယ ်(၁၈) နစှ ်မဖပည ခ်င ်အ ပ်ထ န််းသကူ စ ရင််းတွေင ်ငငွေသွေင််း/ထ တလ် ပ်ခွေင ရ်ှ သည။် 

(ဃ) သကင်ယ၏်ပစစည််း (ငငွေစ ရင််း) က  သကင်ယ၏်အကျ ြို်းအတွေကသ်  ထ တယ်သူှံ ်းစွေွဲခွေင  ် ရှ မည ် ဖြစင်သ ငကက င  ်

ငငွေထ တယ်ငူသ အခါ (သကင်ယ၏် စ ်းငသ ကင်နထ  ငစ်ရ တ၊် ငကျ င််းစရ တအ်တွေက)် ထ တယ်ငူကက င််း 

ငငွေထ တလ်ွှ တွေင ်ငြ ်ဖပငစဖခင််းဖြင  ်ဥပငဒအက အကွေယ ်ရယနူ  ငပ်ါသည။် 

(င) သကင်ယစ် ရင််းြွေင ရ်နအ်တွေက ် သကင်ယ၏် ငမွေ်းစ ရင််းမ တတ ူက   ရယထူ ်းရန ် လ  အပ်ပါသည။် 

ငမွေ်းစ ရင််းမရှ လျှင ်ငမွေ်းသကက ရ ဇ်က   ရယထူ ်းရပါမည။် 

 

(၃.၁.၃) က မမဏ  / လ ပ်ငန််းစ ရင််း (Enterprise Account) ။ 

 

(က) Sole Proprietor 

(ခ) Partnership 

(င်္) Joint Venture 

(ဃ) Foreign Company Branches & Offices 

(င)  Public Company Limited 

(စ) Private Company Limited 

(ဆ) Associations & Societies including NGO 

(ဇ) Cooperative Societies 

 

အထကအ်ပ  ဒ ် (၃.၁.၃) (က) မ ှ (ဇ) အထ  က မမဏ /လ ပ်ငန််း (Enterprise) အတွေက ် Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash 

Deposit) ြွေင လ်စှပ်ါက စ ရင််းြွေင မ်ည သ် ူ(Customer)၏ လ  အပ်ချကမ်ျ ်း 

 

(က) အသက ်(၁၈) နစှဖ်ပည ပ်ပ ်းသဖူြစရ်မည။် 

(ခ) န  ငင်ှံသ ်းစ စစင်ရ်းကဒဖ်ပ ်း (သ   ) ဧည န်  ငင်ှံသ ်းစ စစင်ရ်းကဒဖ်ပ ်း (သ   ) Passport တစခ် ခ က   တငဖ်ပရမည။် 

(င်္) ရူ်းသွေပ်သ၊ူ အရကအ်လွေနအ်ကျွှံငသ ကသ်၊ူ ငဒဝါလ ခှံထ ်းရသမူျ ်း မဖြစင်စရ။ 

(ဃ) ဘဏစ် ရင််းြွေင ပ်ှံ စှံတွေင ် ပါဝငသ်ည အ်ချကမ်ျ ်းက   သငဘ တငူကက င််း လကမ်တှ ် ငရ်းထ  ်းပပ ်း၊ မ မ အပမွဲတမ််း 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထ တ ်ဖပြိုလ ပ်မည  ်လကမ်တှန်မနူ မျ ်းအ ်း ငရ်းထ  ်း ငပ်းခွဲ ရပါမည။် 
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အသ ်ုးပပြုရမည  ်စာရင််းဖွေင င်လ ာကလ် ာ / က ယုင်ရ်းအချက ်အလကပ် ုစ မျာ်း။ 

(င) Account Opening Form 

Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) စ ရင််းြွေင ရ်နင်လျှ ကလ်ွှ  (က မမဏ /လ ပ်ငန််း) အတွေက ်

အသှံ ်းဖပြိုရနဖ်ြစပ်ါသည။် 

(စ) Customer ၏ က  ယင်ရ်းအချကအ်လကပ်ှံ စှံ (Customer Information Form - For Enterprise) တွေင ်ပါရှ ငသ  

အချကအ်လကမ်ျ ်းနငှ  ် Document Check List ပါ အငထ ကအ်ထ ်းမျ ်း အ ်းလှံ ်းက   ဖပည စ်ှံ မနှက်နစ်ွေ  

ငပ်းအပ်ရပါမည။် 

 

ဝန်ငဆာငခ်နငှ  ်နှုန််းထာ်းမျာ်း 

• Flexi Cash Deposit Account သည ်စ ရင််းထ န််းသ မ််းခ ငပ်းငဆ ငရ်န ်မလ  အပ်ပါ။ 

 

ဘဏ်စာရင််း ရှင််းတမ််းမျာ်း  

• ငငွေငကက်းလ ပ်ငဆ ငခ်ျကမ်ျ ်း (Financial Functions) နငှ  ် ပတသ်ကင်သ  ဘဏစ် ရင််းရငှ််းတမ််းမျ ်းက   

ဒစင််္ျစတ်ယဘ်ဏလ် ပ်ငန််း ဝနင်ဆ ငမ်ှုမျ ်း (Digital Banking Services) မ ှ တဆင  ် အငသ်းစ တ် 

ငလ လ ကကည ရ်ှု န  ငပ်ါသည။် 

• ရငှ််းတမ််းမျ ်းက   လကခ်ှံရရှ သညန်ငှ  ် တ ကျမှုက   စစင်ဆ်းသင ပ်ါသည။်  မညသ်ည  ် ချ ြို ျှို့ယွေင််းချကက်  မဆ   

ရ  ်းမဘဏသ်    ရကင်ပါင််း (၃၀) အတွေင််း အငကက င််းကက ်းရမညဖ်ြစသ်ည ်ယဆူမညဖ်ြစသ်ည။်  

• ရငှ််းတမ််းတွေငင်ပေါ်ငနသည  ် က စစရပ်မျ ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အဖငင််း ပွေ ်းမှုဖြစပ်ွေ ်းပါက၊ ကျွနပ််တ   ၏ 

မတှတ်မ််းမျ ်းသည ်အငထ ကအ်ထ ်းဆ  ငရ်  အတညဖ်ြစမ်ညဖ်ြစသ်ည။် 

 

Customer အချကအ်လကမ်ျာ်းအာ်း လ  ျှိ့ ဝှကထ်ာ်းရှ မှု  

သင၏်ပ င်္္ ြိုလင်ရ်းဆ  ငရ် သတင််းအချကအ်လကတ်   က   လျှ ြို ျှို့ ဝကှအ်ဖြစ ် မတှယ်မူညဖ်ြစပ်ပ ်း၊ ငအ ကပ်ါ 

အငဖခအငနမျ ်းမ ှလွေွဲ၍ ြွေင ဟ်ထ တင်ြ ်မည ်မဟ တပ်ါ။  

• ဥပငဒငရ်းရ အငကက င််းဖပချကမ်ျ ်းဖြင  ်ယင််းသ   ဖပြိုလ ပ်ရန ် မဖြစမ်ငနလ  အပ်ငသ အခါ။ 

• အမျ ်းဖပညသ်အူကျ ြို်းစ ်းပွေ ်းအတွေက် ြွေင ဟ်ထ တင်ြ ်ရန ်လ  အပ်ငသ အခါ။ 

• ကျွန် ပ်တ   ၏အကျ ြို်းအဖမတအ်တွေက ်ြွေင ဟ်ထ တင်ြ ်ရန ်လ  အပ်သည အ်ခါ။  

• သင အ်ငနဖြင  ်သငဘ တညူ ချကင်ပ်းသည အ်ခါ။  

 

ဘဏ်နငှ အ်ဆကသ်ွေယပ်ပြုလပ်ုပခင််း 

• သမ ရ  ်းကျဥပငဒငရ်းရ သတ ငပ်းစ မျ ်းနငှ  ်ဆင င်ခေါ်စ မျ ်းက    ငန ကဆ်ှံ ်းသ ထ ်းသည  ်သင င်နရပ်လ ပ်စ သ    

ငပ်းပ   မညဖ်ြစသ်ည။်  

• သင အ် ်း ဆကသ်ွေယရ်မည်  အငသ်းစ တအ်ချကအ်လကတ်    ငဖပ င််းလွဲမှုက   ရ  ်းမဘဏ ်ဘဏခ်ွေွဲမျ ်း မတှစဆ်င  ်

အငကက င််းကက ်းရန ်  လ  အပ်သည။်  ထ   ငဖပ င််းလွဲမှုက   မတှပ်ှံ တငရ်နအ်ချ နက် လ (၇) ရကအ်ထ  

ကက ဖမင န်  ငပ်ါသည။်  
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• စ တ  ကမ်တှစဆ်င  ်သင ထ်ှံသ    ကျွန် ပ်တ   ငပ်းပ   သည  ်မညသ်ည စ် က  မဆ   စ တ  ကမ် ှငပ်းပ   ပပ ်း (၁၄) ရကအ်တွေင််း 

Customer အငနဖြင  ်ရရှ ပပ ်းဖြစသ်ညဟ်  ဘဏမ် ှသတမ်တှမ်ည။် 

 

ဘဏ်မှ စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျာ်းက  ုပပြုပပငပ်ခင််း  

• ကျွန် ပ်တ   အငနဖြင  ် ကျွန် ပ်တ   ၏လ ပ်ပ  ငခ်ွေင ဖ်ြင  ် မညသ်ည  ် စည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျက် က  မဆ   (သ   မဟ တ)် 

ဘဏစ် ရင််း၏ အငသ်းစ တအ်ချကအ်လကမ်ျ ်း၊ အင်္ဂ ါရပ်မျ ်း (သ   မဟ တ)် အဖခ ်းငသ  

အငကက င််းအရ တ   က   ဖပြိုဖပင ် ငဖပ င််းလွဲန  ငပ်ါသည။် ထ  ဖပြိုဖပငင်ဖပ င််းလွဲမှုတ   က   ရ  ်းမဘဏ၏် ဘဏခ်ွေွဲမျ ်း ၊ 

website တ   တွေင ်ကကည ရ်ှုန  ငရ်န ်ငြ ်ဖပထ ်းမည ်ဖြစသ်ည။် 

• ဖမနမ် န  ငင်ှံငတ ်ဗဟ  ဘဏထ်ှံမ ှ ညွှနက်က ်းချကတ်စရ်ပ်၏ ရလဒတ်စခ် အပါအဝင ် မညသ်ည  ်

အငကက င််းဖပချကအ်တွေကမ်ဆ   ကျွန် ပ်တ   အငနဖြင  ် ဤဘဏစ် ရင််းက   (သ   မဟ တ)်   ဤဘဏစ် ရင််း 

နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည  ် အဖခ ်းငသ အင်္ဂ ါရပ်မျ ်း (သ   မဟ တ)် ဘဏစ် ရင််း ဆ  ငရ်  လ  အပ်သည  ်

မညသ်ည င်ဖပ င််းလွဲမှုမဆ  နငှ  ် အင်္ဂ ါရပ်မျ ်းက   ကမ််းလမှ််းဖခင််းအ ်း  မညသ်ည  ် အချ န၌်မဆ   ရပ်ဆ  င််း 

(သ   မဟ တ)် ြျကသ် မ််းန  ငသ်ည။် သင အ်ငနဖြင  ်  ကျွန် ပ်တ   ဘကမ် ှ ဘဏစ် ရင််းအ ်း ရပ်ဆ  င််းမှု (သ   မဟ တ)် 

ရ ပ်သ မ််းမှုနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍  တရ ်းစွေွဲဆ  ခွေင ရ်ှ မည ်မဟ တပ်ါ။  

 

ဘဏ်၏ စြီရငပ် ုငခ်ွေင  ် 

• ဤသငဘ တညူ ချက ်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဖြစင်ပေါ်လ သည  ်အဖငင််းပွေ ်းမှုမျ ်းနငှ  ် မညသ်ည  ်ဖြစရ်ပ်အတွေကက်  မဆ   

တရ ်းစ ရငရ် တွေင ်  ဖပညင်ထ ငစ် သမမတဖမနမ် န  ငင်ှံ၏ တရ ်းရှံ ်းတွေင ် တရ ်းစွေွဲဆ  န  ငသ်ညဟ်  သင အ်ငနဖြင  ်

သငဘ တပူါသည။်  

• ကျွန် ပ်တ   အ ်း ငပ်းရနက်ျနရ်ှ သည  ် မညသ်ည  ် ပမ ဏက  မဆ   ဖပနလ်ညင်တ င််းခှံရ တွေင ်  ဥပငဒငရ်းရ  

က နက်ျစရ တမ်ျ ်းအပါအဝင ်ဘဏ၏် က နက်ျစရ တအ် ်းလှံ ်းက    ငပ်းရန ်သင အ်ငနဖြင  ်သငဘ တညူ ပါသည။်  

 

အပခာ်း ငသာ အင ကာင််းအရာမျာ်း 

• ဤငလျှ ကထ် ်းမှုက   ငဆ ငရ်ွေကရ် တွေင ် ဘဏအ်ငနဖြင  ် မညသ်ည အ်ြွေွဲျှို့အစည််းနငှ မ်ဆ   မတှတ်မ််း 

ယထူ ်းသည  ် သင၏် မညသ်ည သ်တင််းအချကအ်လကက်  မဆ   ရယနူ  ငင်ကက င််း သင အ်ငနဖြင်  

အသ အမတှဖ်ပြိုပါသည။်  

• ဘဏန်ငှ  ် သင၏်ဆကဆ်ှံငရ်းအငဖခအငန၊ ငဆ ငရ်ွေကမ်ှုတ   နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည  ် မညသ်ည သ်တင််း 

အချကအ်လကက်  မဆ   ဘဏ၏် အဖခ ်းမညသ်ည ဌ် နအဖပင ် ငချ်းငငွေသတင််းငပ်းပ   ဖခင််းဆ  ငရ်  

လ ပ်ငန််းအြွေွဲျှို့အစည််း (Credit Bureau) သ   မဟ တ ်အလ ်းသဏ္ဍ နတ် ူငအင်္ျငစ် တ   မ ှ အသှံ ်းဖပြိုန  ငင်ကက င််းနငှ  ်

ယင််းတ   က   ြွေင ဟ်န  ငင်ကက င််း သင အ်ငနဖြင  ်အတညဖ်ပြိုပါသည။်  

• သငသ်ည ် စ မှံခန  ခ်ွေွဲငရ်းအမ န   ် (administrative order) ငအ ကတ်ွေငရ်ှ ပါက၊ သင၏် ပစစည််းတ   က    

သ မ််းယထူ ်းပါက၊ သ   မဟ တ ် အဖခ ်းငသ  မညသ်ည ပ်ှံ စှံနငှ မ်ဆ   ဥပငဒငရ်းရ အရ  ချ ြို ျှို့ယွေင််းငနမှု ရှ ပါက 

ဘဏအ် ်း ချကခ်ျင််းအငကက င််းကက ်းရမည။်  

• ဤစည််းကမ််းသတမ်တှခ်ျကမ်ျ ်းက   ဖပညင်ထ ငစ် သမမတဖမနမ် န  ငင်ှံ၏ ဥပငဒမျ ်းဖြင  ် လွှမ််းမ  ်းထ ်းပါသည။် 
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အသ ်ုးမပပြုသည စ်ာရင််းမျာ်း (ငခေါ်) Dormant Accounts 

Dormancy Period ဆ သုညမှ်ာ 

 Customer မ ှ ၎င််း၏ ဘဏ ် Account နငှ  ် ဘဏ္ဍ ငရ်းဆ  ငရ်  ငဆ ငရ်ွေကခ်ျကမ်ျ ်း 

(ငငွေအသွေင််းအထ တဖ်ပြိုလ ပ်ဖခင််း) မရှ ဖခင််း နငှ  ်လကက်ျနင်ငွေထ ်းရှ မှု မရှ ငသ  က လအပ  င််းအဖခ ်း က  ဆ  လ  သည။် 

ရ  ်းမဘဏတ်ွေင ်ထ  သ    အသှံ ်းမဖပြို ဖြစင်သ  က လ- ၆ လဆကတ်  ကက်   Dormancy Period ဟ သတမ်တှသ်ည။် 

 

Dormant Account ဆ သုညမှ်ာ 

 Customer တစဦ််းထွဲမြှွေင လ်စှထ် ်းငသ  တစခ်  (သ   ) တစခ် ထကပ်  ငသ  ဘဏ ် Account မျ ်းသည ်

အလ  အငလျ ကအ်တ  ်းရယဖူခင််း၊ ဥပငဒအရ တရ ်းဝင ်ငငွေထ တခ်ွေင ပ် တပ်ငထ် ်းဖခင််းမျ ်းမအှပ ၆ လဆကတ်  က် 

လကက်ျနင်ငွေထ ်းရှ မှု မရှ ပါက Dormancy Account ဟ သတမ်တှသ်ည။် 

 

ရ ု ်းမဘဏ်၏ Dormancy Policy နငှ  ်Dormant accounts မျာ်းက  ုရပ်ဆ ငု််းပ တသ် မ််းပခင််း  

 ရ  ်းမဘဏ ်အငနဖြင  ်အခါအ ်းငလျ ်စွေ  ဘဏ္ဍ ငရ်းဆ  ငရ်  ငဆ ငရ်ွေကခ်ျကမ်ျ ်း (ငငွေအသွေင််းအထ တဖ်ပြိုလ ပ်ဖခင််း) 

နငှ  ်လကက်ျနင်ငွေထ ်းရှ မှု မရှ ငသ  Customer မျ ်း၏ ဘဏ ်account မျ ်းက   dormant အဖြစသ်တမ်တှသ်ည။် 

ထ  သ    မသတမ်တှမ်  ၃ ပတခ်န  အ်လ  တွေင ် account ပ  ငရ်ငှမ်ျ ်းက   account ရပ်ဆ  င််းပ တသ် မ််းမည င်န  နငှ တ်ကွေ 

ကက ြိုတငအ်သ ငပ်းအငကက င််းကက ်းသွေ ်းမည။် Account ပ  ငရ်ငှ ် customers မျ ်းအငနဖြင  ် ပ တသ် မ််းရန ်

သတမ်တှထ် ်းငသ ရကအ်ထ  အပ်ငငွေထ ်းရှ ဖခင််းမရှ ပါက ထ   account က  အလ  အငလျ က ် ပ တသ် မ််း 

သွေ ်းမညဖ်ြစသ်ည။် ထ  သ    ပ တသ် မ််းလ  ကင်သ  account မျ ်းက   Company's archive အဖြစ ်အနည််းဆှံ ်း ၃ နစှ် 

ထ န််းသ မ််းထ ်းမညဖ်ြစသ်ည။် 

 

Dormant Account မျာ်း ပပန်လညအ်သကသ်ွေင််းပခင််း 

 ရ  ်းမဘဏ၏် account အသစြ်ွေင လ်စှဖ်ခင််းနငှ  ် ရ  ်းမဘဏ၏်ငငွေငကက်းခဝါချဖခင််းဆ  ငရ်  လ  ကန်  ကျင သ်ှံ ်းမှုမျ ်း 

နငှ က်  ကည် မှုရှ က Dormant account မျ ်းက   ဖပနလ်ညအ်သကသ်ွေင််းန  ငသ်ည။် ဖပနလ်ည ် အသကသ်ွေင််းရန ်

အတွေက ် ရ  ်းမဘဏအ်ငနဖခင  ် လ  အပ်ငသ  KYCစစင်ဆ်းဖခင််းမျ ်း ဖပြိုလ ပ်သွေ ်းမညဖ်ြစပ်ပ ်း customers 

မျ ်းအငနဖြင  ်အပ်ငငွေပမ ဏတစခ်  (မညသ်ည ပ်မ ဏမဆ  ) ထည သ်ွေင််းရမညဖ်ြစသ်ည။် 


