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တစ္ႏွစ္ကို အတုိးႏႈန္း ၁၄.၅ % ျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားတဲ့ ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ ေခ်းေငြကာလအေပၚမူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
** က်သင့္အတုိးႏႈန္းႏွင့္ လစဥ္ျပန္ဆပ္ရမည့္ ခန႔္မွန္း ေခ်းေငြပမာဏတို႔ကို SMART Credit ေခ်းေငြ ေလၽွာက္ထားမႈ အတည္မျပဳခင္
ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

smartcredit.yomabank.com မွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၃လ အထိ
ဒုတိယအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၆လ အထိ
တတိယအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၁၂လ အထိ

အနည္းဆံုး ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ မွ အမ်ားဆံုး ၃,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ရရွိနိုင္မည့္ ေခ်းေငြပမာဏကို လူႀကီးမင္္း၏ ႐ိုးမဘဏ္ 
အေကာင့္မ်ားရွိ ပ်မ္းမွ်ေငြစုပမာဏေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

SMART Credit ဟာ ႐ိုးမဘဏ္ SMART Account ကို အျမဲအသံုးျပဳသူ Customer မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပစရာ မလုိဘဲ အြန္လိုင္းကေန
အခိ်န္မေရြး လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ  ေလွ်ာက္ထားနို္င္ေသာ  ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ 

၁။ smart Credit ဆိုတာဘာလဲ

၂။ အနည္းဆံုး/အမ်ားဆံုးေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေသာ smart Credit ေခ်းေငြပမာဏ

၃။ အတိုးႏွဳန္း

၅။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္မလဲ?

၄။ အနည္းဆံုး/ အမ်ားဆံုးေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေသာ  ေခ်းေငြသက္တမ္း

၆။ smart Credit ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

႐ိုးမဘဏ္၏ SMART Account ရွိရန္သာ လိုအပ္ပါတယ္။ အျခား မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ ျပသရန္မလိုပါ။
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၁၀။ smart Credit ကုိ အခိ်န္မီ ျပန္လည္မေပးသြင္းပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္လဲ?

SMART Credit ကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္မေပးေခ်ပါက 

- ေခ်းေငြမွတ္တမ္း ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း၊

- ရယူႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ နည္းပါးျခင္း၊

- ရယူႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြကာလ တိုေတာင္းျခင္း၊

- ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ ျငင္းပယ္ခံရႏိုင္ျခင္း

ထို႔အျပင္ လူႀကီးမင္း၏ ေခ်းေငြမွတ္တမ္း (အေကာင္း/အဆိုး)ကို ျမန္မာနို္င္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ေခ်းေငြ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန Myanmar 

Credit Bureau ႏွင့္ အျခားေသာ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Yoma Bank Call Center ၉၆၆၂ (သို႔) ၀၉၇ ၉၆၆၂ ၉၆၆၂ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ 

၇။ ေခ်းေငြ ရရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ?

႐ံုးဖြင့္ရက္တစ္ရက္ (တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔) အတြင္း လူႀကီးမင္း၏ SMART Account သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေခ်းေငြထည့္သြင္းေပးသြား
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳစာတိုကိုလည္း လူႀကီးမင္း၏ဖုန္းသုိ႔ ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏအျပည့္ကို လူႀကီးမင္း၏ SMART Account မွ အလိုအေလ်ာက္ႏႈတ္ယူ
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၈။ smart Credit ေခ်းေငြကို ဘယ္လိုျပန္ေပးရမလဲ?

၉။ smart Credit ကို အခိ်န္မီ ျပန္လည္ေပးသြင္းပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္လဲ?

SMART Credit ကို အခိ်န္မီ ျပန္လည္ေပးသြင္းပါက လူႀကီးမင္း၏ေခ်းေငြမွတ္တမ္း (Credit Score) ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ 
ပိုမိုမ်ားျပားေသာေခ်းေငြပမာဏကို ပိုမုိသက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
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smart Credit ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၁။ SMART အေကာင့္နံပါတ္ (သုိ႔) 

MPU ကတ္နံပါတ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မွတ္

ပံုတင္နံပါတ္၏ ေနာက္ဆံုး ဂဏန္း

၆ လံုးကို ျဖည့္သြင္းၿပီး Log In ဝင္ပါ။ 

၄။ SMART Credit အေၾကာင္း

အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈၿပီး SMART 

Credit ေလွ်ာက္ထားရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။

၂၊ SMART  အေကာင့္ဖြင့္စဥ္က

 အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္တြင္ လက္

ခံရရွိေသာ တစ္ခါသံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ နံပါတ္

ကို ႐ုိက္ပါ။ 

၆။ သင့္ ေမြးေန႔၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး  အစရွိေသာ ကိုယ္ေရး 

အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။  အ

ခ်က္အလက္မ်ား မမွန္ကန္ပါက နီးစပ္

ရာ ႐ုိးမဘဏ္ခြဲသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

၃။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္

SMART Credit ေလွ်ာက္ထားရန္

 ကို ႏွိပ္ပါ။

၅။ ေလွ်ာက္ထားလုိေသာ ေခ်းေငြ ပ
မာဏႏွင့္ ေခ်းယူမည့္ ကာလကို ေ႐ြးခ်
ယ္ပါ။ သင့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈေပၚတြင္ မူတည္
၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ တစ္
လလွ်င္ မည္မွ်ျပန္လည္ ေပးသြင္း ရမ
ည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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၈။ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည့္

အျခားေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

မ်ားကို ျဖည့္သြင္းပါ။

၁၁။ သင့္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ ပ

တ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း အ

တည္ျပဳပါ။

၉။ သင့္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

 ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၿပီး အလုပ္အကိုင္ အ

မ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

၁၂။ ေလွ်ာက္ထားမႈၿပီးဆံုးပါက မူလ

စာမ်က္ႏွာသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ မည္

 ျဖစ္သည္။

၁၀။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားၿပီးပါက သင့္ေ

ခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လိုအပ္ေ

သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း သိရ

မည္ ျဖစ္သည္။ 

smart Credit ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၇။ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ ကို

ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြ

င္းပါ။


