
PRINCIPAL LOAN REPAYMENTS DEFERRAL PROGRAMME TO YOMA BANK CUSTOMERS 

AFFECTED BY COVID-19  

(“Loan Deferral Program”) 

 COVID-19 ကပ်ရ ောဂါရ ကောင  ်သကရ် ောကမ်ရူ ှိလောနှိိုငသ်ည  ်ရှိို ိုးမဘဏ၏်Customer မ ောိုးအတကွ ်

ခ  ျေးခငွေအရငျ်ေးပြန်လညခ်ြျေးဆြ်မှုကာလ ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုးအစအီစဉ် (“ရြ ိုးရငခွပနလ်ညရ်ပိုးဆပ်မှု ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုးအစအီစဉ်”) 

 

Terms and Conditions 

စညိ်ုးကမ်ိုးသတမ် တြ် ကမ် ောိုး 

 

1. Where Customer application for Loan Deferral Program is approved, the following Terms and 

Conditions of the Loan Deferral Program shall apply to the existing loan, financing or credit product 

(“Loan”) between you (“Customer”) and Yoma Bank Limited (“Yoma Bank”), from among those 

products listed below:  

Customer ၏ ရြ ိုးရငခွပနလ်ညရ်ပိုးဆပ်မှု ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုးအစီအစဉ် ရလ ောကထ်ောိုးခြငိ်ုးက ို အတညခ်ပြုသညန် င တ်ပ  ြိုငန်က ်

ရအောကရ် ေ်ာခပပါ ရြ ိုးရင ွခပနလ်ညရ်ပိုးဆပ်မှု ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုး အစီအစဉ်၏ စညိ်ုးကမ်ိုးသတမ် တြ် ကမ် ောိုးသည ်သင ်

(“Customer”) န င  ်ရှိို ိုးမဘဏလ်မီှိတက ်(“ရှိို ိုးမဘဏ”်)တှိို  အ ကောိုး တငွရ် ှိရသော လကရ် ှိ ယထူောိုးသည ရ်ြ ိုးရင ွ(သှိို  မဟိုတ)် 

ရငရွ ကိုးရထောက်ပ  မှု အစီအစဉ် (သှိို  မဟိုတ)် Credit Product  ( “ရြ ိုးရင”ွ) တှိို   အရပေါ်တငွ ်အက  ြုိုးဝငသ်ကရ် ောကမ်ူ ရ ှိသည။်  

 

ရအောကရ် ေ်ာခပပါ ရြ ိုးရငအွမ ှိြုိုးအစောိုးမ ောိုး အရပေါ်တငွလ်ညိ်ုး အက  ြုိုးဝငသ်ကရ် ောကမ်ူ ရ ှိသည။် 

 

(a) Home Loan 

(b) SME Loan  

(c) Corporate Loan 

(d) Hire Purchase Loan  

(e) SMART Credit 

(f) SMART Credit Business  

(g) [Agri Loan] 

 

(က) အှိမ် ောရြ ိုးရင ွ

(ြ)အရသိုးစောိုးန င အ်လတစ်ောိုး စ ီး   ီးရ ီး လိုပ်ငနိ်ုးသ ိုိုးရြ ိုးရင ွ

(ဂ)ရကော်ပှိို ှိတရ်ြ ိုးရင ွ

(ဃ)အင ောိုးဝယယ်ူစနစ်ရြ ိုးရင ွ

(င)SMART Credit ရြ ိုးရင ွ

(စ)SMART Credit Business ရြ ိုးရင ွ

(ဆ) စ ိုက ်  ြိုီးရမ ီးမမြူရ ီးလို ်ငနီ်းသ ိုိုးရ  ီးရင  

 

2. By submitting an application for Loan Deferral Program, Customer affirms acceptance of these 

Terms and Conditions and elects to defer certain payments on the Loan for such period as indicated 



in the application form and approved by Yoma Bank (“Deferral Period”). As a result of the deferral, 

if granted by Yoma Bank, the tenor of Loan will be extended by the duration of Deferral Period and 

Yoma Bank shall provide Customer with a Revised Loan Repayment Schedule   which shall form an 

essential part of these Terms and Conditions. References herein to “Terms and Conditions” include 

the Revised Loan Repayment Schedule, upon issuance.  

Customer မ  ရြ ိုးရငခွပနလ်ညရ်ပိုးဆပ်မှု ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုးအစီအစဉ်ကှိို ရလ ောကထ်ောိုးသညန် င်  တပ  ြိုငန်က ်  

ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် က်မ  ီးက ို လက ်ံရ က ငီ်းအတညမ် ြိုပ  ီး ရ ို ီးမဘဏမ်ှအတညမ် ြိုထ ီးရသ  ရလ  ကလ်   ံိုစံ တ င ်

ရ  ်မ ထ ီးသည  ်က လ (“ဆ ိုငီ်းငံ က လ”)အတ ကရ်  ီးရင အ   ြို ျို့က ို ဆ ိုငီ်းငံ  န ်ရ  ီး  ယ ်လ ိုကမ် ငီ်း မ စ်သည။် 

 

ရ ို ီးမဘဏမ်ှ ဆှိိုငိ်ုးင  ခြငိ်ုး အစီအစဉ်ရလ ောကထ်ောိုးခြငိ်ုးကှိို    င မ် ြို   လ င ်ရ  ီးရင ၏သက်တမ်ီးက ို ဆ ိုငီ်းငံ က လ အ  ိုငီ်းအမ  ီး 

အရလ  ကသ်ကတ်မ်ီးတ ိုီးန ိုငမ်ညမ် စ်ပ  ီး ရ ို ီးမဘဏမ်ှ Customer အ ီး ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကမ်  ီး၏ 

အရ ီးကက ီးအစ တအ်  ိုငီ်းတစ်  ်မ စ်သည ် မ နလ်ညမ် ငဆ်ငထ် ီးရသ  ရ  ီးရင မ နလ်ညရ် ီးဆ ်မှုအစ အစဉ်က ို 

ရ ီးအ ်မညမ် စ်သည။်   

 

ဤရန  တ င ် ညည် နီ်း  ကအ်ရနမ င  ်“မ နလ်ညမ် ငဆ်ငထ် ီးရသ  ရ  ီးရင မ နလ်ညရ် ီးဆ ်မှုအစ အစဉ်"က ို 

ရ ီးအ ်လ ိုကသ်ညန်ငှ တ်ပ  ြိုငန်က ်အဆ ို ါအစ အစဉ်သည ်"စညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကမ်  ီး” ရအ ကတ် င ်

 ါဝငသ်ကရ်  ကမ်ူရှ သည။် 

 

3. Where the deferral hereunder is an extension of an existing deferral granted by Yoma Bank, these 

Terms and Conditions prevail over the terms on which any such existing deferral was granted. 

ရ  ီးရင မ နလ်ညရ် ီးဆ ်မှု ဆ ိုငီ်းငံ မ ငီ်းအစ အစဉ်ရလ  ကထ် ီးမှုသည ် ယ ငရ်လ  ကထ် ီးသည အ်စ အစဉ်က ို 

သကတ်မီ်းတ ိုီးမ ငီ်းမ စ ်ါက ဤစညီ်းကမီ်းသကမ်တှ ် ကမ်  ီးမ င  ် ယ ငသ်ကတ်မီ်းတ ိုီးမ ငီ်း  င မ် ြို   စဉ်က 

စညီ်းကမ်ီးသကမ်တှ ် ကမ်  ီးအ ီး လ မီ်းမ ိုီးလ ိုကသ်ည။် 

 

4. Payments of the Loan principal by Customer are deferred for the duration of Deferral Period. Where 

indicated in the Revised Loan Payment Schedule (but not otherwise), interest payments on the Loan 

are also deferred for the duration of Deferral Period.                                    

ဆှိိုငိ်ုးင  သည က်ောလအတ ငီ်း Customerမ  ရြ ိုးရငအွ ငိ်ုးခပနလ်ညရ်ပိုးဆပ်မှုကှိို  ဆှိိုငိ်ုးင  ထောိုးပါသည။် ခပနလ်ည ်

ခပငဆ်ငထ်ောိုးရသော ရြ ိုးရငရွပိုးရြ မှုဇယောိုးတငွရ် ေ်ာခပထောိုးသည် အတှိိုငိ်ုး (အခြောိုးနညိ်ုးခ င  ်ရ ေ်ာခပ ထောိုးခြငိ်ုး မရ ှိပါက )၊ 

ရြ ိုးရငအွရပေါ်တငွ ်ရပိုး ရသော အတှိိုိုးရငမွ ောိုးကှိိုလညိ်ုး ဆှိိုငိ်ုးင  ကောလအတ က ်ဆ ိုငီ်းင   ထောိုးပါသည။် 

 

5. Where only principal payments are deferred, Customer must continue to make regular interest 

payments throughout Deferral Period.  

အကယ၍် ရ  ီးရင အ ငီ်းရပိုးဆပ် မှုက ိုသ  ဆ ိုငီ်းငံ ထ ီး ါက Customer သည ်အတှိိုိုးရငမွ ောိုးကှိို ဆှိိုငိ်ုးင  ကောလအတငွိ်ုး 

ပ ိုမ နအ်တ ိုငီ်းဆကလ်က၍် ရပိုးသငွိ်ုး မညခ် စ်သည။် 

 

 

6. Where interest payments are also deferred, Customer acknowledges that interest will continue to 

accrue on the outstanding principal balance of Loan throughout Deferral Period and such accrued 



interest will be capitalised and paid off by Customer throughout the remainder of the Loan tenor, 

following expiry of Deferral Period. Customer acknowledges that payments owing to Yoma Bank 

on expiry of Deferral Period will be increased accordingly.                                                       

ရ  ီးရင အတ ိုီးရ ီးဆ ်မှုက ို ါ ဆ ိုငီ်းငံ ထ ီး ါက၊ Customer အရနန င  ်ဆှိိုငိ်ုးင  ကောလတစ်ရလ ောကလ် ိုိုး ရပိုး နက် နရ် ှိရနသည  ်

ရြ ိုးရငအွ ငိ်ုး လကက် နအ်ရပေါ်တငွ ်အတှိိုိုးဆကလ်က၍် စိုရ ါငီ်းပ  ီး ရကောကြ် မည ်ခ စ်သညက်ှိို သရဘောတသူှိရ ှိပါသည။်  

 

အဆ ို ါစိုရ ါငီ်းရက က ်ံမည အ်တ ိုီးမ  ီးသည် ရ  ီးရင မ နလ်ညရ် ီးဆ ်မူဆ ိုငီ်းငံ မ ငီ်း အစ အစဉ် သကတ်မ်ီး 

ကိုနဆ်ံိုီးပ  ီးရန ကတ် င ်customer မှ အ ငီ်းနငှ ရ် ါငီ်း၍ သတမ်ှတရ်  ီးရင သကတ်မ်ီးအတ ငီ်း မ နလ်ညရ် ီးဆ ် 

 မညမ် စ်သည။် 

 

ထ ို  ရ က င  ်Customer မှ  ရ ို ီးမဘဏသ် ို   မ နလ်ညရ် ီးဆ ် န ်က နရ်ှ ရနရသ  မ ဏသည ်ရ  ီးရင မ နလ်ညရ် ီးဆ ်မှု 

ဆ ိုငီ်းငံ မ ငီ်း အစ အစဉ် သကတ်မ်ီးကိုနဆ်ံိုီးပ  ီးရန ကတ် င ်  ိုမ ိုမ  ီးမ  ီးလ မညက် ို သရဘောတသူှိရ ှိပါသည။် 

 

7. Pursuant to paragraph 5 or 6, as applicable, Customer is obligated to make payments on Loan on 

such timing and in such amounts as set forth in the Revised Payment Schedule 

အ  ိုဒ ်၅ (သ ို  မဟိုတ)် ၆တ င ်ရ  ်မ ထ ီးသည အ်တ ိုငီ်း Customer  မှ ဤမ နလ်ညမ် ငဆ်ငထ် ီးရသ ရင ရ ီးရ  မှုဇယ ီးတ င ်

ရ  ်မ ထ ီးသည  ်အ   နန်ငှ  ်ရင  မ ဏ မ  ီးအတ ိုငီ်း  ရင ရ ီး ရ  မ ငီ်းက ိုမ ြိုလို ် နတ် ဝနရ်ှ သည်။ 

 

 

8. Except as modified by these Terms and Conditions, the original terms of the Loan (“Original Terms”) 

shall remain in full force and effect and are deemed incorporated hereto by reference. Nothing in 

these Terms and Conditions shall be deemed to waive Yoma Bank’s right to performance by 

Customer of its obligations under the terms of the Loan, as modified, nor obligate Yoma Bank to 

make any further modifications, amendments, revisions or supplements to the terms of Loan. For 

avoidance of doubt, no further modification, amendment, revision or supplement to the terms of 

the Loan shall be valid unless consented to by Yoma Bank in writing.  

ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် က်တ င ်ရ  ်မ ထ ီးသည်  မ ြိုမ ငရ်မ  ငီ်းလ မ ငီ်းမ  ီးမှအ  ရ  ီးရင ၏မူလအသံိုီးအနှုနီ်းမ  ီး 

(“မူလစညီ်းမ ဉ်ီးမ  ီး”)  သညအ်မ ည အ်၀ သကရ်  က်က နရ်ှ ပ  ီး  ယ ိုစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကတ် င ် ညည် နီ်း ါဝငသ်ည။် 

 

ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကတ် င ် ါရှ ရသ  မညသ်ည အ်  ကက်မ  ရ  ီးရင နငှ  ်တသ်ကရ်သ  ရ ို ီးမဘဏ၏်   ိုင ် င န်ငှ  ်

Customer ၏ မညသ်ည  ်တ ဝနဝ်တတ   ီးက ိုမှ ရလ      ယ ် ကရ် ီးမညမ်ဟိုတဘ်  ယငီ်းနငှ  ်စ ်လ ဉ်ီး ၍ ထ ်မံ ရမ  ငီ်းလ မ ငီ်း၊  

မ ြိုမ ငမ် မ်ီးမံ မ ငီ်း၊  မ ငဆ်ငမ် ငီ်း (သ ို  မဟိုတ)် မ ည စ် ကမ် ငီ်းမ  ီး မ ြိုလို ်ရ ီးမည ်မဟိုတ ်ါ။ 

 

သသံယက ိုကငီ်းရှငီ်းရစ နအ်လ ို  ဌ  ရ ို ီးမဘဏမ်ှစ မ င သ်ရဘ တညူ မှုမရှ  ါက ရ  ီးရင ၏စညီ်းမ ဉ်ီးမ  ီးက ိုထ ်မံရမ  ငီ်းလ မ ငီ်း၊  

မ ြိုမ ငမ် မ်ီးမံ မ ငီ်း၊  မ ငဆ်ငမ် ငီ်း (သ ို  မဟိုတ)် မ ည စ် ကမ် ငီ်းတ ို  သညတ်  ီးဝငမ်ညမ်ဟိုတ ်ါ။  

 

9. Further to paragraph 8, no waiver of any provision of these Terms and Conditions by Yoma Bank 

shall be effective unless made in writing and signed by Yoma Bank. The failure of Yoma Bank to 

require the performance of any term or obligation of Customer under these Terms and Conditions, 



or waiver of any breach of any such term or obligation of Customer, shall not prevent any 

subsequent enforcement of such term or obligation or be deemed a waiver of any subsequent 

breach. 

 

အ  ိုဒ ်၈က ို ဆက ်လ င ်မညသ်ည စ်ညီ်းကမ်ီးသတမ်တှ ် က် မ ငဆ်ငမ် ငီ်း၊ ရလ   ရ ါ  မ ငီ်းက ိုမ   ရ ို ီးမဘဏမ်ှစ မ င ရ် ီးသ ီး 

၊လကမ်ှတရ် ီးထ ိုီးမ ငီ်းမရှ လ င ်သကရ်  ကအ်က ံြိုီးဝင ်မညမ်ဟိုတ ်ါ။ 

 

ဤစညီ်းကမ်ီးသကမ်ှတ ် ကတ် င ်ရ ို ီးမဘဏ၏်   ိုင ် င မ်  ီးနငှ  ်Customer၏ တ ဝနဝ်တတ   ီးမ  ီးက ိုထည သ် ငီ်း န ်က နရ်ှ    ရသ ် 

(သ ို  မဟိုတ)် Customer၏ တ ဝနဝ်တတ   ီးမ  ီးက ို ရလ      ယ ် ကမ်    ရသ ်  ယငီ်းစညီ်းကမ်ီးသတမ်တှ ် က၊် တ ဝနဝ်တတ   ီး 

မ  ီး ရ  က ် ကမ်ှုနငှ  ်တသ်က၍် မညသ်ည ရ်န ကဆ်ကတ်   မ ဌ နီ်း  ကမ်  ီး၊ သကရ်  ကမ်ှုမ  ီးသည ်

ရ ို ီးမဘဏ၏်လို ်  ိုင ် င န်ငှ  ်   ိုင ် င မ်  ီးအ ီး တ ီးဆ ီးန ိုငမ်ညမ်ဟိုတ ်ါ။ 

 

 

10. The Customer submitting this application acknowledges that these Terms and Conditions are 

extended to Customer conditionally, based on the representation by Customer to Yoma Bank that 

any other person that is party to the Loan has sighted these Terms and Conditions and consents to, 

and agrees to be bound by, the modifications to Loan, and the obligations of Customer, herein 

(including as set forth in the Revised Payment Schedule, upon issuance) and will not otherwise be 

released from their obligations in respect of Loan. Yoma Bank reserves the right to immediate 

payment on demand from Customer of any interest and principal payments deferred throughout 

Deferral Period, along with any interest that has accrued to date on any capitalised interest, if it 

determines or has reason to believe the representation given by Customer under this paragraph 10 

is false or misleading. In such case, the Original Terms shall apply unmodified (without prejudice to 

Yoma Bank’s right to payment on demand under this paragraph 10). 

ဤရလ  ကလ်  က ိုတငသ် ငီ်းသညန်ငှ တ်စ်ပ  ြိုငန်က ် ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကမ်  ီးက ို Customer မှ လ ိုကန် ရ က ငီ်း 

သ ရှ ပ  ီးမ စ်သည။် Customer မ ှ ရ ို ီးမဘဏသ် ို   က ိုယစ် ီးလယှရ် ီးအ ်  တ င ် ရ  ီးရင တ င ်ါ၀ငရ်သ  အမ  ီး မညသ်ည  ်

 ိုဂ္ ြိုလမ်ဆ ို ဤစညီ်းကမ်ီးသတမ်ှတ ် ကမ်  ီးက ို အရမ  ံ၍ သရဘ တပူ  ီး (မ နလ်ညမ် ငဆ်ငထ် ီးရသ  

ရင ရ ီးရ  မှုဇယ ီးအ ါအဝင)်ရ  ီးရင က ို မ ြိုမ ငမ် ငီ်းနငှ C်ustomer ၏တ ဝနဝ်တတ   ီးမ  ီးက ိုသရဘ တမူ ငီ်းတ ို   ါဝငသ်ည။် 

ဤအ  ိုဒ ် ၁၀ အ  Customer သည ် က ိုယစ် ီးမ ြိုမှုက ို ဆံိုီးမ တ ် တ င ် မှ ီးယ ငီ်းမ ငီ်း သ ို  မဟိုတ ် မှ ီးယ ငီ်းရသ အယအူဆ 

မ စ်ရ က ငီ်း ဆံိုီးမ တ ်န ် (သ ို  မဟိုတ)် ယံို ကည ်နအ်ရ က ငီ်းမ   ကရ်ှ  ါက ရ ို ီးမဘဏသ်ည ် Customer၏ ဆ ိုငီ်းငံ က လ 

တစ်ရလ  ကလ်ံိုီးဆ ိုငီ်းငံ ထ ီးသည  ်အတ ိုီးနငှ ရ်  ီးရင  အ ငီ်း ရင ရ ီးရ  မှုမ  ီး၊ ယရန  အထ  က သင် သည  ်အတ ိုီးမ  ီး၊ မ နလ်ည ်

ရ ီးဆ ် န ်က နသ်ည  ်ရ  ီးရင အ ငီ်းမ  ီးက ို ရတ ငီ်းဆ ို  ိုင ် င ရ်ှ သည။် 


