KBZ ဘဏ် CASH ACCOUNT - Savings
အထ

ွေထ

ွေ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျ ်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္ိတက် (KBZ Bank) ၏ CASH ACCOUNT – Savings အတွက် စည််း္ျဉ််း
စည််းက္််း သတ်္တ
ှ ်ချက်္ျော်း္ှော မအောက်ပါအတိိုင််းဖြစ်သည်။
၁။

အဓိပ္ပ ယ်သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း
‘ဘဏ်’ ဆိိုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္ိတက် (ဘဏ်) ကိို ဆိိုလိိုသည်။
‘ထ ွေအပ္်နှံသ
ှ ’ူ ဆိိုသည်္ှော ဘဏ်တွင် CASH ACCOUNT– Savings ရှိသည် KBZ ဘဏ် မငွအပ်နှံသ
ှ ူ
တစ်ဦ်းကိို ဆိိုလိိုသည်။
‘CASH ACCOUNT– Savings’ ဆိိုသည်္ှော သီ်းသနမ
် ငွစောရင််းအ္ျိ ်းအစော်းဖြစ်ပပီ်း မငွအပ်နှှံသူက
ကနဦး

စတင်အပ်နှံသည်အ
့် ခ န
ျိ ်တင
ွ ်

မငွသော်းကိိုသော

အပ်နှှံထည်သွင််းနိိုင်ပပီ်း

ထိိုမငွစောရင််း္ှ

မငွထတ
ို ်ဖခင််း (သိ္ဟို
ို
တ်) စောရင််းမဖပောင််းလဲ ဖခင််းတိကိ
ို ို ကန်သတ်္ှု္ရှိဘဲ မဆောင်ရက
ွ ်နင
ိို ်သည်။
သိရောတွ
ို
င်

တည်မနရောအမဖခအမန၊ မငွပ္ောဏ နှင် မငွထတ
ို ယ
် ူရန်

အမကကောင််းကကော်းသည်

အချိန်ကောလတိို အမပေါ်တွင် ္ူတည်၍ အပ်နမ
ှှံ ငွသော်း ထိုတ် ယူဖခင််းတွင် သက်မရောက်္ှုရှိ္ည်ဖြစ် ပပီး
အပ်နှှံမငွသော်းကိို

ထိုတ်

ယူနျိိုင်သည့််

အကကျိမအ
် ရေအတွကအ
် ာီး

ထိုတ်မပန်ရသာ စည်ီးမ ဥ်’စည်ီးကမ်ီးခ က်မ ာီးနင့််အည ရ

မမန်မာနျိိုငင
် ှံရတာ်ဗဟျိဘ
ို ဏ်မ

ာင်ေွကမ
် ည်မြစ်သည်။

လက်ကျန်မငွမပေါ်တွင် လစဉ်အတိို်းအော်း လတစ်လ၏ ၅ေက်နင့်် ရနောက်

ှံိုီးေက်ကကာီးေျိ အနည်ီး

ှံိုီး

ေျိသည့်် ပမာဏမြင့်် ဘဏ်္အ
ှ ခါ အော်းမလျော်သတ်္ှတမ
် ပ်းသည် အတိင
ို ််းတွကခ
် ျက်မပ်း္ည်ဖြစ်သည်။
‘ထ ွေအသွေ ််းအ

ုတ်မရှိထသ စ ရ ််း’ဆိိုသည်္ောှ ဝန်မဆောင်ခနှငအ
် တိို်းထညမ
် ငွကဲသိို ဘဏ်၏ လိုပ်

မဆောင်္ှုအတိိုင််းမဆောင်ရွကသ
် ည်လိုပ်မဆောင်္ှု္ှအပ၊ ဘဏ်ကသတ်္တ
ှ ်ထော်းသည် ကောလအတွင််း
မငွအပ်နှှံသူက စတင်မဆောင်ရက
ွ ်သည် မငွထတ
ို ်္ှု (သိ္ဟို
ို
တ်) မငွသင
ွ ််း္ှု ္ရှိသည်မငွစောရင််းကိို
ဆိိုလိိုသည်။
‘မိတ်ဆက်သူ’ ဆိိုသည်္ောှ မငွအပ်နှှံသူအသစ်္ျော်းအတွက် မထောက်ခသ
ှံ အ
ူ ဖြစ်မဆောင်ရွကမ
် ပ်းမသော
ဘဏ်၌ အပ်မငွစောရင််းရှိပပီ်းသူ တစ်ဦ်းကိိုဆိိုလိိုသည်။
‘မမန်မ ကျပ္်ထ ွေ’ ဆိိုသည်္ှော ဖပည်မထောင်စိုသ္မတဖ္န်္ောနိင
ို ်ငှံ၏ တရော်းဝင်အသှံို်းဖပ မသော မငွမကက်းကိို
ဆိိုလိိုသည်။
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‘CASH ACCOUNT– Savings Passbook’ ဆိိုသည်္ောှ အပ်မငွ၊ လဲမဖပောင််းမငွ၊ ထိုတ်ယမ
ူ ငွ၊ အြိို်း
အခ္ျော်း အော်းလှံို်း၏ စိုစိုမပါင််း္ျော်းကိို ္ှတတ
် ္််းတင်ထော်းသည် ဘဏ်္ှတရော်းဝင် ထိုတ်မပ်းမသော
စောအိုပ်ကိို ဆိိုလိိုသည်။
‘အခထ က်းထ ွေဇယ ်း’ ဆိိုသည်္ှော ဘဏ်၏ဆှံို်းဖြတ်္အ
ှု ရ အချိန်နှင်အ္ျှမဖပောင််းလဲနင
ိို သ
် ည် ဘဏ်က
မကောက်ခမ
ှံ သော အခမကက်းမငွစောရင််းကိို ဆိိုလိိုသည်။
‘Website’ ဆိိုသည်္ှော www.kbzbank.com လိပ်စောရှိ KBZ ဘဏ်၏ website ကိို ဆိလ
ို ိိုသည်။
၂။

ဘဏ်၌ CASH ACCOUNT– Savings ဖွေ ်လစ
ှ ်မခ ််း

(က)

ဘဏ်၌ CASH ACCOUNT– Savings ြွင်လှစ်ရန်အတွက် မငွအပ်နှံသ
ှ ူသည် ဘဏ်ကမပ်းထော်းမသော
သက်ဆိိုင်သည်ပှံိုစှံ အော်းလှံို်းကိိုဖြည်စွကက
် ော လိိုအပ်မသောစောရွက်စောတ္််းအော်းလှံို်းကိို မပ်းရ္ည်။

(ခ)

မငွအပ်နှှံသူသည် အ္ျိ ်းသော်း္ှတ်ပှံိုတင်ကတ် (NRC) သိ္ဟို
ို
တ် သက်တ္််းရှိသည် နိင
ို င
် ှံကူ်းလက်္ှတ်
သိ္ဟို
ို
တ် အစိို်းရထိုတမ
် ပ်းထော်းသည် အသိအ္ှတ်ဖပ ကတ်တစ်ခက
ို ိို တင်ဖပနိိုင်ရ္ည်။

(ဂ)

မငွအပ်နှှံသူသည် ဖ္န်္ောနိင
ို ်ငသ
ှံ ော်းနင့််၊ သျိမ
ိုို့ ဟိုတ် မမန်မာနျိင
ို ်ငရ
ှံ န နျိိုင်ငမှံ ခာီးသာီး (တောီးဝင်ဗဇာေျိသ)ူ
နင့်် အသက် ၁၈ နှစ်ဖပည်ပပီ်းသူဖြစ်ပပီ်း မငွစောရင််းြွင်လစ
ှ ်ရန် ပဋိဉောဉ်ချ ပ်ဆိိုနင
ိုိ ်သူ ဖြစ်ရ္ည်။

(ဃ)

CASH ACCOUNT– Savings ြွင်သညအ
် ခါ မငွအပ်နသ
ှံှ ူကိို KBZ ဘဏ်ခတ
ဲွ င
ွ ် စောရင််းြွင်လှစ်ထော်း
ရှိပပီ်းဖြစ်မသော မငွအပ်နှှံသူ္ျော်း္ှ ္ိတ်ဆက်သူ ၂ ဦ်းအဖြစ် မထောက်ခရ
ှံ ္ည်။

(င)

လူတစ်ဦ်း၏အ္ည်ဖြင် ပိိုငဆ
် ိိုင်မသောမငွစောရင််းအော်းလှံို်းကိို ထိိုပိုဂ္ိ လ်တစ်ဦ်းတည််းကသော မဆောင်ရက
ွ ်
ရ္ည်။ ကို္ပဏီတစ်ခက
ို
ပိင
ို ်ဆင
ိို မ
် သောမငွစောရင််း္ျော်းကိို ကို္ပဏီကအတည်ဖပ ပပီ်း တောဝန်မပ်းအပ်
မကကောင််း စောဖြင်သက်မသဖပ တောဝန်သတ်္တ
ှ ်မပ်းထော်းသည် ပိုဂ္ိ လ်/္ျော်းက မဆောင်ရက
ွ ်ရ္ည်။

(စ)

CASH ACCOUNT– Savings အတွေက် မငွစောရင််း/္ျော်းထဲသိို ဖ္န်္ောမငွကျပ် 'ကနဦီး အပ်နှံရငွ'
မငွကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန််းတိတိ) အာီး မငွစောရင််းသိို မငွသော်းထညသ
် ွင််း အပ်နှှံဖခင််း
ဖြင် မငွစောရင််း စတင်ြင
ွ ်လစ
ှ ်နင
ိို ်သည်။ ဤလိိုအပ်ချက်သည် တစ်ဦိ်းချင််းဖြစ်မစ၊ စီ်းပွော်းလိုပ်ငန််းနှင်
အြွဲွဲ့အစည််း္ျော်းကိိုဖြစ်မစ သက်ဆိိုင်မစ္ည်ဖြစ်သည်။ CASH ACCOUNT– Savings တွင် ထော်းရှိရ
္ည် အနည််းဆှံို်းပ္ောဏသည် ကျပ်မငွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန််းတိတိ)အော်း ထော်းရှိရ္ည်။

(ဆ)

နှစ်ဦ်း (သိ္ဟို
ို
တ်) နှစ်ဦ်းထက်ပိိုမသော အရွယမ
် ရောက်သူ္ျော်းသည် တွဲြက်၍ မငွစောရင််း္ျော်းြွင်လှစ်နိုင
ိ ်
သည်။

(ဈ)

ဘဏ်သည် လှံိုမလောက်မသောအမကကောင််းရှိပါက CASH ACCOUNT– Savings စောရင််းြွင်လှစ်ခွင်ဖပ
ရန် ဖငင််းပယ်နင
ိို ်သည်။

(ည)

ဘဏ်သည် CASH ACCOUNT– Savings ြွင်လှစအ
် ပ်နမ
ှှံ ငွအမပေါ်မပ်း္ည် အတိို်းနှုန််းနှင် တွက်ချက်
သည် နည််းလ္််း္ျော်းကိို အခါအော်းမလျော်စွော သတ်္တ
ှ ်မကကညောနိိုင်သည်။

(ဋ)

ဘဏ်သည် CASH ACCOUNT– Savings ္ျော်းတွင် အနည််းဆှံို်းနှင်အ္ျော်းဆှံို်း ထော်းနိိုင်ခွင်ရှိသည်
လက်ကျန်မငွပ္ောဏကန်သတ်ချက်ကိို အခါအော်းမလျော်စွော သတ်္ှတ်နင
ိို ်သည်။
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(ဌ)

ဘဏ်သည် ပိုဂ္ိ လ်တစ်ဦ်းက အ္ျော်းဆှံို်း ြွင်လှစ်ခင
ွ ်ရမ
ှိ သော CASH ACCOUNT– Savings အမရ
အတွကက
် ိို အခါအော်းမလျော်စောွ သတ်္တ
ှ ်နင
ိို ်သည်။

၃။

CASH ACCOUNT– Savings လုပ္် န််းထဆ ်ရက
ွ ်မှု

(က)

CASH ACCOUNT– Savings အပ်နှှံသူသည် ဘဏ်္ှသတ်္ှတ်ထော်းမသော အနည််းဆှံ်းို လက်ကျန်မငွ
ပ္ောဏကိို ထော်းရှိရန်လိိုအပ်သည်။

(ခ)

CASH ACCOUNT– Savings အတွက်၊ မငွအပ်နှံသ
ှ ူသည် ဘဏ်မကောင်တောဝန်မဆောင်္ှု္ှ တဆင်
မငွထတ
ို ်ရန် သိ္ဟို
ို
တ် အဖခော်းမငွစောရင််းသိမငွ
ို လဲရန် ဘဏ်စောအိုပ်ကိို ယူမဆောင်လောရ္ည်။

(ဂ)

ဘဏ်သည် ဘဏ်၏ အခမကက်းမငွဇယော်းတွင် မြော်ဖပထော်းသကဲသိို မငွစောရင််း္ှအြိို်းအခ္ျော်း မကောက်
ခှံခွင် ရှိသည်။

(ဃ)

မငွအပ်နှှံသူသည် ဘဏ်ကအခါအော်းမလျော်စွော သတ်္ှတ်သည် အတိို်းမငွ္ျော်း ရပိိုင်ခွင်ရသ
ှိ ည်။

(င)

နှစ်ဦ်း (သိ္ဟို
ို
တ်) နှစဦ
် ်းထက်ပိိုမသော အရွယ်မရောက်သ္
ူ ျော်းဖြငတ
် ွဲြက်၍ြွင်လှစ်ထော်းမသော တွဲြက်
မငွ စောရင််း္ျော်းအတွက် မငွအပ်နှှံသူတစ်ဦ်းဦ်းမသဆှံို်းလျှင် ကျန်တစ်ဦ်းဦ်း (သိ္ဟို
ို
တ)် ကျန်ရှိသူ္ျော်း
က မငွထတ
ို ယ
် ူခင
ွ ်ရသ
ှိ ည်။

(စ)

ဘဏ်သည် မငွအပ်နှှံသူတစ်ဦ်း ရူ်းသွပ်သွော်းသည်အခါတွင်ဖြစ်မစ၊ အမကကောင််းတစ်စတ
ှံို စ်ရောမကကောင်
မငွအပ်နှှံသူအမနဖြင် ္ိ္ိ၏အ္ှုကိစစ္ျော်းကိို မဆောင်ရွကန
် ိိုင်စွ္််း ္ရှိသည်အခါတွင်ဖြစ်မစ ၎င််းအော်း
တရော်းဝင်အိုပ်ထိန််းသူ (သိ္ဟို
ို
တ်) အိုပ်ချ ပ်သူကိို သတ်္တ
ှ ်သည် ဥပမေနည််းလ္််း္ျော်းအတိင
ို ််း အပ်နှှံ
မငွကိို ထိုတမ
် ပ်းရ္ည်။

၄။

CASH ACCOUNT– Savings Passbook

(က)

CASH ACCOUNT– Savings Passbook သည် အပ်မငွ၊ လဲမဖပောင််းမငွ၊ ထိုတယ
် မ
ူ ငွ၊ အြိို်းအခ္ျော်း
အော်းလှံို်း၏ စိုစမ
ို ပါင််း္ျော်းကိို ္ှတတ
် ္််းတင်ထော်းသည် ဘဏ်ကတရော်းဝင် ထိုတ်မပ်းမသော စောအိုပ်
အရပေါ်တွင် “CASH ACCOUNT– Savings” ဟို တှံ

(ခ)

ျိပ်ရက
ျိို န
် ျိပ်ထာီးမည် ဖြစ် သည်။

အမသ်းစိတ်အသှံို်းဖပ ္ှုနင
ှ ် အမသ်းစိတအ
် ချက်အလက်္ျော်းကိို ဘဏ်စောအိုပ်အြှံို်းအတွင််း ရိိုကန
် ှိပ်ထော်း
သည်။

(ဂ)

CASH ACCOUNT– Call Passbook အထော်း္ှော်း၊ မပျောက်ဆှံို်း (သိ္ဟို
ို
တ်) အခိို်းခှံရလျှင် မငွအပ်နှံှ
သူသည် ဘဏ်သိို စောဖြင် ချက်ဖခင််းအမကကောင််းကကော်းရ္ည်။

(ဃ)

မငွအပ်နှှံသူသည် CASH ACCOUNT– Savings Passbook ကိုန်ဆှံို်း (သိ္ဟို
ို
တ်) မပျောက်ဆှံို်း
(သိ္ဟို
ို
တ်)ပျက်စီ်းသွော်းဖခင််းအတွက် သတ်္တ
ှ ်ထော်းမသောနည််းလ္််း္ျော်းနှင်အညီ အသစ်ထိုတမ
် ပ်းရန်
မတောင််းခှံခင
ွ ်ရသ
ှိ ည်။
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၅။

လွှဲထမပ္

််းနို ်မှု

(က)

မငွအပ်နှှံသူသိို မပ်းအပ်ထော်းသည်အပ်မငွစောရင််းနှင် သက်ဆိိုင်ရောဝန်မဆောင်္ှု္ျော်း္ှော ္ည်သည် အမဖခ
အမန၌္ဆိို လမ
ဲ ဖပောင််းခွင်္ရှဘ
ိ ဲ မငွအပ်နှှံသူတစ်ဦ်းတည််းကသော အသှံို်းဖပ ရ္ည်။

(ခ)

ဘဏ်သည် ၎င််း၏အခွင်အမရ်း၊ အကျိ ်းခှံစော်းခွင် (သိ္ဟို
ို
တ်) တောဝန်္ျော်းအော်းလှံို်းကိို ္ည်သူူ့က္
ိို ဆိို
လဲမဖပောင််း၊ လဲအပ် (သိ္ဟို
ို
တ်) မရောင််းချခွင်ရိပှ ပီ်း ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းသည် ဘဏ်ကဆ
ိို က်ခသ
ှံ ူ၊
လဲမဖပောင််း လက်ခသ
ှံ ူ္ျော်း၏ အကျိ ်းအတွက် ဆက်လက်အောဏောသက်မရောက်မစရ္ည်။

(ဂ)

အကျိ ်းခှံစော်းခွင် လဲအပ်ထော်းဖခင််း္ရှိမသော မငွအပ်နှံသ
ှ ူ မသဆှံို်းပါက အပ်နှှံမငွလက်ကျန်ကိုိ အမ္ွ
ထိန််းစောလက်္ှတ် (သိ္ဟို
ို
တ်) အမ္ွဆက်ခခ
ှံ ွင်လက်္တ
ှ ် တင်ဖပရန်္လိိုဘဲ ဘဏ်္ှသတ်္ှတ်ထော်း
သည် လိိုအပ်သည်စောရွကစ
် ောတ္််း္ျော်း တင်ဖပနိင
ို ်သူ ဇနီ်း၊ ခင်ပန
ွ ််း၊ သော်းသ္ီ်း၊ တရော်းဝင်မ္ွ်းစော်း
ထော်းမသော သော်းသ္ီ်း (သိ္ဟို
ို
တ်) ယင််းတိ္ရှ
ို ိလျှင် မဖ္်း သိ္ဟို
ို
တ် ယင််းတိ္ရှ
ို ိလျှင် ္ိဘ၊ ညီအစ်က၊ိို
မ္ောင်နှ္အော်း ထိုတ်မပ်းရ္ည်။

၆။

ထ ကွေ်းမမြီတ ဝန်မျ ်း

(က)

ဘဏ်၏ စောဖြင်ကကိ တင်ခင
ွ ်ဖပ ချက်္ရဘဲ မငွအပ်နှံသ
ှ ူသည် ဘဏ်ရှိ CASH ACCOUNT– Savings ္ှ
မသော်လည််းမကောင််း၊

ယင််းစောရင််းထဲရှိ

မငွတစ်ခခ
ို ို္ှမသော်လည််းမကောင််း၊

မ ကွ်းပ္ီတောဝန်တစ်ခခ
ို ို

(သိ္ဟို
ို
တ်) အဖခော်းမသော အြွဲွဲ့၏ အကျိ ်းစီ်းပွော်းတစ်ခခ
ို ို ြန်တီ်းဖခင််း၊ ဖြစ်မပေါ်ခွငဖ် ပ ဖခင််းတိို ္ဖြစ်မစရ။
(ခ)

မငွအပ်နှံသ
ှ ူသည် အပ်နမ
ှှံ ငွနင
ှ ် စပ်လျဉ််း၍ ဘဏ်ကတစ်နည််းနည််းဖြင် ပိို္ိိုထတ
ို ်မပ်းခဲမသော မငွကိို
ဘဏ်သိို ္ပျက်္ကွက် ဖပန်လည်မပ်းအပ်ရန် တောဝန်ရိသ
ှ ည်။

(ဂ)

ဘဏ်သည် အပ်နမ
ှှံ ငွနင
ှ ်စပ်လျဉ််း၍ တစ်နည််းနည််းဖြင် ပိ္
ို ိိုထိုတ်မပ်းခဲမသောမငွ္ျော်းကိို မငွအပ်နှှံသူက
ဖပန်လည်မပ်းအပ်ရန်

ပျက်ကွကခ
် လျှ
ဲ င်

ဘဏ်အမနဖြင်

ရကကာင်ီးကကာီးမခင်ီး (သျိမ
ိုို့ ဟိုတ်) က ျိ ီးရကကာင်ီး
မည် မဟိုတ်ဘဲ အ

မည်သည့််ကနို့်သတ်ခ က်၊

အသျိရပီးအ

ရလ ာ်သည့်် အမခာီးနည်ီးလမ်ီးတစ်စတ
ှံို စ်ော မပ လိုပ်

ိုပ
ျိ ါပျိိုမျိိုထတ
ို ်ရပီးခဲရ
့် သာယင်ီးမငွ္ျော်းကိို ဘဏ်္ှ တစ်နည််းနည််းဖြင် ခိုနိ္
ှ ်ရယူဖခင််း

ဖပ နိိုင်သည်။
၇။

စွေန်လတ်မှု

(က)

ဤစည််းက္််းချက်ပါ ရပိိုင်ခွင၊် အောဏော (သိ္ဟို
ို
တ်) အခွင်အမရ်းကိိုကျင်သှံို်းရန် ဘဏ်ကပျက်ကက
ွ ်
ဖခင််း သိ္ဟို
ို
တ် မနှှောငမ
် နှ်းဖခင််းသည် စွန်လတ်ဖခင််း္္ှတယ
် ူရပါ။ ထိအတူ
ို
ရပိင
ို ်ခွင်၊ အောဏော သိ္
ို
ဟိုတ် အခွင်အမရ်းကိို တစ်ခတ
ို ည််း သိ္ဟို
ို
တ် တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပိိုင််းတည််း ကျင်သှံို်း္ှုသည်လည််း အခွင်
အမရ်း္ျော်းကိို စွန်လတ်ဖခင််း ္မဖ္ောက်မစရ။

(ခ)

ဖပည်မထောင်စိုသ္မတဖ္န်္ောနိင
ို ်ငှံ၏ဥပမေအရမပ်းအပ်ထော်းမသော အခွင်အမရ်း သိ္ဟို
ို
တ် ကိုစော်း္ှုတိို
အဖပင် ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းတွင် မြော်ဖပထော်းမသော ဘဏ်၏အခွင်အမရ်း္ျော်းနှင် ကိုစော်း္ှု္ျော်းအော်း
ထပ်မပါင််းထည်ထော်းဖခင််းဖြစ်သည်။
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၈။

မထရှ

်လွှဲနုိ ်သည် မဖစ်ရပ္်မျ ်း

(က)

ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းပါ ဘဏ်၏တောဝန်္ျော်းကိိုထ္််းမဆောင်ဖခင််းသည် ယင််းတောဝန်္ျော်းထ္််းမဆောင်
ရန် ဟန်တော်းဖခင််း သိ္ဟို
ို
တ် မနှှောငမ
် နှ်းမစဖခင််း ဖြစ်မပေါ်ဖခင််းသည် အဆိိုပါ ဟနတ
် ော်း၊ မနှှောင်မနှ်း၊
မနှှောငယ
် ှက်ဖခင််းသည် ္မရှောင်လဲနင
ိို ်သည်ဖြစ်ရပ်မကကောင်ဖြစ်လျှင် [္မရှောင်လဲနင
ိို ်သည် ဖြစ်ရပ်္ှော
ဘဏ်၏သင်မလျော်မသော
ယင််းတိတွ
ို င်

ထိန််းချ ပ်္ှုဖပင်ပရှိ

္ည်သည်ဖြစ်ရပ်္ဆိို

အကန်အသတ်

္ရှိပါဝင်ပပီ်း

ဆက်သယ
ွ ်မရ်းစနစ်တစ်ခိုခို အသှံို်းဖပ ္ရဖခင််း၊ အြျက်အမ္ှောင်လိုပ်ဖခင််း၊

္ီ်းမဘ်း၊

မရမဘ်း၊ မပါက်ကဲ္
ွ ှု၊ ရန်သ္
ူ ျိ ်းငါ်းပါ်း၊ အရပ်ဘက် ဆူပူမသောင််းကျန််း္ှု၊ သပိတ်မ္ှောက်္ှု သိ္ဟို
ို
တ်
စက်္ှု လိုပ်ငန််းဆိိုင်ရော အမရ်းယူမဆောင်ရက
ွ ်္ှုတစ်ခခ
ို ို၊ အဓိကရိုဏ််း၊ သူပိုန်ထ္ှု၊ စစ်္က် သိ္ဟို
ို
တ်
အစိို်းရ၏ လိုပ်ရပ်တစ်ခခ
ို ို၊ ဥပမေအမဖပောင််းအလဲ္ျော်းနှင် အဖခော်းထိန််းချ ပ်္ှုသဘောဝရှသ
ိ ည် ဆက်စပ်
လိုပ်ရပ်္ျော်း ပါဝင်သည်] အဆိိုပါတောဝန်္ျော်းကိို ္ဖြညဆ
် ည််းနိိုင်သည် သင်မတော်သည် အချိန်
အတွင််းနှင် ထိိုသိ္ဖြည
ို
ဆ
် ည််းနိိုင်မစမသော အဆိိုပါအမကကောင််းရင််း သိ္ဟို
ို
တ် သက်မရောက်္ှု ဆက်ရှိ
မနသ္ျှ ကောလတစ်မလျှောက်တိိုတွင် ဘဏ်ကတောဝန်ပျက်ကွကသ
် ည်ဟို ္ှတယ
် ူဖခင််း္ရှမ
ိ စရ။
(ခ)

အထက်တင
ွ မ
် ြော်ဖပထော်းမသော အမကကောင််းရင််း္ျော်းမကကောင် ဘဏ်၏တောဝန်္ထ္််းမဆောင်နိိုင်္ှု္ှ မပေါ်
မပါက်လောမသော၊ အြွဲွဲ့တစ်ခခ
ို ို္ှလိုပ်ရပ်တစ်ခခ
ို ို သိ္ဟို
ို
တ် ္ည်သညမ
် တောင််းဆိို္က
ှု ိို္ျှ ဘဏ်က
တောဝန်္ရှမ
ိ စရ။

၉။

ထ ွေထ က်းခဝါချမှု တိုကဖ
် ျက်ထရ်းနှ ် စြီ်းပ္ွေ ်းထရ်းအထရ်းယူမှုမျ ်း

(က)

ဘဏ်သည် အချိ ွဲ့လူပဂ
ို ္ိ လ်္ျော်း သိ္ဟို
ို
တ် အြွဲွဲ့္ျော်းနှင်လပ
ို ်ငန််းမဆောင်ရွက္
် က
ှု ိို တော်းဖ္စ်ထော်းသည်
ဖပည်မထောင်စိုသ္မတဖ္န်္ောနိင
ို ်ငှံနင
ှ ် အချိ ွဲ့နင
ိို ်ငှံ္ျော်း၏ မငွမကက်းခဝါချ္ှုတိိုကြ
် ျက်မရ်းဥပမေ္ျော်းကိို
လိိုကန
် ှော ရ္ည်ဖြစ်သည်။

(ခ)

မငွမကက်းခဝါချ္ှုတိိုကြ
် ျက်မရ်းလိုပ်ငန််း သိ္ဟို
ို
တ် အကက္််းြက်သ္ော်းမငွမကက်းမထောက်ပ္ှု
ှံ ဆန်ကျင်
မရ်းနှင် စီ်းပွော်းကိုန်သွယမ
် ရ်းအမရ်းယူ္ှုအနတရောယ်္ျော်းကိို စီ္ှံရန် သိ္ဟို
ို
တ် ဖပည်မထောင်စိုသ္မတ
ဖ္န်္ောနိိုငင
် ှံ၏ အဖခော်းဥပမေ၊ စည််း္ျဉ််းစည််းက္််း္ျော်းကိို လိိုကန
် ှောရန်အလိငှ
ို ော ဘဏ်ကမတောင််းဆိို
သည် သတင််းအချက်အလက်အော်းလှံို်းကိို မငွအပ်နှံသ
ှ ူက မပ်းရ္ည်။

(ဂ)

ဘဏ်္ှ မငွမကက်းလိုပ်ငန််းမဆောင်ရွကမ
် ပ်းရသည် လိုပင
် န််းစဉ်သည် ဖ္န်္ော သိ္ဟို
ို
တ် အဖခော်းနိိုငင
် ှံ္ျော်း
၏ ဥပမေကိို္ချိ ်းမြောက်မကကောင််း မငွအပ်နှံသ
ှ ူကမကကညောပပီ်း အော္ခှံသည်။

၁၀။

က ််းလွေတ်ခွေ ်မပ္ြုမခ ််း

(က)

CASH ACCOUNT– Savings လိုပ်မဆောင်္ှု သိ္ဟို
ို
တ် အသှံို်းဖပ ္ှု၊ ဤစည််းက္််းချက်တစ်ခိုခက
ို ိို
မငွအပ်နှှံသူက

ချိ ်းမြောက်္ှု၊

္မဆောင်ရွက္
် ှု၊

လှံိုမလောက်မအောင်္မဆောင်ရက
ွ ်္ှု၊

သိ္ဟို
ို
တ်

၎င််း၏တောဝန်္ျော်း မဆောင်ရက
ွ ်ရောတွင် မငွအပ်နှံသ
ှ ူ၏လိုပ်ရပ်၊ အ္ှော်း၊ ကိိုယ်စော်းဖပ ္ှု၊ ္ှော်းယွင််း
ကိိုယ်စော်းဖပ ္ှု၊

္ှော်းယွင််း

ဖပ ္ူ္ှု

သိ္ဟို
ို
တ်
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မပါဆ္ှု္ှဖြစ်မပေါ်လောသည်

္ည်သည်တောဝန်ရိ္
ှ ှု၊

္ည်သည် အဖခော်းဆှံို်းရှံှု်း္ှုက္
ိို ျှ ဘဏ်ကတောဝန်္ရှိမစရန်၊ မငွအပ်နှံသ
ှ ူသည် သူ/သူ္၏ ကိိုယ်ပိုင
ိ ်
ကိုန်ကျစရိတ်ဖြင် ကင််းလွတ် ခွင်ဖပ ၊ ကောကွယ်္ည်ဟို သူ/ သူ္က ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းတွင်
သမဘောတူညီသည်။
(ခ)

္ည်သည်အမဖခအမန္ျိ ်းတွင္
် ျှ၊ အပ်မငွစောရင််းနှင်စပ်လျဉ််း၍ တိိုကရ
် က
ိို ်၊ သွယ်ဝိိုက၊် အကျိ ်းဆက်၊
အထူ်းဖပ သိ္ဟို
ို
တ် စှံဖပတော်းဖ္စ်ဖခင််းဆိင
ို ်ရော ပျက်စီ်းဆှံ်းို ရှံှု်း္ှု္ျော်းအတွက် ဘဏ်ကမငွအပ်နှံသ
ှ ူကိို
မပ်းရန် တောဝန်္ရှိမစရ။

(ဂ)

ဤစည််းက္််းချက်ပါ တောဝန်တစ်ခခ
ို ိုကမ
ိုိ ဆောင်ရွကရ
် န် ပျက်ကက
ွ ်ဖခင််းမကကောင် မငွအပ်နှှံသူအမနဖြင်
(တိက
ို ်ရိိုကဖ် ြစ်မစ (သိ)ို သွယ်ဝိိုက၍
် ဖြစ်မစ) ဖြစ်မပေါ်လောသည် ဆှံို်းရှံှု်း္ှု၊ နစ်နှော္ှု၊ အဖငင််းပွော်း္ှု အစ
ရှိသည် ကိစစရပ်္ျော်းအတွက် ဘဏ်တွငတ
် ောဝန်္ရှမ
ိ စရပါ။

(ဃ)

မငွအပ်နှှံသူ္ှတင်ဖပလောမသော အတည်ဖပ မထောက်ခခ
ှံ ျက်မပ်းထော်းသည် ချက်လက်္တ
ှ ်၊ မဖပစော (သိ္
ို
ဟိုတ်) အဖခော်းစောချ ပ်စောတ္််း္ျော်း မငွမကောက်ခရ
ှံ ော္ှ ဖြစ်မပေါ်လောနိိုင်သည် ဆှံို်းရှံှု်း္ှု (သိ္ဟို
ို
တ်) နစ်နှော
္ှု္ျော်းသည် မငွအပ်နှှံသူ၏ မတောင််းဆိမ
ို ြော်ဖပချက်ဖြင် မဆောင်ရွကဖ် ခင််းဖြစ်သည်ဟို ္ှတ်ယူ္ည်ဖြစ်
ပပီ်း မငွအပ်နှံသ
ှ တ
ူ င
ွ ်သော တောဝန်ရိမ
ှ စ္ည်ဖြစ်သည်။

(င)

မငွအပ်နှှံသူ၏ဘဏ်ရှိ မငွစောရင််းနှင်ပတ်သက်၍ ဘဏ်သည် ဤစည််းက္််းချက်ပါ ဘဏ်၏လိုပ်ပိိုင်
ခွင်္ျော်း မဆောင်ရွကရ
် ောတွင် ညန်ကကော်းချက်္ျော်းလက်ခဖှံ ခင််း၊ ြက်စ်မပ်းပိဖခင်
ို ်းနှင် အဖခော်းဆက်သွယမ
် ရ်း
(သိ)ို အီလက်ထမရောနစ်ညန်ကကော်းချက်္ျော်းအော်းမဆောင်ရက
ွ ်ဖခင််း (သိ)ို မဆောင် ရွက်ရန်ပျက်ကက
ွ ်ဖခင််း
တိမကကောင
ို
် ဘဏ်္ှဖြစ်မပေါ်လောနိိုင်သည် အမရ်းယူ္ှု္ျော်း၊ တရော်းစွဲဆိို ္ှု္ျော်း၊ မတောင််းဆိို္ှု္ျော်း၊ နစ်နှော
ဆှံို်းရှံှု်း္ှု္ျော်း၊ ကိုနက
် ျ္ှု္ျော်း၊ အတိို်း (တရော်းစီရင်ဆှံို်းဖြတ်္ှု္တိိုင်္ီနင
ှ ် ဆှံို်းဖြတ်ပပီ်းမနှောက် နှစ်ခိုလှံို်း
အပါအဝင်) နှင် ကိုန်ကျစရိတ်္ျော်း (မရှွဲ့မနနှင်အ္ှုသည်ကကော်းအမဖခခှံသည် ဥပမေမရ်းရော စရိတ်အပါ
အဝင်) စသည်တိအတွ
ို
က် မငွအပ်နှှံသူတင
ွ ်သော တောဝန်ရမ
ိှ စ္ည်ဖြစ်သည်။

(စ)

အပ်မငွစောရင််းကိိုပိတ်သိ္််းလင်ကစော်းအထက်မြော်ဖပပါကင််းလွတ်ခင
ွ ်္ျော်း္ှောဆက်လက်တည်ရိရ
ှ ္ည်။

၁၁။

အချက်အလက်

(က)

ဘဏ်သည် သက်ဆိိုင်ရောဥပမေနှင်အညီ လိိုကန
် ှောမဆောင်ရက
ွ ်ရန်လိိုအပ်သည်အခါ သိ္ဟို
ို
တ် ဘဏ်္ှ
လိိုအပ်သည်

တ
ု ်ထဖ ထ
် မပ္ က ်းမခ ််း
သိ္ဟို
ို
တ်

အမထောက်အကူဖပ သည်ဟယ
ို ူဆသညအ
် ခါ

(မငွအပ်နသ
ှှံ ူတစ်ဦ်းတည််း

ဖြစ်မစ၊ အဖခော်းသူ္ျော်းနှင်ပ်းူ တွဲ၍ဖြစ်မစ ဘဏ်္ှရယူထော်းသည်ဝန်မဆောင်္ှု္ျော်း၊ မချ်းမငွတစ်ခခ
ို ို၏
မ ကွ်းပ္ီ ဆန််းစစ်္ှု ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အပါအဝင်) မငွအပ်နှှံသန
ူ ှင်ဆိိုငမ
် သော အချက်အလက်္ျော်း၊ သူ/ သူ္
၏ မငွစောရင််း(္ျော်း)၊ သိ္ဟို
ို
တ် ရရန်ပင
ိို ်ခွင်္ျော်း သိ္ဟို
ို
တ် မချ်းမငွ္ျော်းနှင် ္ည်သည် အချက် အလက်
္ဆိိုကိုိ မငွအပ်နှှံသူ၏ ကိယ
ို စ
် ော်း မအောက်ပါတိထှံ
ို သိို ဘဏ်အော်းမပ်းခွင်ဖပ သည် •

ဘဏ်၏ ရှံို်းချ ပ်၊ အြွဲွဲ့ဝင်ကို္ဏ
ပ ီ၊ ဘဏ်ခဲွ သိ္ဟို
ို
တ် လက်မအောက်ခတ
ှံ စ်ခခ
ို ို

•

စောရင််းစစ်္ျော်း၊

ကျွ္်း် ကျင်အကကှံမပ်း္ျော်းနှင်လျိ ွဲ့ဝက
ှ ်ထော်းရှိရန်

သည် အဖခော်းပိုဂ္ိ လ်(္ျော်း)
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တောဝန်နင
ှ ်သက်ဆင
ိို ်

•

ဘဏ်ကွနပ
် ျျူတောစနစ်္ျော်းကိမ
ို ရောင််းချသူ၊

တပ်ဆင်မပ်းသူ၊

ဖပင်ဆင်ထန
ိ ််းသိ္််းသူ

သိ္ဟို
ို
တ် ဖပ ဖပင်မပ်းသူ္ျော်း
•

ဘဏ်၊ ဘဏ်ရှံို်းချ ပ် သိ္ဟို
ို
တ် ဘဏ်ခတ
ဲွ စ်ခခ
ို ိုအမပေါ်၊ သိ္ဟို
ို
တ် မငွအပ်နှှံသူ သိ္ဟို
ို
တ်
မငွအပ်နှှံသူ၏ မငွစောရင််းကမဆောင်ရွကသ
် ည် မငွမကက်းလိုပင
် န််း္ျော်းအမပေါ် စီရင်ပင
ိို ်ခွငရ
် ိှ
မသော စမတောအိတ်ချိန််း၊ မစျ်းကွက် သိ္ဟို
ို
တ် အောဏောပိိုငတ
် စ်ခခ
ို ို

•

အဆိိုပါမတောင််းဆိို္ှု သိ္ဟို
ို
တ် မ္တတောရပ်ခ္
ှံ က
ှု ိို လိုပ်ခင
ွ ရ
် ိမ
ှ သောအြွွဲ့ဲ တစ်ခခ
ို ို

•

စည််းက္််းချက်္ျော်းအရ

္ိ္ိ၏အခွင်အမရ်း၊

တောဝန် သိ္ဟို
ို
တ်

စွန်စော်းရ္ှု္ျော်းကိို

မရောင််းချရန် သိ္ဟို
ို
တ် လဲအပ်ရန် သိ္ဟို
ို
တ် ္ျှမဝရန် ဘဏ်ကပဋိဉောဉ်ဖပ သူ သိ္ဟို
ို
တ်
ပဋိဉောဏ် ဖပ ရန် က္််းလှ္််းသူတစ်ဦ်းဦ်း
•

မငွအပ်နှံသ
ှ ူ၏ မငွစောရင််း(္ျော်း) သိ္ဟို
ို
တ် မချ်းမငွ္ျော်း သိ္ဟို
ို
တ် ဘဏ်လိုပ်ငန််း္ျော်း
မဆောင်ရွကဖ် ခင််း နှင်စပ်လျဉ််း၍ ဝန်မဆောင်္ှု္ျော်းမပ်းရန်အတွက် ဘဏ်ကပဋိဉောဉ်ဖပ သူ
သိ္ဟို
ို
တ် ပဋိဉောဏ်ဖပ ရန် က္််းလှ္််းသူတစ်ဦ်းဦ်း (မအ်းဂျင၊် ကန်ထရိိုကတ
် ော၊ သိ္ဟို
ို
တ်
တတိယအြွဲွဲ့ဝန်မဆောင်္ှုမပ်းသူ္ျော်း အပါအဝင်) ။

•

မငွအပ်နှှံသူနှင်ဆက်ဆရ
ှံ န် သိ္ဟို
ို
တ် မငွအပ်နှံသ
ှ ူကဝ
ိို န်မဆောင်္ှုမပ်းရန် သိ္ဟို
ို
တ် မငွ
အပ်နှှံသူ၏ မငွစောရင််း္ျော်း၊ မချ်းမငွ္ျော်းဆိိုင်ရော လိုပ်ငန််းမဆောင်ရွကရ
် န်အလိငှ
ို ော ဆက်ဆှံ
မရ်း အရောရှိ္ျော်းအပါအဝင် ဘဏ်၊ ဘဏ်၏ရှံို်းချ ပ် သိ္ဟို
ို
တ် အြွဲွဲ့ဝင်ကို္ပဏီက ခန်ထော်း
သည် သိ္ဟို
ို
တ် မအ်းဂျင်အဖြစ်ပါဝင် မစသည် ပိုဂ္ိ လ်တစ်ဦ်းဦ်း

•

မေတောတွက်ချက်္ှုနှင် အဖခော်းအိုပ်ချ ပ်မရ်းလိုပ်ငန််း္ျော်းကိို ဘဏ်ကဗဟိိုထိန််းချ ပ်နင
ိို ်ရန်
သိ္ဟို
ို
တ်

အထက်ပါဝန်မဆောင်္/ှု လိုပ်ငန််း္ျော်းအတွက်

ဘဏ်၏ရှံို်းချ ပ်၊

ယင််း၏

အြွဲွဲ့ဝင်္ျော်း သိ္ဟို
ို
တ် တတိယအြွဲွဲ့ ္ျော်းသိို လိုပ်ငန််းအပ်နှှံနိုင
ိ ်ရန် မဆောင်ရက
ွ ်ဖခင််း
•

၎င််း/သူ/သူ္၏တောဝန်ကိိုထ္််းမဆောင်ရောတွင်

မငွအပ်နှှံသူကဖပစ်ချက်ကျျူ်းလွန်သည်

ဖြစ်ရပ်တွင် အစိို်းရ/စည််းက္််းထိန််းသိ္််းမရ်း/တရော်းမရ်းအောဏောပိိုင် တစ်ဦ်းဦ်းထှံသိို မပ်း
အပ်ဖခင််း
(ခ)

္ည်သူ္ျှ CASH ACCOUNT– Savings Passbook တွင်ပါရှိမသော ဘဏ်၏တရော်းဝင်မရ်းသွင််းချက်
တစ်စတ
ှံို ရောကိို ဖပင်ဆင်မဖပောင််းလဲဖခင််း၊ ဖြညစ
် က
ွ ်ဖခင််း္ျော်း ္ဖပ လိုပ်ရပါ။

၁၂။

အထ

ွေ

ွေ

(က)

ဘဏ်သိို မငွအပ်နှံသ
ှ ူကမပ်းထော်းသည် သူ/သူ္၏လိပ်စော၊ ဆက်သွယ်ရန်ြိုန််း သိ္ဟို
ို
တ် အဖခော်း
အချက်အလက်တစ်ခခ
ို ို အမဖပောင််းအလဲဖြစ်ပါက မငွအပ်နသ
ှှံ ူသည်ဘဏ်သိို ဖြစ်နိိုင်သ္ျှမစောလျင်စွော
အမကကောင််းကကော်းရ္ည်။

(ခ)

္ိ္၏
ိ အပ်ရငွ စောရင််းကိို သူ/သူ္/၎င််းက ပိတ်သိ္််းရန်မရွ်းချယ်ပါက ဘဏ်၏ဘဏ်ခဲသ
ွ ိို မငွအပ်နှံသ
ှ ူ
သည် ကိိုယတ
် င
ိို ်လောမရောက်ရ္ည်။
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(ဂ)

အပ်မငွစောရင််းကိို ပိတ်သိ္််းသည်အခါ၊ မငွအပ်နှှံသူသည် ၎င််း၏ CASH ACCOUNT– Savings
စောအိုပ်ကိို ချက်ဖခင််းဖပန်အပ်ရ္ည်။ မငွစောရင််းရှမ
ိ ငွမကက်းအော်းလှံို်းကိို မငွအပ်နှှံသူထှံသိို ချက်ဖခင််း ဖပန်
လည် မပ်းအပ်္ည်။

(ဃ)

လှံိုမလောက်မသောအမကကောင််းရင််း္ျော်းအတွက် မငွစောရင််းကိို ္ည်သည်အချိန်၌္ဆိို ဘဏ်က ပိတ်သိ္််း
ခွင်ရှိပပီ်း ဘဏ်က အခါအော်းမလျော်စောွ သတ်္တ
ှ ်ထော်းသညအ
် ချိန်ကောလအထိ လက်ကျန်မငွ "သိုည
(၀)" ဖြစ်မနမသော မငွစောရင််း္ျော်းကိိုလည််း ဘဏ်ကပိတ်သိ္််းခွင်ရိသ
ှ ည်။

(င)

ဘဏ်ကအခါအော်းမလျော်စောွ သတ်္ှတ်ထော်းသည်ကောလတစ်ခိုအထိ မငွစောရင််းသည်အထိုတ်အသွင််း္ရှိ
လျှင် ထိိုမငွစောရင််းကိို ဘဏ်က ပိတ်ပင်/ယောယီရပ်ဆိိုင််းခွင်ရသ
ှိ ည်။ အဆိိုပါဖြစ်ရပ်တွင် မငွအပ်နှှံသူ
က မငွစောရင််းြွင်သည်ဘဏ်သိို လူကယ
ိို တ
် ိိုင်လော၍ အမကောင်ဖပန်ြင
ွ ်ကော ဘဏ်ကမတောင််းဆိိုသည်
KYC (ဆက်သယ
ွ ်မဆောင်ရက
ွ သ
် ူအမကကောင််း သိရှိရန်) လိိုအပ်ချက်အော်းလှံို်းကိို ဖြညဆ
် ည််းရ္ည်။

(စ)

ဘဏ်သည် အခါအော်းမလျော်စောွ ဥပမေကလိိုအပ်သည်အတိိုင််း ဖပည်မထောင်စိုဖ္န်္ောနိင
ို ်ငှံ ဗဟိိုဘဏ်
ထှံသိို ဘဏ်သည် အထိုတ်အသွင််း္ရှိမသောမငွစောရင််း ဆိိုငရ
် ောအချက် အလက်္ျော်းကိို တင်ဖပနိိုင်သည်။

(ဆ)

မငွစောရင််းလိုပ်ငန််းမဆောင်ရက
ွ ်္ှု္ျော်းအော်း ဖပည်မထောင်စသ
ို ္မတဖ္န်္ောနိင
ို ်ငှံ၏ဥပမေ၊ စည််း္ျဉ််းစည််း
က္််း္ျော်းအတိင
ို ််း လိိုကန
် ှောမဆောင်ရွကရ
် ္ည်ဖြစ်သည်။

၁၃။ “CASH ACCOUNT– Savings” ၏ စည််းကမ််းသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း
CASH ACCOUNT– Savings သည် သာမန် Savings Account မ ာီး၏ အမ ျိ ီးအစာီးနင့်် တူညရသာ
စာေင်ီးအမ ျိ ီးအစာီးမြစ်ပါသည်။
ဤ စည််းက္််းသတ်္ှတ်ချက်မ ာီးတွင် ကနို့်သတ်မခင်ီးမေျိဘဲ ရအာက်ရြာ်မပပါ အခ က်မ ာီးပါ၀င်ပါသည်။ အထူီး
အင်္ဂါေပ်မ ာီးအာီး ကကျိ တင်အသျိရပီးမခင်ီးမေျိဘဲ အခါအာီးရလ ာ်စွာ မပင်
ရသီးစျိတအ
် တွက် ရငွစာေင်ီးြွင့််လစ်ထာီးရသာ ဘဏ်ခဲမ
ွ န်ရနင်္ ာကျိို
(က)

င်ရမပာင်ီးလဲနင
ျိို သ
် ည်။ ရနောက်ထပ် အ
က်သယ
ွ ်ပါ။

ဤ Cash Account- Savings သျိိုို့ တမခာီးရသာ CASH ACCOUNTအမ ျိ ီးအစာီးမ ာီးမြစ်သည့်် (Call,
Current, Savings) စရသာ အမ ျိ ီးအစာီးမ ာီးမသာ Cash Credits နင့်် Credit Transfer တျိအ
ိုို့ ာီး လဲ
ရမပာင်ီးနျိိုင်မည်မြစ်ပပီး အမခာီးရသာမည်သည့်် Credit Transaction အမ ျိ ီးအစာီးမ ာီး ရ

ာင်ေွကမ် ခင်ီး

အာီး ခွင့််မမပ ပါ။
(ခ)

CASH ACCOUNT– Savings အမ ျိ ီးအစာီးမ တမခာီးရသာ KBZ Account မ ာီးနင့်် Special Cash FD
(၉၀-ေက်) သျိိုို့ Debit Transfer Transaction မပ လိုပ်မခင်ီးအာီး ခွင့််မပ မည်မြစ်သည်။

(င်္)

ဤ CASH ACCOUNT– Savings စာေင်ီး နင့်် အမခာီးရသာ Accounts မ ာီးအာီး ခ တ
ျိ ်

က်မခင်ီးကျိို ခွင့််

မမပ ရသာ်လည်ီး CASH ACCOUNT Savings မ ာီးအကကာီးတွင် Account Transfer မပ လိုပ်မခင်ီး
မ ာီးအာီး ရ

ာင်ေွကန
် င
ျိို ်မည် (တစ်ဦးတည်ီးမြစ်ရစ သျိိုို့မဟိုတ် တမခာီးရသာသူတစ်ဦးဦးမမြစ်ရစ Cash

Account Savings (Individual/Joint) မ ာီးအကကာီးတွင် Account Transfer မခင်ီးမ ာီးမပ လိုပန
် ျိိုင်
မည်) မြစ်သည်။
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၁၄။

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း ထမပ္

််းလွှဲမခ ််း

မငွစောရင််း နှင်/သိ္ဟို
ို
တ် မငွစောရင််းနှင်ဆက်စပ်၍ မပ်းအပ်သည်ဝန်မဆောင်္ှု္ျော်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ စည််းက္််း
ချက်တစ်ခခ
ို ိုကိုိ ္ည်သည်အချိန်၌္ဆိို ဖပင်ဆင်ရန် (သိ္ဟို
ို
တ်) ဖြည်စွက်ရန် ဘဏ်တင
ွ ်အခွငအ
် ောဏော လှံို်းဝရှိ
မစရ္ည်။ ဘဏ်သည် ဖပင်ဆင်သည် စည််းက္််းချက်္ျော်းအော်း ဘဏ်၏ Website တွင် ထိုတ်ဖပန်ဖခင််း (သိ္
ို
ဟိုတ်) ဘဏ်္ှသငမ
် တော်သည် အဖခော်းနည််းလ္််းတစ်ခခ
ို ိုဖြင်ဖြစ်မစ ဆက်သယ
ွ ်အမကကောင််းကကော်းနိိုင်သည်။
Website မပေါ်တွင် ထိုတ်ဖပန်သည် ဖပင်ဆင်ချက်္ျော်းအပါအဝင် အဆိိုပါစည််းက္််းချက်္ျော်းကိို ပှံို္ှန်စစ်မဆ်းရန်
မငွအပ်နှှံသူတင
ွ ် တောဝန်ရမ
ိှ စရ္ည်။
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