
၁။ စာရင််းသေအပ်သငွေ (Fixed Deposit) ဆ ိုေည်မ ာ အဘယန်ည််း။ 

စာရင််းသေအပ်သငွေ (Fixed Deposit) ဆ ိုေည်မ ာ ေတ်မ တ်ထာ်းေည ်ကာလအပ ိုင််းအခ ာ်း (Tenor) အလ ိုက် အပ်န ှံသငွေထာ်းရ   

န ိုင်ပပ ်း အဆ ိုပါအပ်န ှံသငွေအသပေါ်ရရ  ေည ် အတ ို်းနှုန််းေည် အခ ာ်းသောအပ်သငွေစာရင််းမ ာ်းန င ်န ှုင််းယ ဉ်ပါက ပ ိုမ ိုခမင ်မာ်းစွောရရ  န ိုင် 

ေည ်အပ်သငွေစာရင််းအမ   ်းအစာ်းတစ် ိုခြစ်ပါေည်။ ထ ိုို့အခပင ် အခ ာ်းအပ်သငွေစာရင််းမ ာ်းန င ်မတူဘဲ အပ်န ှံသငွေ၊ အပ်န ှံထာ်းေည ် 

ကာလအပ ိုင််း၊ ေက်တမ််းသစ သရာက်မည ်သနို့ရက်၊ အတ ို်းနှုန််းစေည ်အ  က်အလက်မ ာ်းပါရ  ေည ် Certificate of Term 

Deposit က ိုလည််း ဘဏ်မ  ထိုတ်သပ်းမည်ခြစ်ပါေည်။ 

၂။ စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း၏ စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််း၊စာရင််းလ ဲသခပာင််းခ င််းတ ိုို့အာ်း က ိုယ်စာ်းလ ယ်ခြင ်သဆာင်ရွက်န ိုင်ပါေ 

လာ်း။ 

မသဆာင်ရွက်န ိုင်ပါ။ စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း၏ စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််း၊စာရင််းလ ဲသခပာင််းခ င််းတ ိုို့အာ်း စာရင််းပ ိုင်ရ င် (ပူ်းတွေဲ 

စာရင််းခြစ်ပါက ပူ်းတွေဲစာရင်ပါစာရင််းပ ိုင်ရ င်အာ်းလှံို်း)က ိုယ်တ ိုင်ော သဆာင်ရွက်န ိုင်ပါေည်။ 

၃။ ေက်တမ််းသစ သရာက်ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းမ  စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််း၊ စာရင််းလ ဲသခပာင််းခ င််းတ ိုို့အာ်း 

သဆာင်ရွက်ရန် Certificate of Term Deposit က ို ဘဏ်ေ ိုို့ တင်ခပရန်လ ိုအပ်ပါေလာ်း။  

စာရင််းပ ိုင်ရ င်မ ာ်းအသနခြင ် ေက်တမ််းသစ သရာက်ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းမ  စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််း၊ စာရင််း 

လ ဲသခပာင််းခ င််းတ ိုို့အာ်း သဆာင်ရွက်ရန် Certificate of Term Deposit က ို ဘဏ်ေ ိုို့ (မပ က်မကွေက်) တင်ခပရန်လ ိုအပ်ပါေည်။ 

ယင််းအတွေက် စာရင််းပ ိုင်ရ င်မ ာ်းအသနခြင ် ဘဏ်မ ထိုတ်သပ်းထာ်းသော Certificate of Term Deposit က ို သေ  ာစွော 

ေ မ််းဆည််းထာ်းရ  ရန် လ ိုအပ်ပါေည်။ 

၄။ ေက်တမ််းသစ သရာက်ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းမ  မည်ေ ိုသငွေထိုတ်ယူန ိုင်ပါေနည််း။ 

ေက်တမ််းသစ ေည ်အ   န် (Auto rollover customer မ ာ်းအတွေက် သနောက်အက ဆှံို်း ေက်တမ််းေစ်အတွေင််း ဝင်သရာက်ေည ် 

ပထမဘဏ်ြွေင ်ရက်-၅ ရက်အတွေင််းော) တွေင် စာရင််းပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း) က ိုယ်တ ိုင်ဘဏ်ေ ိုို့လာသရာက်၍ စာရင််းသေအပ်သငွေအာ်း  

စာရင််းပ တ်ေ မ််းန ိုင်ပါေည်။ စာရင််းပ တ်ေ မ််းန ိုင်ရန် စာရင််းသေအပ်သငွေအာ်း စာရင််းပ ိုင်ရ င်တင်ခပသော ပှံိုမ န် Call/Current ေ ို 

စာရင််းလ ဲသခပာင််းသပ်းမည် ခြစ်ပါေည်။ Customer မ ာ်းအသနခြင ် အဆ ိုပါလ ဲသခပာင််းလ ိုက်သော ပှံိုမ န် Call/Current  စာရင််းမ  

သငွေော်း ခပန်လည်ထိုတ်ယူန ိုင်ပါေည်။  

၅။ Customer တစ်ဦ်းလျှင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း အသရအတွေက်မည်မျှအထ  ြွေင ်န ိုင်ေနည််း။ 

Customer မ ာ်းအသနခြင ် ေတ်မ တ်ထာ်းေည ် Initial Deposit န င ် Minimum Balance အ  က်မ ာ်းန င ်အည  စာရင််းသေ 

အပ်သငွေစာရင််းမ ာ်းက ို အသရအတွေက်ကနိ်ု့ေတ်  က်မရ   ြွေင ်န ိုင်ပါေည်။ 

၆။ မည်ေည ်ဘဏ ်ွေဲမ ာ်းတွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းြွေင ်လ စ်ခ င််း/စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််းတ ိုို့က ို လိုပ်သဆာင်န ိုင်မည်နည််း။ 

 Customer မ ာ်းအသနခြင ် န ိုင်ငှံတစ်၀ မ််းလှံို်းရ   ကသမဘာဇဘဏ် ွေဲတ ိုင််းတွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းက ို ြွေင ်လ စ်န ိုင် 

ပါေည်။ ြွေင ်လ စ်ထာ်းသော စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း ပ တ်ေ မ််းရန်အတွေက်မူ အဆ ိုပါစာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းအာ်း ြွေင ်လ စ် ဲ  

သော မူလဘဏ် ွေဲ (Home Branch) ေ ိုို့ စာရင်ပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း)က ိုယ်တ ိုင်ေွော်းသရာက်ရန် လ ိုအပ်ပါေည်။ 
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၇။ ြွေင ်လ စ်ထာ်းသော စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းထဲေ ိုို့သငွေော်း ထပ်မှံထည ်ေွေင််းန ိုင်ပါေလာ်း။ 

 မထည ်ေွေင််းန ိုင်ပါ။ စာရင််းသေအပ်သငွေအမ   ်းအစာ်းမ ာ ြွေင ်လ စ်   န်မ စ၍ စာရင််းအာ်းပ တ်ေ မ််း   န်အထ  သငွေော်းထပ်မှံ 

ထည ်ေွေင််းခ င််း၊ စာရင််းလ ဲသခပာင််းနည််းခြင ် ထည ်ေွေင််းခ င််းမ ာ်း မခပ လိုပ်န ိုင်ပါ။ Customer မ ာ်းအသနခြင ် သငွေော်းထပ်မှံ 

ထည ်ေွေင််းလ ိုပါက သနောက်ထပ်စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းအေစ်တစ် ို ထပ်မှံြွေင ်လ စ်န ိုင်ပါေည်။  

၈။ ေက်တမ််းသစ သရာက်ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း၏အရင််းအာ်း Renewal ခပ လိုပ်၍ အတ ို်း  ည််းော စာရင််း 

ပ ိုင်ရ င်၏ ပှံိုမ န် Current စာရင််းေ ိုို့ စာရင််းသခပာင််းထည ်ေွေင််းသပ်းန ိုင်ပါေလာ်း။ 

 လ ဲသပ်းန ိုင်ပါေည်။ ေက်တမ််းသစ သရာက်ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း၏အရင််းအာ်း Renewal ခပ လိုပ် 

၍ အတ ို်း  ည််းော စာရင််းပ ိုင်ရ င်၏ ပှံိုမ န် Current စာရင််းေ ိုို့ စာရင််းသခပာင််းထည ်ေွေင််းသပ်းန ိုင်ပါေည်။ 

၉။ စာရင််းပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း)အသနခြင ် စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းအာ်း အတ ို်းအရင််းသပါင််းက ို အလ ိုအသလ ာက်ေက်တမ််းတ ို်း (Auto 

Rollover) လိုပ်န ိုင်ပါေလာ်း။ 

 လိုပ်န ိုင်ပါေည်။ စာရင််းသေစာရင််းအာ်းြွေင ်လ စ်ရာ၌ စာရင််းပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း)အသနခြင ် (က) အတ ို်းအရင််းန စ်ရပ်စလှံို်းက ို 

ေက်တမ််းတ ို်းခ င််း၊ (ခ) အတ ို်းအာ်းစာရင််းလ ဲသခပာင််း၍အရင််းတစ် ိုတည််းက ိုော ေက်တမ််းတ ို်းခ င််း၊ (ဂ) ေက်တမ််းမတ ို်းဘဲ 

အတ ို်းအရင််းန စ်ရပ်စလှံို်းအာ်း ေက်တမ််းသစ ေည ်အ   န်တွေင် စာရင််းပ တ်ေ မ််းခ င််း စေည ်တ ိုို့က ို Customer မ ာ်း၏ လ ိုလာ်း 

  က်န င ်အည  သရွ်း  ယ်န ိုင်ပါေည်။  

၁၀။ စာရင််းပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း)အသနခြင ် အလ ိုအသလ ာက်ေက်တမ််းတ ို်း (Auto Rollover) ထာ်းသော စာရင််းသေအပ်သငွေအာ်း 

သနောက်ထပ်ေက်တမ််း ဆက်လက် မထာ်းလ ိုပါက မည်ေ ိုို့သဆာင်ရွက်ရမည်နည်။  

စာရင််းပ ိုင်ရ င်(မ ာ်း)အသနခြင ် အလ ိုအသလ ာက်ေက်တမ််းတ ို်း (Auto Rollover) ထာ်းသော စာရင််းသေအပ်သငွေအာ်း 

သနောက်ထပ်ေက်တမ််း ဆက်လက်မထာ်းလ ိုပါက ေက်တမ််းမသစ သရာက်မ  (၂) ပတ်အတွေင််း ဘဏ် ွေဲေ ိုို့ က ိုယ်တ ိုင်လာသရာက် 

၍သော်လည််းသကာင််း၊ ဘဏ် ွေဲမ ာ်းမ  ြိုန််းခြင ်ဆက်ေွေယ်လာ   န်တွေင်သော်လည်သကာင််း ေက်တမ််းဆက်လက်မတ ို်းရန် 

သလျှာက်ထာ်းခပင်ဆင်ရမည် ခြစ်ပါေည်။  


