ကမ္ဘောဇဘဏ်ကတ်ကိုင်ဆ

ောင်သူ၏သဆဘောတူညီချက်

စည််းမျဉ််းနှင်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်
ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

ကတ်အောား

ဝင်မ ောက်အသားပ ြုသူ္ ောားအမေပြင်

မအောက်တွင်မြော်ပ ထောားမသော

စည်ား္ ဉ်ားနှင်

စည်ားက္်ား

သတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောား အတိအက လိက်ောကက ေ် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္ိတက်က ထတ်ပ ေ်ပ ဌောေ်ားလိက် ါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏
အောား မတောင်ားခပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် အသားပ ြုပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် ယင်ားဝေ်မ
အသားပ ြုမစ ေ်ခွင်ပ ြုပခင်ား္ ောားသည်
ကတ်ကိင်မ

၁။

ောင်္ှု္ ောားအောား ကတ်ကိင်မ

အခါအောားမလ ော်စွောမပ ောင်ားလဲနိင်သည်ပြစ်မသော

ကတ်

ောင်သူ ကိယ်စောား အပခောားသူတစ်ဦားဦားက

ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ား

သတ်္ှတ်ခ က်္ ောားကိ

ောင်သူ ကဝေ်ခ အသိအ္ှတ်ပ ြု ပခင်ားပြစ်သည်။

အဓပ္ပါယ်ဖင
ွ ်
၁။၁။

ိုချက်

“ဆငွစောရင််း ”

ိသည်္ှော ကတ်ကိင်မ

ောင်သူက

ကမ္ဘောဇဘဏ် တွငမ
် ငွအ ်နှ ေ်ြွင်လှစ်ထောားသည် စော င်ားကိ

ိလိသည်။
၁။၂။

“ဆငွစောရင််းအမှတ်”

ိသည်္ှော ကတ်အသားပ ြု္ှုအတွက် က သင်မငွအောားနှုတ်ယူ ေ် ကတ်ကိင်မ

မ ားထောားသည် စော င်ားကိ
၁။၃။

“ATM”

၁။၄။

‘အလိုပ္်ဖွငရ
် က်’
မေို့ကိ

၁။၅။

ိလိသည်။

ိသည်္ှော အလိအမလ ောက်မငွထတ်စက်ကိ

လိ
ိ သည်။

ိသည်္ှော စမေ၊ တေင်္ဂမနွ နှင်ပ္ေ်္ောနိင်ငအတွင်ား ှိ အ္ ောားပ ည်သူရား ိတ် က်္ ောား္ ါ အပခောားမသော

ိလိသည်။

“ကမ္ဘောဇဘဏ်”

ိသည်္ှော

အောင်္တ်တွင်

ကမ္ဘောဇဘဏ်က

ြွင်လှစ်ထူမထောင်္ည်

အ ါအဝင် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္ိတက်နှင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲအောားလားကိ
၁။၆။

၁။၇။

“ကတ်”

၁။၈။

္ည်သည်ဘဏ်ခွဲ္ ြုိ ား္

ိ

လိ
ိ သည်။

ိသည်္ှော ATM စက်္ ောားတွင်ပြစ်မစ၊ EFTPOS စက်္ ောားတွင်ပြစ်မစ အသားပ ြု ေ်အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်က

ကတ် ကိင်မ

ောင်သူထသိို့ထတ်မ ားထောားမသော ATM/Debit ကတ်္ ောားကိ

“ကတ်ကိုင်ဆ

ောင်သူ”

ကိ

ောင်သူက သတ်္ှတ်

ိသည်္ှော ATM/Debit ္ ောားအောားထတ်မ ားထောားသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ကတ်ကိင်မ

လိ
ိ သည်။

“ဗဟိုဘဏ်”

လိ
ိ သည်။

ိသည်္ှောပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်ဗဟိဘဏ်ကိ
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ိလိသည်။

ောင်သူ

၁။၉။

“ကျပ္်ဆငွ”

ိသည်္ှော ပ ည်မထောင်စသ္မတပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်အတွင်ား တ ောားဝင်အသားပ ြုမေမသော မငွမကကားစေစ်ကိ

ိလိသည်။
၁။၁၀။

“PIN သိုို့္ဟိုတ် Green PIN”

ိသည်္ှော ကတ်အောားအသားပ ြုနိင် ေ်အတွက် မ ားထောားသည် တစ်ဦားခ င်ား အသိအ္ှတ်ပ ြု

ေ ါတ် နှင် Green PIN သည် Debit Card အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် ္ှတ်ပုံတင်ထောားမသော ကတ်ကုံင်မ
္ုံဘုံင်ားနပါတ်္ှတစ်
၁။၁၁။

“POS”

င် Card ရရှခ န်တွင် ခ က်ခ င်ားရရှ္ည် PIN ဖြစ်သည်။

ိသည်္ှော ကတ်ကိင်မ

ပ ြုထောားသည် ကေ်သည်၏
၁။၁၂။

၂။

“Website”

ောင်သူ၏

ောင်သူကပ ြုလ ်သည် မ ားမခ ္ှု္ ောားအောား လက်ခ ေ် ကမ္ဘောဇဘဏ်က အသိအ္ှတ်

ိင်္ ောားတွင် ှိသည် Point of Sale Terminal ကိ

လိ
ိ ပခင်ားပြစ်သည်။

ိသည်္ှော www.kbzbank.com. တွင် ှိသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဝက်

ိက်ကိ

လိ
ိ သည်။

ကတ်နင
ှ ်ပ္တ်သက်သည်စည််းကမ််းချက်မျော်း
၂။၁။

ကတ်သည်္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်္

၂။၂။

ကတ်ကိင်မ

ိ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ ိင်

ိင်မသော စစည်ားပြစ်သည်။

ောင်သူကမ ားသည်သတင်ားအခ က်အလက်္ ောားသည် ္ှောားယွင်ားပခင်ား နှင်/သိ္
ို့ ဟတ် ကတ်အောားအလွဲသားပခင်ား

ဟ မောက် ိင်ားတွင်မတွွေ့ ှိ

ါက ကတ်အောား သိ္်ား

ည်ားပခင်ား/ြ က်သိ္်ားပခင်ား္ ောားပ ြုလ ် ေ်အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်

အကကွင်ား္ဲအခွင်အမ ား ှိသည်။
၂။၃။

ကတ်ကိလမ
ဲ ပ ောင်ား၍္ ဘဲ ကတ်ကိင်မ

၂။၄။

အြွဲွေ့ဝင်အပြစ်္ှ

ောင်သူတစ်ဦားတည်ားသောလျှင်သီားသေို့်အသားပ ြု ေ်ပြစ်သည်။

်စဲပခင်ား၊ ကတ်နှင်တဲလ
ွ က် ှိသည် အခွင်အမ ား္ ောားအောားရ ်သိ္်ားပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် သက်တ္်ား ကေ်သွောား

သည်ကတ်အောား သက်တ္်ားတိား္မ ားပခင်ား္ ောားကိ အခ ေ
ိ ်္မ ားပ ြုလ ်နိင်သည်အခွင်အမ ား ှိပ ီား ကတ်အောား ပ ေ်လည်အ ်နှ
ေ်အတွက် ကတ်ကိင်မ
၂။၅။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

အမကကောင်ားပ ခ က်မ ား၍ပြစ်မစ၊

ှိမေသည် ကတ်ကိင်မ
ဝေ်မ
၂။၆။

ောင်္ှုအောား

ောင်သူအောား မတောင်ားခပခင်ား္ ောားပ ြုလ ်နိင်သည်။
အမကကောင်ားပ ခ က်္မ ားဘဲပြစ်မစ

ဤသမဘောတူညီခ က်အ

ောင်သူ၏မ ေါ်လွင်မေမသော တောဝေ်ဝတတ ောား္ ောား ကိ္ထိခိက်မစဘဲ ္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်္

်စဲပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် အ

္ည်သည်အမကကောင်ားမကကောင်္

ိ

ထိအမကကောင်ားကကောားခ က်ကိ လက်ခ

ိ

ားသတ်ပခင်ားပ ြုလ ်နိင်သည်။

အြွဲွေ့ဝင်အပြစ်္ှ

်စဲပခင်ား၊

ှိသည်မေို့္ှစ၍ (၇)

အခွင်အမ ား္ ောားအောားရ ်သ္
ိ ်ားပခင်ားပ ြုလ ်သည်နှင်

က်အတွင်ား ကတ်အောား ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ကတ်ဌောနသိို့

ပ ေ်လည်အ ်နှ ္ည်ပြစ်သည်။ ကတ်အောား ကမ္ဘောဇဘဏ်သိို့ ပ ေ်လည်အ ်နှပခင်ား္ပ ြုမသားသည်အမတောအတွင်ား ကတ်
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အသားပ ြု္္
ှု မ
ှ ေါ်မ ါက်လော သည်

မငွမတောင်ားခလော္ ောားအတွက်မ ားမခ ္ှုသည်

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူ၏တောဝေ်သော

ပြစ်သည်။
၂။၇။

အခွင်အမ ား္ ောားအောားရ ်သိ္်ားမကကောင်ား သိ္
ို့ ဟတ် အြွဲွေ့ဝင်အပြစ်္ှ
က်လက်အသားပ ြုပခင်ားသည်

လိ္်လည်္ှုမပ္ောက်ပ ီား

နှင်အညီ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဥ မေမကကောင်ားအ တ ောားစွဲ
၂။၈။

ကတ်တင
ွ ်မြော်ပ ထောားသည် သက်တ္်ားကေ်
သက်တ္်ား

်စဲမကကောင်ား အသိမ ားပ ီားမောက်တွင် ကတ်အောား

ပ ည်မထောင်စသ္မတပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်၏

တည်

ဲဥ မေ္ ောား

္ှု
ိ ကိခ ္ည်။

ား္ည် က်္တိင်္ီ တစ်လအလိတွင် ကတ်အောား

က်လက်္တိားပခင်ား္ ောားအတွက် ကတ်ကိင်မ

ယ်ြ က်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ်

ောင်သူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်သိို့ စောပြင်မ ားသောား အမကကောင်ား

ကကောား ္ည်။

၃။

ကတ်သက်တမ််း
ကတ်တင
ွ ် လ/နှစ် စပြင်မြော်ပ ထောားမသော လအကေ်ထိသောလျှင် ကတ်သည်သက်တ္်ား ှိ္ည်ပြစ်သည်။

၄။

PIN
၄။၁။

ကတ်ကုံင်မ

ောင်သူ္ှ ကတ်ကုံ မလ ောက်ထောားပပားမနောက် ကမ္ဘောဇဘဏ် ဝန်ထ္်ား္ှ ကတ်ကုံင်မ

ထုံတ်မပား္ည်ဖြစ်သည်။ ကတ်ကုံင်မ

ောင်သူသည် ကတ်ကုံစတင်ြွငရ
် န် ပထ္

လုံအပ်ပါါသည်။ Green PIN ကုံလက်ခရရှရန် ကတ်ကုံင်မ

ကတ်ကိင်မ

ောင်ထောားသူသည် ကတ်ြွင်ဖခင်ားတွင် ္ှတ်ပုံတင်ထောား

င် Green PIN ကုံ SMS ဖြင် လက်ခရရှ္ည်ဖြစ်သည်။ ကတ်ကိင်မ

သည် ကတ်နှင် Green PIN နှင် တ်သက်လျှင် ကတ်ကိင်မ
၄။၂။

ုံားအကက္်အတွက် Green PIN ရှရန်

ောင်ထောားသူ္ှ ရရှမသော ကတ်အောား ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM

စက်အတွင်ားသထ
ုံို့ ည်သွင်ားရ္ည်ဖြစ်သည်။ ထမ
ုံို့ နောက် ကတ်ကုံင်မ
ပပားဖြစ်သည် ြုံန်ားနပါတ်္ှတစ်

ောင်သူထသုံို့ ကတ်ကုံ

ောင်သူသည် အပခောား္ည်သူကိ္

ောင်သူ္ှ

ှထ
ိ ောား

ောင်သူ၏ တောဝေ်သောလျှင်ပြစ်သည်။

ိ PIN သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PINကိ ထတ်မြော်မပ ော

ိပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ်

ကတ်အောား မ ားထောားပခင်ား္ ောား ္ပ ြု ။ transaction ပ ြုလ ်ခ ေ
ိ ်တွင် ္ှေ်ကေ်သည် အသိအ္ှတ်ပ ြု္ှု (identification) ပြင်
ကတ်အောားအသားပ ြုပ ီားမ

ောင် က်သည် transaction ္ ောားအောားလားအတွက် ကတ်ကိင်မ

္ည်။
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ောင်သူကအပ ည်အဝ တောဝေ်ယူ

၄။၃။

ကတ်ကိင်မ
အတွက်

ောင်သူ၏အက ြုိ ားစီား ွောားအတွက် ၎င်ားစိတ်ကကိြုက် PIN သိမ
ို့ ပ ောင်ားလဲ ေ်အကကြု ါသည်။ ထိသိမ
ို့

၎င်ားသည်

ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM စက်္ ောားတွင် PIN

ေ ါတ်မပ ောင်ားလဲ္ှုလ ်ငေ်ားစဉ်အောား

ောင် က် ေ်
မ ားခ ယ်္ှုကိ

အသားပ ြုနိင် ါသည်။
၄။၄။

PIN အောား (၃) ကကိ္်္ှောားယွင်ား၍နှိ ်္ိလျှင် ကမ္ဘောဇဘဏ်က သင်တင်မလ ောက် တ်သည် အတည်ပ ြု္ှုကိ လ ်ပ ီားသည်
အထိ ကတ်ကိင်မ

၄။၅။

ကတ်သည်

ောင်သူ၏ကတ် ိတ်သွောား္ည်ပြစ်သည်။

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူထတွင်သော ှိ ္ည်ပြစ်ပ ီား

္ည်သူတစ်စတစ်ဦားတစ်မယောက်ထကိ္ျှ

လဲမပ ောင်ားပခင်ား

္ပ ြု ။
၄။၆။

ကတ်အောားခွင်ပ ြုခ က်္ ဘဲ အသားပ ြုပခင်ားအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်က တောဝေ်ယ္
ူ ည်္ဟတ်ဟူသည် စည်ားက္်ားခ က်ပြင်
ကတ်အောားထတ်မ ားထောားပခင်ားပြစ်သည်။ ထိတောဝေ်သည် ကတ်ကိင်မ
သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PIN ေ ါတ်အောား
္ည်သည်မေ ောတွင်္
ကတ်ကိင်မ

၄။၇။

ိက်

ောင်သူ၏တောဝေ်သောလျှင်ပြစ်သည်။ ကတ်နှင် PIN

အိတ်၊ လက်ကိင်အိတ် သ္
ုံို့ ဟုံတ် Phone အတွင်ားထည်၍ ယူ္သွောား ေ်နှင်

ိ ကတ်နှင် PIN သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PIN ေ ါတ်အောား လက်လွတ်စ ယ်ထောားပခင်ား္ပ ြု ေ်အတွက်

ောင်သူကမ

ောင် က် ္ည်ပြစ်သည်။

PIN သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PIN ေ ါတ်အောားအ္ှတ်တ္ဲ ထတ်မြော်မပ ော

္ိ
ိ သည်

ိ ါက PIN ေ ါတ်အောား ကတ်ကိင်မ

ောင်

သူကခ က်ပခင်ား လဲ စ် ္ည်ပြစ်သည်။
၄။၈။

္ည်သည် င်္္ိြုလ်ထသိ္
ို့
သ္
ုံို့ ဟုံတ်

Green

ထိသိထ
ို့ တ်မြော်မပ ော
ကတ်ကိင်မ
၄။၉။

ကတ်မ ောက်

ိပြစ်မစ၊ ္ည်သည် တတိယအ ်စဝင်ထသိပို့ ြစ်မစ ကတ်အောားမ ားလိက်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် PIN

PIN

ေ ါတ်အောား

ထတ်မြော်မပ ော

ိပခင်ား

္ပ ြု ေ်

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူတွင်သောလျှင် တောဝေ် ှိ္ည်ပြစ်သည်။
ား/ခိားယူခ ပခင်ား၊

က်စီားပခင်ားနှင် PIN သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PIN ေ ါတ်ကိမပ ော

မသောအသိမ ား အမကကောင်ားကကောား္ှုကိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က လက်ခ
transaction တိင်ားသည် ကတ်ကိင်မ

ကတ်ဆပ္ျောက်

ောင် က် ္ည်။

္ိ
ိ ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် PIN သ္
ုံို့ ဟုံတ် Green PIN ေ ါတ်အောား လခခြုစွ္ထောားပခင်ား္ ောားအတွက်

ကမ္ဘောဇဘဏ်သိို့ စောပြင်မ ားသောားပ ီား အသိမ ားအမကကောင်ားကကောား ေ် ကတ်ကိင်မ

၅။

ောင်သူကမ
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ောင်သူကသမဘောတူ ါသည်။ ထိသိို့

ှိပ ီား၊ ္ှတ်တ္်ားတင်ထောားခ ေ
ိ ်္တိင်္ီတွင် ပ ြုလ ်သည်

ောင်သူ၏တောဝေ်သောလျှင်ပြစ်သည်။

ို်းခခင််း

ိ္ိပခင်ား္ ောားအတွက်

၅။၁။

ကတ်မ ောက်

ား/ခိားယူခ လျှင် ကတ်ကိင်မ

ောင်သူသည် ကတ်အောားထတ်ယူခဲသည်ဘဏ်ခွဲသိို့ ခ က်ပခင်ား အသိမ ား

အမကကောင်ားကကောား ္ည်။
၅။၂။

ကတ်မ ောက်

ားမကကောင်ား အသိမ ားအမကကောင်ားကကောားခ က်ကိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က ္ှတ်တ္်ားတင်ထောားခ ေ
ိ ်အထိ ကတ်အောား

တ ောား္ဝင်အသားပ ြု္ှုမကကောင် ပြစ်မ ေါ်လော မသော မငွမကကား
၅။၃။

မ ောက်

ားသွောားသည်ကတ်

သိ္
ို့ ဟတ်

PIN

ားရားှု ္ှုသည် ကတ်ကိင်မ

ေ ါတ်အောား

ောင်သူ၏စော င်ား္ှ သောပြစ် ါ္ည်။

အစောားထိားထတ်မ ား ပခင်ားအတွက်

ကမ္ဘောဇဘဏ်က

အခါအောားမလ ော် စွောသတ်္ှတ်္ည် အခအောားမကောက်ခ္ည်ပြစ်သည်။
၅။၄။

ဤမေ ောတွင်မြော်ပ ထောားမသော

စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောားကတ်ကိင်မ

ကမ္ဘောဇဘဏ်က က ခ ္ည်/က ခ ေ် ှိသည်
အောားလား အတွက် ကတ်ကိင်မ

၆။

ားရှုား္ှု္ ောား၊

ောင်သူက

လိက်ော္ှု္ ှိသည်အတွက်

က်စီား္ှု္ ောား၊ က သင်မငွ္ ောား သိို့္ဟတ် အသားစ ိတ်္ ောား

ောင်သူက ကမ္ဘောဇဘဏ်အောားမလ ော်မကကားမ ား ္ည်။

အခ
၆။၁။

ကတ်ပြင် ကတ်ကိင်မ

ောင်သူထသိို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်က ဝေ်မ

ောင်္ှုမ ားမေပခင်ားအောားမထောက်ရှုပ ီား နှစ်စဉ်မကကား မတောင်ားခ

ပခင်ား၊ ကတ်အတွက်အခမကောက်ခပခင်ား၊ အပခောားမသော ATM/Debit ကတ် ထတ်မ ား သည်အခ၊ transaction

ှင်ားတ္်ား

ထတ်မ ားခ ္ ောားကိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က မတောင်ားခသွောား္ည်ပြစ်သည်။
၆။၂။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ္ည်သည်အခ န်တွင်္
မြော်ပ

၇။

ါ အခ္ ောားအောားပ င်

ုံ ္ည်သည်အမ ကောင်ားမ ကောင်ဖြစ်မစ ၎င်ား၏တစ်ဦားတည်ား

ားပြတ်ခ က်ပြင်

င်မပ ောင်ားလဲသတ်္ှတ်နိင်သည်။

ဆပ္်းရန်တောဝန်ကန်သတ်ချက်
၇။၁။

မ ါမလ ော္ှု၊ ခ ေ်လှ ်ထောား ှိ္ှုမကကောင်ပြစ်မစ၊
မ ားမခ ္ှုပ ြုလ ်ပခင်ား အောားပငင်ား

၇။၂။

ိင်ဝေ်ထ္်ား၊ ကိယ်စောားလှယ်မကကောင်ပြစ်မစ သိ္
ို့ ဟတ်

ိင် ှင်ထသိို့

ိခ ပခင်ားမကကောင်ပြစ်မစ ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်တောဝေ်္ ှိမစ ။

စက်မကကောင်ပြစ်သည်္ှောားယွင်ား္ှု၊ ေည်ား ညော ိင်ား

ိင် ောအ္ှောားအယွင်ား၊ အခ က်အလက်္ှောားယွင်ားပခင်ားနှင်

က်သွယ်္ှု

ပ တ်မတောက်ပခင်ား္ ောားအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်တောဝေ်္ ှိမစ ။
၇။၃။

အြွဲွေ့တစ်ခက

ည် ယ်ခ က်ပြင်ပြစ်မစ၊

မ ါမလ ောစွောမ

ထိက်တေ်စွော ှိမေ ္ည် င်္္ိြုလ်၏ အမလားထောားမ
လော ပခင်ား ္ဟတ်ဟ

ောင် က်ပခင်ားမကကောင်ပြစ်မစ၊

ယင်ားအြွဲွေ့၏

ောင် က်္ှုနှင်ကျွ္်ားက င်္ှု္ ှိပခင်ားမကကောင်ပြစ်မစ

ားရှုား္ှု္ ောား ပြစ်မ ေါ်

ိ ါက ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောား အမကောင်အထည်မြော် မ
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ောထူားတွင်

ောင် က်ပခင်ား

သိ္
ို့ ဟတ် ယင်ားတိန
ို့ ှင်
လော သည်

က်စ ်၍ပြစ်မ ေါ်လော မသော ္ည်သည်တောဝေ် ှိ္ှု

္ည်သည်အက ြုိ ားအပ္တ်

ားရှုား္ှု၊ အခ က်အလက်

ိင် ော အယူအ

ားရှုား္ှု၊ အသားပ ြုနိင်ပခင်ား

မကကောင်္

ိ မ ေါ်မ ါက်

ားရှုား္ှု၊ ကေ်က စ ိတ်္ ောား၊

စီား ွောားမ ားလ ်ငေ်ားပ တ်မတောက်္ှု သိ္
ို့ ဟတ် အပခောားမသော ထူားပခောားပြစ်စဉ်္ ောား၊ တိက်ရက်
ိ ပြစ်မစ၊ ထိမ ောက်မသော
ပ စ်ေဏ်ခ ္ှတ်္ှုမကကောင်ပြစ်မစ၊ မောက်
အတွက်္

၈။

ိ ္ည်သည်အြွဲွေ့္

က်တွဲ က်စီား

ားရှုား္ှုမကကောင်ပြစ်မစ မ ေါ်မ ါက်လော မသော ္ည်သည်

ားရှုား္ှု

ိသည် အပခောားမသောအြွဲွေ့အမ ေါ်တွင်တောဝေ်္ ှိမစ ။

ဆလျော်ဆ က်း
၈။၁။

ဤမေ ောတွင်မြော်ပ ထောားမသောစည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောားကတ်ကိင်မ
ကမ္ဘောဇဘဏ်ကက ခ ္ည်/က ခ ေ် ှိသည်
အောားလားအတွက် ကတ်ကိင်မ

၈။၂။

ကတ်ပြင် ကတ်ကိင်မ
ထသူသိို့ ကတ်ပြင်မ
္

ားရှုား္ှု္ ောား၊

လိက်ော္ှု္ ှိသည်အတွက်

က်စီား္ှု္ ောား၊ က သင်မငွ္ ောား သိ္
ို့ ဟတ် အသားစ ိတ်္ ောား

ောင်သူက ကမ္ဘောဇဘဏ်အောားမလ ော်မကကားမ ား ္ည်။

ောင်သူထသိို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်က ဝေ်မ
ောင် က်မ ားသည်ဝေ်မ

ောင်္ှု

၏အက ြုိ ား

ိက ခ ္ည် အမ ားယူ္ှု၊ မစောေကတက်္ှု၊ မတောင်ား

အသားစ ိတ် (က ြုိ ားမကကောင်ား

ောင်သူက

ောင်္ှုမ ားမေပခင်ားအောားမထောက်ရှုပ ီား ကတ်ကိင်မ

ောင်

က်အပြစ် ကမ္ဘောဇဘဏ်က ္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်

ိခ ္ှု၊ တ ောားစွဲခ ္ှု။

ားရှုား္ှု၊

က်စီား္ှု၊ က ခ ္ှု၊ နှင်

ီမလ ော်သည် မ ှွေ့မေခ သောပြစ်သည်ဟသော ကေို့်သတ်ထောား္ှု္ ှိမသော်လည်ား ယင်ားအ ါအဝင်)

္ ောားနှင်စ ်လ ဉ်ားပ ီား ကမ္ဘောဇဘဏ်အောား မလ ော်မကကားမ ား ေ်နှင် ကမ္ဘောဇဘဏ် နှင်/သိ္
ို့ ဟတ် ယင်ား၏ဝေ်ထ္်ား္ ောား
အောားထိခိက်ေစ်ော္ှု္ပြစ်မစ ေ် အတွက် အကောအကွယ်မ ားသွောား ေ် ကတ်ကိင်မ

၉။

ောင်သူ ကသမဘောတူသည်။

အသို်းခပ္ြုသူ၏အရည်အချင််းခပ္ည်မီမှု
ဤဝေ်မ
ကတ်ကိင်မ

ောင်္ှုအောားလားအောား အသားပ ြု ေ်အတွက် ကတ်ကိင်မ

ောင်သူသည် တ ောားဥ မေအ တောဝေ် ှိသူပြစ်မကကောင်ား

ောင်သူက ကိယ်စောားပ ြုပ ီားအော္ခသည်။ ္ှတ်တ္်ားထောား ှိနိင်မ ားအတွက် ကတ်ကိင်မ

ောင်သူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်သိို့

တ ောားဝင်အ္ည်အပ ည်အစ၊ ္ှတ် တင် သိ္
ို့ ဟတ် နိင်ငကူားလက်္ှတ်ေ ါတ်၊ စောတိက်လိ ်စော, ြေ်ားေ ါတ် နှင် အီားမ္ားလ် လိ ်စော
္ ောားမ ား ေ်သမဘောတူသည်။ ကတ်ကိင်မ
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကတ်ကိင်မ

ောင်သူအမေပြင် ယင်ားသတင်ားအခ က်အလက်္ ောားအောား ထိေ်ားထောား ္ည် တောဝေ် ှိသည်။

ောင်သူကမ ားသည် သတင်ားအခ က်အလက်္ှေ်သ္ျှသည် ္ှေ်ကေ်၊ တိက ပ ီား မောက်

အမပခအမေနှင် ကိက်ညီ္ှု ှိမကကောင်ား ္ှတ်ယူ ္ည်ပြစ်သည်။
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ား

၁၀။

ထိုတ်ဆဖော်ဆခပ္ော

ိုခခင််း

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်
ကိင်မ

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူထ္ှ

ှိထောားသည်

င်္္ိြုလ်မ ားသတင်ားအခ က်အလက်္ ောားအပ င်

ောင်သူ၏ မငွစောရင်ားနှင် တ်သက်သည် သတင်ားအခ က်အလက်္ ောား သိ္
ို့ ဟတ် ကတ်ကိအသားပ ြုပ ီား ကတ်ကိင်မ

ကပ ြုလ ်လိက်သည် transaction နှင်သက်

ိင်သည်အခ က်အလက်္ ောားအောား ္ည်သည် ဥ မေ ိင်ား

ကတ်
ောင်သူ

ိင် ောအောဏော ိ၊ တ ောား

ဥ မေစိား္ိားမ ား အောဏော ိင် သိို့္ဟတ် တ ောားရား ္ ောားသိမ
ို့ ားအ ်နိင်သည်။ မအောက် ါအမကကောင်ား္ ောားမကကောင် ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်
ကတ်ကိင်မ

ောင်သူ ၏ကိယ်မ ားအခ က်အလက်္ ောားအောား မ ားနိင်သည် -

၁၀။၁။

ဥ မေ သိ္
ို့ ဟတ် တ ောားရားအ္ိေို့်နှင်အညီပြစ်မစ ေ်၊

၁၀။၂။

လိ္်လည်္ှု၊

လခခြုမ ား

သိ္
ို့ ဟတ်

ေည်ား ညော ိင်ား

ိင် ော

ကိစစ

်္ ောားအောား

ကိင်တွယ်မပြ ှင်ား ေ်၊

စစ်မ

ား ေ်၊

မလ ော ါားသွောားမစ ေ်အတွက် လိအ ်လောလျှင်

၁၁။

ကတ်ကင
ို ်ဆ
၁၁။၁။

ောင်သ၏
ူ မငွေစောရင််းမှထိုတ်ယခူ ခင််း

အပ ီားသတ်အတည်ပ ြုခ က်ပြစ်ပ ီား

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူလိက်ော ္ည်

ဘဏ်၏္ှတ်တ္်ား္ ောားအ

ပခင်ားမကကောင် အက ြုိ ားသက်မ ောက်္ှုပြစ်လောသည် transaction ္ ောားအတွက် ကတ်ကိင်မ
စော င်ား္ှ

ကမ္ဘောဇဘဏ်အမေပြင်

ကတ်ကိင်မ
၁၁။၂။

ောင်သူ၏ သတ်္ှတ်ထောားသည်

သတ်္ှတ်ထောားသည်စော င်ား္ှ

ထတ်ယူပခင်ားပ ြုလ ် ေ်

ောင်သူက ကမ္ဘောဇဘဏ်အောားခွင်ပ ြုခ က်အတိအလင်ားမ ားထောားသည်။

ကတ်ကိအသားပ ြုပ ီား
ကိင်မ

ထတ်ယူ ိင်ခွင် ှိသည်။

ကတ်အသားပ ြု္ှု

မငွထတ်ယူ္ှုအ ါအဝင်

မ

ောင် က်လိက်သည်

transaction

အောားလားအတွက်

ောင်သူက သတ်္ှတ်မ ားထောားသည် မငွစောရင်ား္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အမေပြင်ထတ်ယူနိင်သည်။ ထိသိမ
ို့

ေ်အတွက် ကတ်ကိင်မ
အသားပ ြုမကကောင် အခ္ ောား

ကတ်

ောင် က်နိင်

ောင်သူက ၎င်ား၏ သတ်္ှတ်စော င်ား (္ ောား) ္ှ transaction (္ ောား) ၏ ္ောဏအပ င် ၎င်ား၏ ကတ်
ှိသည်

ိလျှင် ယင်ားတိို့အောားထတ်ယူ ေ် ကမ္ဘောဇဘဏ်သိို့ ယတိပ တ် ခွင်ပ ြုခ က် မ ားထောား

သည်။
၁၁။၃။

ကတ်နှင် မ ားခဲသည်ဝေ်မ

ောင်္ှု္ ောားနှင် တ်သက်ပ ီား ကမ္ဘောဇဘဏ်က

သတ်္ှတ် မငွစောရင်ား္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်ကထတ်ယူနိင်သည်။
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ားပြတ်သည် အခနှင်က သင်မငွ္ ောားအတွက်

၁၂။

ဆနစဉ်ဆငွထတ
ို ်ကန်သတ်ချက်
ကတ်ကိင်မ

ောင်သူပ ြုလ ်္ည် မေို့စဉ်မငွထတ်္ှုအမ ေါ်ကေို့်သတ် ေ် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်လ ် ိင်ခွင် ှိပ ီား ထတ်မ ား္ည်

မငွစကကူအ္ ြုိ ားအစောားကိလည်ား

၁၃။

ားပြတ် ိင်ခွင် ှိသည်။

TRANSACTION မျော်းခပ္ြုလိုပ္်ခခင််း
၁၃။၁။

ATM/POS
ပ င်

ကထတ်မ ားလိက်သည်

transaction

္ှတ်တ္်ား္ ောား္ှောအတည် င်ပြစ်ပ ီား

င်္ှု္ ှိ ါက ယင်ားအတိင်ားလိက်ော ္ည်ပြစ်သည်။ စစ်

ား၊ ပ င်

င်ထောားသည်

ကမ္ဘောဇဘဏ်ကစစ်မ

္ောဏကိ ကတ်ကိင်မ

ား၊

ောင်သူက

လိက်ော ္ည်။
၁၃။၂။

ကတ်ကိင်မ
က ခထောား္ှုကိ

၁၃။၃။

ောင်သူလက်္ှတ်ထိားထောားသည်
္ှတ်တ္်ားတင်ထောားသည်

ATM

transaction

္ ောား၏

slip

္

ိသည်

ကတ်ကိင်မ

က သင်မငွ္ ောား၏အပ ီားသတ်အတည်ပ ြုခ က်ပြစ်ပ ီား

ောင်သူထ္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်က မကောက်ခသွောား္ည်ပြစ်သည်။

အတည်ပ ြုပခင်ား သည် ကတ်ကိင်မ

၁၄။

sales

ကိင်မ

Transaction

ထိမေ ောတွင်္ှတ်တ္်ားတင်ထောားသည်

၁၃။၄။

္ည်သည်

Log

က သင်မငွ္ ောား၏

သည်

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူကိယ်တိင်

ယင်ားအောား

ောင်သူကိယ်တိင်က

အပ ီားသတ်အတည်ပ ြုခ က်ပြစ်သည်။

PIN

ကတ်

က ခထောားပ ီား
အောားစစ်မ

ား

ောင်သူနှင် transaction ပ ြုလ ်္ှု ္ှေ်ကေ်မကကောင်ား အတည်ပ ြု ပခင်ားပြစ်သည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် မေို့စဉ်ပ ြုလ ်သည်transaction အမ အတွက်ကိ ကတ်တင
ွ ် မြော်ပ

ိင်ခွင် ှိသည်။

ခိုနမ်
ှ ပ္ိုင်ခွင်
တတိယအ ်စဝင်ကပြစ်မစ၊
အမကကောင်ား္

ိမကကောင်ပြစ်မစ

ကမ္ဘောဇဘဏ်ကပြစ်မစက

္ှောားယွင်ားမ ား ္
ိို့ ိမသော

တောဝေ် ှိသည်။ ထိသိမ
ို့ သောမငွမကကားသည် ကတ်ကိင်မ

္ှောားယွင်ား၍ပြစ်မစ၊

္ည်သည် ိမငွကိ္

ိ

ပ ေ်မ ား ေ်

ောင်သူက ္ှေ်္ှေ်ကေ်ကေ် ိင်

ိင်

သိ္
ို့ ဟတ်
ကတ်ကိင်မ

္ည်သည်
ောင်သူထတွင်

ှိ ္ည်မငွမကကား္ဟတ်သည်အတွက်

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ထိသိို့ ိ၍ထတ်မ ား္ိမသောမငွကိ ္ည်သည်ကေို့်သတ်ခ က်္ျှ္ ှိဘဲ သိ္
ို့ ဟတ် အသိမ ားအမကကောင်ားကကောား္ှု
္လ ်ဘဲ သိ္
ို့ ဟတ် က ြုိ ားမကကောင်ား

၁၅။

မလွန်

ီမလ ော်သည် အပခောားမသောေည်ားပြင် ခနှိ္် ိင်ခွင် ှိသည်။

န်နင
ို ်ဆသော ခဖစ်ရပ္်မျော်း
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ဤဝေ်မ

ောင်္ှုကိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က

မ

ောင် က်မ ားမေစဉ်ကောလအတွင်ား

သဘောဝမဘားအနတာ ောယ်၊

စစ်ပြစ် ွောား္ှု၊

နဒပ ္ှု သိ္
ို့ ဟတ် အလ ်သ္ောားအပငင်ား ွောား္ှု၊ ကေ်သွယ်မ ား ိတ် င်္ှု၊ အစိား အ္ိေို့်၊ ္ီားမလောင်ပခင်ား၊ မ ကကီားပခင်ား၊ ္ိားသည်ားထေ်စွော
ောသွေ်ားပခင်ား၊ ္ေ်တိင်ား သိ္
ို့ ဟတ် အလွေ်
စီား ွောားမ ား ိတ်
္လွေ်

လော သည်

ပြစ်

်္ ောားသောပြစ်သည်ဟ

ီမလ ော်စွော

္ည်သည်လ ်ငေ်ားမ

အဟေို့်အတောားပြစ်ပခင်ား၊ အတောားအ
ိ ါအမပခအမေ္ ောား

ပ ီား

ောင် က် ေ်

၁၆။

္ ှိမစ

ါ။

်အထိ ပြစ်မ ေါ်

ိ ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်

ောားလည်သမဘောတူ ါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ယင်ားသိို့မသော အမပခအမေ္ ောားမကကောင်

ားသွောားသည်အခ ေ
ိ ်အထိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က မ ားမေသည်
က်လက်ပြစ် က်မေစဉ်ကောလအတွင်ား

အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်အမေပြင် ကတ်ကိင်မ
တောဝေ် ှိမစပခင်ား

်္ ောားမကကောင် အခ ေ
ိ ်ကောလတစ်

က်ကွက်္ှု သိ္
ို့ ဟတ် မနှာင်မနှား္ှုပြစ်ပခင်ား္ ောားအတွက်္

တောဝေ်ဝတတ ောား္ ောားကိ ပြည်

ပြစ်မစ

ပြစ်

ီားပြစ်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် မနှာင်မနှားမေပခင်ား္ ောားကကြုမတွွေ့မေ သည် အတိင်ားအတောအမ ေါ်္ူတည်၍

ပြစ်သည်။ ထိသိမ
ို့ သောအမပခအမေ္ ောား
မြော်ပ ထောားမသော

ကေို့သ
် တ်ထောား္ှု္ ှိမသော်လည်ား ယင်ားတိအ
ို့
ါအဝင်ပြစ်ပ ီား ကမ္ဘောဇဘဏ်

ထိေ်ားခ ြု ်နိင်္ှုထက် မက ော်လွေ်မေသည်

တောဝေ်္ ှိမကကောင်ားကိ အသားပ ြုသူသည်

အ

ူ ူအကကွ္ှု၊ ေ်ကေ်္ှု၊ လူထ္ပငိ္်္သက်ပြစ်္ှု၊

ို့ိအမ ားယူ္ှု၊ သ ိတ်မ္ှောက်္ှု၊ လျှ ်စစ်ဓောတ်အောားပ တ်မတောက်္ှု၊ စက်ချွတ်ယွင်ား္ှု သိ္
ို့ ဟတ် အပခောားမသော

ေ်နိင်မသော

္ှ က ြုိ ားမကကောင်ား

ိား ောားသည် ောသီဥတအမပခအမေ္ ောား၊

သိို့္ဟတ်

ည်ား ေ်၊ ထ္်ားမ

ဤဝေ်မ

ောင်္ှုအောား

ိင်ားငထောား္ည်

ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားတွင်

ောင် ေ်

က်ကွက်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် မနှာင်မနှားပခင်ား္ ောား

ောင်သူအမ ေါ်တွင်ပြစ်မစ သိ္
ို့ ဟတ် အပခောား္ည်သည်လူ င်္္ိြုလတ
် စ်ဦားဦားအမ ေါ်တွင်

ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောား

ခ ြုိ ားမြောက်ပခင်ားပြစ်သည်ဟ ္ှတ်ယပူ ခင်ား

ဆငွဆ က်းခဝါချမှု တိုကဖ
် ျက်ဆရ်းနှင် စီ်းပ္ွော်းဆရ်းအဆရ်းယူမှုမျော်း
၁၆။၁။

လူ င်္္ိြုလ်္ ောား၊

စီား ွောားမ ားလ ်ငေ်ားအြွဲွေ့အစည်ား္ ောားနှင်

transaction

္ ောားပ ြုလ ်ပခင်ား္ ောား္ှ

သမဘောတူညီခ က်ပ ြုလ ်ပခင်ား

ကမ္ဘောဇဘဏ်အောား

တောား

သိ္
ို့ ဟတ်

ီား ိတ် င်္ှုပ ြုလ ်နိင်မသော

၄င်ားတိို့ ါဝင်သည်

ပ ည်မထောင်စသ္မတ

ပ္ေ်္ောနိင်ငမတော် သိ္
ို့ ဟတ် အပခောားမသောနိင်င္ ောား၏ မငွမကကားခဝါခ ္ှုတိက်ြ က်မ ားဥ မေ္ ောားကိ ကမ္ဘောဇဘဏ်က
လိက်ော
၁၆။၂။

ါသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

၄င်ား၏မငွမကကားခဝါခ ္ှုတိက်ြ က်မ ား

မထောက် ္ှုတိက်ြ က်မ ားနှင်

စီား ွောားကေ်သွယ္
် ှု ိတ်
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သိ္
ို့ ဟတ်

ိို့ မ ားယူ္ှု္ ောားကိ
အ

အကက္်ားြက်အြွဲွေ့္ ောားအောား
စီ္ခေို့်ခွဲမ ား

သိို့္ဟတ်

မငွမကကား

ပ ည်မထောင်စ

သ္မတပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်၏

္ည်သည်အပခောားမသောဥ မေနှင်

စည်ား္ ဉ်ား္ ောားနှင်္

ိကိက်ညီ္ှု ှိမစမ ားအတွက်

လိအ ်သည်သတင်ားအခ က်အလက်အောားလားကိ အသားပ ြုသူကမ ားအ ် ္ည်။
၁၆။၃။

္ည်သည်

transaction

ပ္ေ်္ောနိင်င၏

္ ြုိ ား္

ိအတွက်္

ိ

ကမ္ဘောဇဘဏ်က

ဥ မေ္ ောားကိမသော်လည်ားမကောင်ား၊

မ

ောင် က်မ ားသည်

အပခောား္ည်သည်နိင်င္

ိ၏

လ ်ငေ်ားစဉ်္ ောားသည်

ဥ မေ္ ောားကိမသော်လည်ားမကောင်ား

ခ ြုိ ားမြောက်္ှု ္ ှိမကကောင်ား အသားပ ြုသူကထတ်မြော်မကကညောပ ီား တောဝေ်ယူသည်။

၁၇။

အခငင််းပ္ွော်းမှုဆခဖရှင််းခခင််း
၁၇။၁။

မငွစော င်ား ှင်ားတ္်ားနှင်

transaction

ပ ြုလ ်္ှုအောား

လစဉ်တိက်

ိင်စော င်ားညိမ ားသည်

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူ၏

တောဝေ်သောပြစ်သည်။
၁၇။၂။

ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားမကကောင် သိ္
ို့ ဟတ် ယင်ားတိို့အောားမြောက်ြ က်္ှုမကကောင် မ ေါ်မ ါက်လော
သည် ္ည်သည် အပငင်ား ွောား္ှု၊ ္မေေ ်္ှု၊ မ
နှစ်ြွဲွေ့လားသည် ထိသိို့မသောကိစစ
မ

ွားမနွား ေ်လိအ ်္ှု

နှစ်ြွဲွေ့လားအမေပြင်
အမကကောင်ားကကောားပ ီား

်္ ောားပြစ်မ ေါ်သည်မေို့္ှစ၍

သိ္
ို့ ဟတ်

က်မ ါင်ား (၃၀) အတွင်ား ထိ အပငင်ား ွောား္ှု၊ ္မေေ ်္ှု၊

သမဘောထောားကွဲပ ောား္ှု္ ောားကိ

မပြ ှင်ားနိင် ေ်

က်မ ါင်ား (၃၀) အတွင်ား မပြ ှင်ားခ က်တစ်စတစ် ော္
ထိ

ကွဲပ ောား္ှု္ ောားနှင် တ်သက်၍
အပ ီားသတ်အ

ွားမနွား ေ်လိအ ်္ှု သိ္
ို့ ဟတ် သမဘောထောားကွဲပ ောား္ှု္ ောားနှင်စ ်လ ဉ်ားပ ီား

အပငင်ား ွောား္ှု၊

္မေေ ်္ှု၊

မ

အစွ္်ားကေ်ကကိြုားစောား ္ည်။

ှိ ါက တစ်ြွဲွေ့္ှတစ်ြွဲွေ့သစ
ိို့ ောပြင်အသိမ ား

ွားမနွား ေ်လိအ ်္ှု

ပ ည်မထောင်စသ္မတပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်အတွင်ား ှိ

ားအပြတ်ကိခယူမစ ္ည်။ ထိသိမ
ို့ သောတ ောားရား္ ောား၏ စီ င်ခ က်/

သိ္
ို့ ဟတ်

သမဘောထောား

စီ င် ိင်ခွင် ှိသည်

တ ောားရား္ ောား၏

ားပြတ်ခ က်္ ောားသည် အတည်ပြစ်ပ ီား

နှစ်ြွဲွေ့လားကလိက်ော ္ည်။

၁၈။

အဆထွဆထွ
၁၈။၁။

္ည်သည်အမကကောင်ားမကကောင်္

ိ သိ္
ို့ ဟတ် ကတ် သိ္
ို့ ဟတ် ATM သိ္
ို့ ဟတ် POS မကောင်ားစွောအလ ်္လ ်ပခင်ား၊

ထိသိမ
ို့ သောစက်္ ောားတွင်မငွမကကားအလအမလောက်္ ှိပခင်ား၊
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စက် စစည်ားချွတ်ယွင်ားပခင်ား

သိ္
ို့ ဟတ်

လျှ ်စစ်ဓောတ်အောား

ပ တ်မတောက်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် အပခောား္ည်သည်အမကကောင်ား္ ောားမကကောင် ္
ဝေ်မ
၁၈။၂။

ိ ကေ်သည်ပြစ်သူ၏

ိင်္ ောားတွင် ATM

ောင်္ှု သိ္
ို့ ဟတ် POS terminal ္ ောားအသားပ ြု၍္ ပခင်ားအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်တောဝေ်္ ှိမစ ။

ATM သည် online တွင်အလ ်္လ ်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် ေည်ား ညော ိင်ား

ိင် ောအဟေို့်အတောား္ ောားပြစ်ပခင်ား ္ ောားပြစ် ါက

ATM တွင်လ ်သည် transaction ္ ောား အောား ထိမေို့/မောက်တစ် က် အလ ် က် သိ္
ို့ ဟတ် အေည်ားငယ်မောက်က ပ ီား
မ တွက်္ှတ်သောားသွောား္ည်ပြစ်သည်။
၁၈။၃။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ္ည်သည်အမကကောင်ားပ ခ က်ကိ္ျှ္မ ားဘဲ ဝေ်မ
အောားကုံ

္တ်

က်ပုံင်ခွင်ရှသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

ောင်္ှုအသစ်/မလျှောထောားသည် ဝေ်မ

ထိေ်ားခ ြု ်နိင်္ှု

ထက်မက ော်လွေ်သည်

ပြစ်

ောင်္ှု္ ောား

်္ ောားမကကောင်

ကတ်/PIN/Green PIN မ ား ိို့္ှု မနှာင်မနှားနိင်သည်။
၁၈။၄။

ကတ်ကိင်မ
ကတ်ကိင်မ

၁၈။၅။

ောင်သူသည်

သူ/သူ္၏

ကတ်ကုံ

ပတ်သ္်ားရန်မရားခ ယ်ပါက

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ဘဏ်ခွွဲသုံို့

ောင်သူသည် ကုံယ်တုံင်လောမရောက်ရ္ည်။

ကတ်ကုံ ပတ်သ္်ားသည်အခါ၊ ကတ်ကိင်မ

ောင်သူသည် ၎င်ား၏ ကတ်အောား ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံို့ ခ က်ဖခင်ားဖပန်လည်

မပားအပ်ရ္ည်။
၁၈။၆။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံို့ ကတ်ကိင်မ
အခ က်အလက်တစ်ခုံခုံ

ောင်သူကမပားထောားသည် သူ/သူ္၏လပ်စော၊

အမဖပောင်ားအလွဲဖြစ်ပါက

ကတ်ကိင်မ

က်သွယရ
် န်ြုံန်ား (သ္
ုံို့ ဟုံတ်) အဖခောား

ောင်သူသည်ဘဏ်သုံို့

ဖြစ်နုံင်သ္ မစောလ င်စွော

အမ ကောင်ား ကောားရ္ည်။
၁၈။၇။ မငွစောရင်ား္ူဝါဒမဖပောင်ားလွဲ္ှုရှပါက ကတ်အမဖခအမနကုံ အပ်ဒတ်လုံပ်ရန် ကတ်ကုံင်မ

ောင်သူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံို့

အမ ကောင်ား ကောားရန် အဖပည်အဝ တောဝန်ရှပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် မငွစောရင်ားအမဖခအမန မဖပောင်ားလွဲဖခင်ားမ ကောင်
ကတ်အမဖခအမနမဖပောင်ားလွဲဖခင်ားနှင်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘောဇဘဏ်ဘက်္ှ ္ည်သည်တောဝန်္ ္ရှပါ။
၁၈။၈။

ဤဝန်မ

ောင်္ှုအောား

တစ်ဉားတည်ား
မ
၁၈။၉။

ုံ

္ည်သည်အမ ကောင်ားမ ကောင်ဖြစ်မစ

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

ုံားဖြတ်ခ က်ဖြင် ကကြိုတင်အမ ကောင်ား ကောားဖခင်ား္ဖပြိုဘွဲ ပယ်ြ က်ဖခင်ား သ္
ုံို့ ဟုံတ် ရုံတ်သ္်ားဖခင်ားတုံို့အောား

ောင်ရက်နုံင်္ည်ဖြစ်သည်။

အထက်မြော်ပ
ကတ်ကိင်မ

၁၉။

္ည်သည်အခ န်တွင်္

ဉောဏပ္စစည််းပ္ိုင်

ါစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောား ြတ်ရ၊ှု ောားလည်မကကောင်ားအသိအ္ှတ်ပ ြုသည် အမေပြင်
ောင်သူသည် လက်္ှတ်ထားပိ ီားပြစ်သည် မလျှောက်လောအောားပ ေ်မ ားအ ် ္ည်။

င
ို ်ခွင်
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ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ဝဘ်
စအပြစ် ပြင်ပြစ်မစ
ကေ်အ္ှတ်တ

ိ ်အ္ည်နှင်

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ

မကကော်ပငောပခင်ား္ပ ြု ။
အပခောားဉောဏ စစည်ား

စော က်စောတ္်ားအောားလားတွင်

ါ ှိမသော ကေ်အ္ှတ်တ

္ူ ိင်ပြစ်သည်။ ကတ်ကိင်မ
သိ္
ို့ ဟတ်

က်
ိ နှင်

အမကကောင်ားအ ောအပြစ်ပြင်ပြစ်မစ၊

ိ ်၊ သမကဂတ၊ စောလားအ္ှတ်အသောား၊ လ ်ငေ်ားဝေ်မ

ေီဇိင်ားလက် ောအောားလား၏

ဉောဏ စစည်ား

ောင်သူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဉောဏ စစည်ား
စောပြင်မ ားသောားထောားမသော

ကတ်ကိင်မ

ောင်သူသည်

ိင် ော

္ူ ိင်ခွင်အ

ောင်္ှု အ္ှတ်အသောား၊

်သည်

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

ိင် ော ္ူ ိင်ခွင်ကိ ကိယ်က ြုိ ားအတွက် သားစွဲပခင်ား္ပ ြု

ကကိြုတင်ခွင်ပ ြုခ က်

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

်

စကောားအသားအနှုေ်ား

ိ ်၊

ှိထောားပခင်ား္ ှိဘဲ

ကေ်အ္ှတ်တ

ိ ်၊

ိင် ော ္ူ ိင်ခွင်ကိ ထိခိက် က်ပ ောားမစနိင်သည် ္ည်သည်ပ ြုလ ်္ှု္ ြုိ ားကိ္

္ည်သည်ကိစစကိ္

လ ်ငေ်ားအ္ည်

ိ

သိ္
ို့ ဟတ်

ိ ပ ြုလ ်ခွင် ှိ္ည်္ဟတ် ါ

သိ္
ို့ ဟတ် အပခောားသူက ပ ြုလ ်ပခင်ားကိလည်ား ခွင်ပ ြုမ ား ိင်ခွင် ှိ္ည်္ဟတ် ါ။

၂၀။

ခပ္င်

င်ခခင််း
ဤစည်ားက္်ားခ က်္ ောား ါ ္ည်သည်ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က် သိ္
ို့ ဟတ် ဝေ်မ

္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်္

ားပြတ်ခ က်ပြင် ပ င်

ရတ်သိ္်ား ိင်ခွင် အပ ည်အဝ ှိမကကောင်ားကိ ကတ်ကိင်မ
င်ခ က်္ ောားအ ါအဝင်

ဝေ်မ

ောင်္ှုလ ်ငေ်ားကိ္

သက်

ိင်သည်။

င်ခွင်၊ ္ွ္်ား္ခွင်၊ အစောားထိား ိင်ခွင်၊

ောင်သူက သိ ှိသမဘောတူ ါသည်။ ဝဘ်

ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ားခ က်္ ောားကိ

တောဝေ်အပ ည်အဝ ှိ ါသည်။

၂၁။

ိ

ိ၊ ္ည်သည်အမကကောင်ားမကကောင်ပြစ်မစ ္ည်သည်ကကိြုတင်အမကကောင်ားကကောားပခင်ားကိ္ျှ ပ ြုလ ်ပခင်ား္ ှိဘဲ

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ၎င်ား၏တစ်ဉီားတည်ား

ပ င်

ောင်္ှု နှင်/သိ္
ို့ ဟတ် ္ည်သည်အြိားအခကိ္

အမပ ောင်ားအလဲတစ်

္ှေ်ြတ်ရှုစစ်မ

ားသွောား ေ်

ယ်ြ က်ခွင် သိ္
ို့ ဟတ်

က်
ိ တွင် မြော်ပ မ ားထောား္ည်
ကတ်ကိင်မ

ောင်သူတွင်

် သိ္
ို့ ဟတ် အမပ ောင်ားအလဲ္ ောား ပ ြုလ ်ပ ီားမောက် ္ည်သည်

ိ အသားပ ြုပခင်ားသည် အမပ ောင်ားအလဲ္ ောားမ

ောင် က်ထောား ှိပ ီားပြစ်သည်

ကတ်

စည်ားက္်ားခ က်္ ောားနှင်သော

လွှဲဆခပ္ောင််းခခင််း
ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ားခ က်သတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအ

ကတ်ကုံင်မ

ောင်သူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ စောပြင်မ ားသောားမြော်ပ ထောားမသော

သမဘောတူညီခ က်္ ှိဘဲ ၎င်ား၏ အခွင်မ ား သိ္
ို့ ဟတ် တောဝေ်ဝတတ ောား္ ောား အောားလားကိပြစ်မစ၊ တစ်စိတ်တစ် ိင်ားကိပြစ်မစ
လဲမပ ောင်ားတောဝေ်မ ားအ ်ပခင်ား္ပ ြု ဘဲ၊ ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားတွင် ါဝင်မသော္ည်သည် အစိတ်အ ိင်ားကိ
ပြစ်မစ မြော်မ

ောင် ေ်အတွက် ္ည်သည်ထ ်

င်စောခ ြု ်ကိ္
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ိ ခ ြု ်

ိပခင်ား္ပ ြု ။

၂၂။

အောမခခခင််း
ဝေ်မ

ောင်္ှုအသားပ ြုပခင်ား

ိင် ော

စည်ားက္်ားခ က်အပြစ်

သည် ္ည်သည် ည် ယ်ခ က်္ ြုိ ားအတွက်္
ဝေ်မ

၂၃။

ောင်္ှု္ ောားအောား တ ောားဥ မေနှင်ကိက်ညီပခင်ား္ ှိ

ိ အသားပ ြု္ည်္ဟတ် ါမကကောင်ား အသားပ ြုသက
ူ ကမ္ဘောဇဘဏ်အောား

ောင်္ှု္ ောားကိ အသားပ ြု္ှုနှင် စ ်လ ဉ်ားသည် တည်

လိက်ော ေ် ကတ်ကိင်မ

ဝေ်မ

အော္ခသည်။

ဲဥ မေ၊ စည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ား၊ ေည်ားဥ မေနှင် ပ ဋ္ဌောေ်ားဥ မေအ

်

် ကိ

ောင်သူ္ှ သမဘောတူသည်ပြစ်သည်။

က်လက်အသက်ဝင်ခခင််း
ဤစည်ားက္်ားခ က်္ ောား ါ

ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်တစ်

်စီတင်
ိ ားသည်

ှိ္ည်ပြစ်သည်။ ဤစည်ားက္်ားခ က်္ ောား ါ ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်တစ်
ဥ မေတစ်

်

်အ

က ေ်ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်္ ောားအောား

်

အပခောားပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်္ ောားနှင်္တူဘဲ

်သည် တ ောားဝင်္ှု္ ှိမတောပခင်ား၊

အောဏောသက်မ ောက်္ှု္ ှိမတောပခင်ား္ ောားပြစ်လော ါက
ထိခိက်မစပခင်ား

သိ္
ို့ ဟတ်

က်ပ ယ်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ်

ယင်ားအ ိင်ားသည်သော

က်ပ ယ်မစပခင်ား္ ောား ှိ္ည်္ဟတ်ဘဲ

သီားပခောားသက်ဝင်္ှု

က်ပ ယ်္ည်ပြစ်ပ ီား

က ေ်ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်္ ောားသည်

က်လက်အသက်ဝင်မေ္ည်ပြစ်သည်။

၂၄။

စွန်လတ်ခခင််း
္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်္
အသက်ဝင်မစ ေ်အတွက်

မ

ိ ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားတွင်မြော်ပ ထောားသည် ပ ဌောေ်ားခ က် (္ ောား) အောား
ောင် က် ေ်

္ည်သည်အြွဲွေ့္

ိက

က်ကွက်ပခင်ား

ထိသိမ
ို့ သောအြွဲွေ့က အခွင်အမ ား္ ောားအောား စွေို့်လတ်လိက်ပခင်ားပြစ်သည်ဟ အဓိ ပါယ်ြွင်

၂၅။

သက်

မနှာင်မနှားမေပခင်ားသည်

ပခင်
ိ ား္ ှိမစ ။

ိုင်မှုမရှခခင််း
ဤစည်ားက္်ားခ က်္ ောား ါ ္ည်သည်ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က် (္ ောား) ကိ္

မ

သိို့္ဟတ်

ောင် က် ေ် ္ည်သည်ြက်က္

တစ်ခစီတင်
ိ ားနှင်

ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်အ

ိ
်

ိ ္ည်သည်အခ ေ
ိ ်တွင်္

ိ အက ြုိ ားသက်မ ောက်္ှု ှိမအောင်

က်ကွက်ပခင်ား သိ္
ို့ ဟတ် မနှာင်မနှားပခင်ားကိ ဤစည်ားက္်ားခ က်္ ောား ါ ပ ဋ္ဌောေ်ားခ က်
်ကိ

အောဏောသက်မ ောက်မအောင်

အဓိ ပောယ်မကောက်ယပူ ခင်ား္ ှိမစ ။

13

လ ်မ

ောင် ိင်ခွင်အောား

စွေို့်လတ်ပခင်ားပြစ်သည်ဟ

၂၆။

လမ််းမို်းဆသောဉပ္ဆေနှင် အခငင််းပ္ွော်းမှုဆခဖရှင််းခခင််း
ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားကိ ပ ည်မထောင်စသ္မတပ္ေ်္ောနိင်ငမတော်၏ ဥ မေ္ ောားက လ္်ား္ိား္ည်ပြစ်ပ ီား
ယင်ားဥ မေ္ ောားနှင်အညီ အဓိ ပောယ်ြွင်
မ ေါ်မ ါက်လောမသော

ိ ္ည်ပြစ်ကော ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ား္ ောား္ှ သိ္
ို့ ဟတ် ဤစည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္်ား္ ောားအ

္ည်သည်အပငင်ား ွောား္ှုကိ္

ိ

စီ င်မပြ ှင်ား ိင်ခွင်အောဏောသည်

ပ္ေ်္ောနိင်င ှိ

တ ောားရား္ ောားတွင်သော

ှိမစ ္ည်ပြစ်သည်။

၂၇။

ဘောသောစကော်း
ဤစည်ား္ ဉ်ားနှင်စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအောား အင်္ဂလိ ်၊ ပ္ေ်္ော နှစ်ဘောသောပြင် ပ ြုလ ်ထောားပ ီား နှစ် ္ ြုိ ားစလားသည်
တူညီမသော အဓိ ပောယ်သက်မ ောက်္ှု ှိ္ည်ပြစ်သည်။ အင်္ဂလိ ်ဘောသောနှင် ပ္ေ်္ောဘောသောနှစ်္ ြုိ ားပြင် ပ ြုလ ်ထောားပခင်ားပြစ်မသော
မကကောင် ကွဲလ္
ွဲ ှုတစ်စတစ် ော ှိလျှင် ပ္ေ်္ောဘောသောပြင် မ ားသောားထောားသည် စည်ားက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားကိသောလျှင် အ္ှေ်ယူ
္ည်ပြစ်သည်။
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