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၁။ Self-service Banking Portal ဆသ
ို ည်မာ အဘယ်နည်ေး။
Self-service Banking Portal ဆိုသည်မှာ Customer မ ှာျားအနေဖြင ် Desktop နင ် Mobile Device မ ှာျားကို
အသိုျားဖ ြုကှာ ဝင်န ှာက်နင
ို သ
် ည် Website portal တစ်ခိုဖြစ် ါသည်။ Customer မ ှာျားအနေဖြင ် ဘဏ်သို
လှာန ှာက် ေ်မလိုအ ်ဘဲ အဆို ါ portal မတဆင ် မမတိုကိုယ်န ျားအခ က်အလက်မ ှာျားကို ဖြည်သွငျား် နင
ို ဖ် ခင်ျား၊
မမတိုြွငလ
် စ်လိုသညဘ
် ဏ်စှာ င်ျားမ ှာျားကို န ွ ျားခ ယ်နလ ှာက်ထှာျားနင
ို ဖ် ခင်ျား၊ နလ ှာက်ထှာျားခဲနသှာ ဘဏ်စှာ င်ျားမ ှာျား
၏အနဖခအနေကို သရနင
ို ဖ် ခင်ျားစသည် Customer မ ှာျား၏ အက ြုျားနက ျားဇျားအတွက် ည် ွ ယ် ြေ်တျားန ျားထှာျားနသှာ
Website Portal တစ်ခိုဖြစ် ါသည်။
၂။ Self-service Banking Portal မတဆင် မည်သည် ဘဏ်စာရင်ေးမ ာေးကို ဖွေငလ
် စ်နင
ို သ
် နည်ေး။
Self-service Banking Portal မတဆင ် နအှာက် ါဘဏ်စှာ င်ျားအမ ြုျားအစှာျားမ ှာျား (၆) ခိုကို ြွငလ
် စ်နင
ို ် ါသည်။
−

Normal Account မ ှာျားဖြစ်နသှာ Savings၊ Call နင ် Current မ ှာျားကို တစ်ဦျားခ င်ျား (Individual)
စှာ င်ျားအဖြစ်လည်ျားနကှာင်ျား၊

−

CASH ACCOUNT – Savings၊ CASH ACCOUNT – Call နင ် CASH ACCOUNT – Current
တိုကို

တစ်ဦျားခ င်ျား

(Individual)

စှာ င်ျားအဖြစ်လည်ျားနကှာင်ျား

Self-service

Banking

Portal

မတဆငြ
် ွငလ
် စ်နင
ို ပ် ဖြစ်သည်။
ထအဖ
ို
င် အဖခှာျားဘဏ်စှာ င်ျားအမ ြုျားအစှာျားမ ှာျားကို ါ Self-service Banking မတဆငြ
် ွငလ
် စ်နင
ို ် ေ်
ကကြုျားစှာျားလ က်ရ ှာ ယင်ျားနင ် တ်သက်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်အသစ်မ ှာျားအှာျား Customer မ ှာျားသရနင
ို ် ေ်
အခ ေ်နငတ
် နဖ ျားည ထိုတ်ဖ ေ်န ျားသွှာျားမည်ဖြစ် ါသည်။
၃။ Self-service Banking ကို မည်သတ
ူ အသ
ို
ေးို ပ ြုနင
ို သ
် နည်ေး။
Self-service Banking ကို အသက် (၁၈) နစ်နငအ
် ထက် KBZ ဘဏ်တင
ွ ် ဘဏ်စှာ င်ျားလိုျား၀ြွငလ
် စ်ထှာျားဖခင်ျား
မရနသျားသမ ှာျား တေည်ျားအှာျားဖြင ် New to Bank(NTB) Customer မ ှာျား စတင်အသိုျားဖ ြုနင
ို ပ် ျား အဆို ါ
Customer မ ှာျားအနေဖြင ် ဘဏ်သိုသွှာျားစ ှာမလိုဘဲ Self-service Banking Portal မတဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျားမ ှာျား
ြွငလ
် စ်နင
ို ် ါသည်။
KBZ ဘဏ်တွင ် ဘဏ်စှာ င်ျားြွငလ
် စ်ထှာျားပ ျားသမ ှာျား တေည်ျားအှာျားဖြင ် Existing to Bank (ETB) Customers
ဖြစ်သည် KBZ Customers မ ှာျားအတွက် Self-service Banking ကို အသိုျားဖ ြုနင
ို ် ေ်လည်ျား စစဉ်နဆှာင် ွ က်နေ

လ က်ရ ါသည်။ ယင်ျားနင ် တ်သက်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်အသစ်မ ှာျားအှာျား Customer မ ှာျားသရနင
ို ် ေ်
အခ ေ်နငတ
် နဖ ျားည ထိုတ်ဖ ေ်န ျားသွှာျားမည်ဖြစ် ါသည်။
၄။ Self-service Banking မတဆင် FCY ဘဏ်စာရင်ေးမ ာေးကို ဖွေငလ
် စ်နင
ို ် ါသလာေး။
ယခိုလက်ရတွင ် LCY(MMK) ဖြင ် နများခွေျား် အမတ်စဉ်(၂) တွငန
် ြှာ်ဖ ထှာျားနသှာ ဘဏ်စှာ င်ျားအမ ြုျားအစှာျား(၆)
မ ြုျားကိုသှာ Self-service Banking Portal မတဆင ် ြွငလ
် စ်နင
ို ် ါသည်။ FCY ဘဏ်စှာ င်ျားမ ှာျားကို
ြွငလ
် စ်နင
ို ် ေ်လည်ျား စစဉ်လ က်ရ ါသည်။
၅။ Self-service Banking ပဖင် ဘဏ်စာရင်ေးဖွေငလ
် စ် ါက ဝန်ထဆာင်ခ

်မထ ေးထဆာင်ရန် လို ါသလာေး။

မလို ါ။ Self-service Banking ဖြင ် ဘဏ်စှာ င်ျားြွငလ
် စ် ါက မည်သည်ထ ်နဆှာင်ျားဝေ်နဆှာင်ခမ
န ျားနဆှာင် ေ်မလို ါ။
၆။ Customer မ ာေးအထနပဖင် Self-service Banking ပဖင် မမတထလ
ို
ာက်

ာေးခထသာဘဏ်စာရင်ေးအာေး

ထအာင်ပမင်စွော ဖွေငလ
် စ်ပ ေးပခင်ေး ရ/မရ၊ စတင်အသေးို ပ ြုနင
ို ပ် ခင်ေး ရ/မရကို မည်သသ
ို ရနင
ို ် ါမည်နည်ေး။
Customer မ ှာျားအနေဖြင ် မမတိုနလ ှာက်ထှာျားခဲနသှာဘဏ်စှာ င်ျား၏အနဖခအနေအှာျား Portal Account ၏ My
Order မတဆင ် ဖမင်နတွွေ့ နင
ို ပ် ျား ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်အှာျား နအှာင်ဖမင်စွှာြွငလ
် စ်နင
ို ဖ် ခင်ျား ရ/မရကို
အခ ေ်နငတ
် နဖ ျားည သရနင
ို ် ါသည်။ ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်အှာျား နအှာင်ဖမင်စွှာြွငလ
် စ်ပ ျားန ကှာင်ျား သရပ ျားနေှာက်
၎င်ျားဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်အှာျား စတင်အသျားို ဖ ြုနင
ို မ
် ည် ဖြစ် ါသည်။
၇။ Customer မ ာေးအထနပဖင် Self-service Banking မတဆင် ဘဏ်စာရင်ေးဖွေငလ
် စ်ပ ေးထနာက် Passbook ၊
Cheque Book နင် MPU Debit Card စသည်တအာေး
ို
မည်သည်အခ န်တင
ွေ ် ရနင
ို ် ါသနည်ေး။
မည်ကသရယူ
ို
နင
ို ် ါနည်ေး။
Customer မ ှာျားအနေဖြင ် Self-service Banking မ တဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျားြွငလ
် စ်ပ ျား ါက
မမတိုြွငလ
် စ်လိုက်သည် ဘဏ်စှာ င်ျားအမ ြုျားအစှာျားအလက
ို ် Passbook ၊ Cheque Book နင ် MPU Debit
Card တိုအှာျား ယနင
ို မ
် ည် အခ က်အလက်ကို Portal Inbox မတဆင ် အသန ျားသွှာျားမည်ဖြစ် ါသည်။ ထနေှာက်
ို
Passbook ၊ Cheque Book နင ် MPU Debit Card စသည်တိုအှာျား ( Self-service Banking တွင ်
မမတိုန ွ ျားခ ယ်ခဲသည)် ဘဏ်ခွဲသို မမတိုအဆင်နဖ သည်အခ ေ်တွင ် သွှာျားန ှာက်ထတ
ို ်ယနင
ို ် ါသည်။

၈။ Customer မ ာေးအထနပဖင် မမကကြုက်နစ်သက်ရာဘဏ်ခွေကို ထရွေ ေးခ ယ်ဖွေငလ
် စ်နင
ို ် ါသလာေး။

ြွငလ
် စ်နင
ို ် ါသည်။ Customer မ ှာျားအနေဖြင ် Self-service Banking Portal မတဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျား
အသစ်ြွငလ
် စ် ှာတွင ် ေျားစ ် ှာဘဏ်ခွဲကိုဖြစ်နစ မမတကက
ို ြုက်နစ်သက် ှာဘဏ်ခွဲကို
န ွ ျားခ ယ်ြွငလ
် စ်နင
ို ် ါသည်။ သို ှာတွင ် Self-service Banking Portal မတဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်ြွငလ
် စ် ေ်
န ွ ျားခ ယ်ထှာျားနသှာ ဘဏ်ခတ
ွဲ ွငသ
် ှာ Passbook ၊ Cheque Book နင ် MPU Debit Card စသည်တိုအှာျား
သွှာျားန ှာက်ထတ
ို ်ယ မည်ဖြစ် ှာ မမတသွ
ို ှာျားန ှာက်ယနင
ို မ
် ည်ဘဏ်ခွဲကို နသခ ှာစွှာန ွ ျားခ ယ် ေ်လအ
ို
် ါသည်။

၉။ Customer မ ာေးအထနပဖင် Self-service Banking မ တဆင် ဘဏ်စာရင်ေးဖွေငလ
် စ်ပ ေးထနာက်
ဖွေငလ
် စ်လက
ို ထ
် သာဘဏ်စာရင်ေး

သ ို ကနဦေးအ ် ထငွေကို မည်ကသ ို ထ ေးသွေငေး် နင
ို ် ါသနည်ေး။

မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားသည် Normal Account ဖြစ် ါက မမဘဏ်စှာ င်ျားထဲသို အဖခှာျားသမ ှာျားထမ (Normal
Account မဖြစ်နစ သိုမဟိုတ် CASH Account မဖြစ်နစ)ဘဏ်ခွဲမဖြစ်နစ၊ i/mBanking မဖြစ်နစ
လဲနဖ ှာင်ျားနငွမ ှာျားကို လက်ခဖခင်ျားဖြင ် ကေဦျားအ ်နငွအဖြစ် န ျားသင
ွ ျား် နင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။ ထအဖ
ို
င်
မမကိုယ်တိုငဘ
် ဏ်ခသ
ွဲ ိုသွှာျားန ှာက်ပ ျား Passbook၊ Cheque Book၊ MPU Debit Card ယသည်အခ ေ်တွင ်
မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားထဲသို ကေဦျားအ ်နငွထညသ
် ွငျား် နင
ို ် ါသည်။ မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျား(Normal CASA - Savings/
Current/ Call ) အှာျား KBZPay နင ် ခ တ်ဆက်ပ ျားနေှာက် အဖခှာျား KBZPay Customer မ ှာျားမဖြစ်နစ၊ KBZPay
Agent ထမဖြစ်နစ လဲနဖ ှာင်ျားနငွမ ှာျားကို မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားထဲသို ဖ ေ်လည်လဲနဖ ှာင်ျား ထည်သွငျား် နင
ို ် ါသည်။
မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားသည် CASH Account ဖြစ် ါက မမဘဏ်စှာ င်ျားထဲသို အဖခှာျားသမ ှာျားထမ (CASH Account
မသှာ)ဘဏ်ခွဲမဖြစ်နစ၊ i/mBanking မဖြစ်နစ လဲနဖ ှာင်ျားနငွမ ှာျားကို လက်ခဖခင်ျားဖြင ် ကေဦျားအ ်နငွအဖြစ်
န ျားသွငျား် နင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။ ထအဖ
ို
င် မမကိုယ်တိုငဘ
် ဏ်ခွဲသိုသွှာျားန ှာက်ပ ျား Passbook၊ Cheque Book ၊MPU
Debit Card ယသည်အခ ေ်တွင ် မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားထဲသို ကေဦျားအ ်နငွထညသ
် ွငျား် နင
ို ် ါသည်။
ထအဖ
ို
င် မမသည် အဖခှာျားဘဏ်မ ှာျား၏ Customer ဖြစ်နေ ါက ၎င်ျားတို၏ i/mBanking မတဆငဖ် ြစ်နစ၊
ဘဏ်ခွဲမဖြစ်နစ (CBMNet Transfer ေည်ျားဖြင)် KBZ ၏ ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်မ ှာျားထဲသို ကေဦျားအ ်နငွ
ထည်သွငျား် နင
ို ် ါသည်။

၁၀။ Self-service Banking Portal ပဖင် ဘဏ်စာရင်ေးဖွေငလ
် စ်ရာတွေင် ဘဏ်ခွေတွေင် ဖွေငလ
် စ်မှုနင်
ကနဦေးအ ် ထငွေ၊ အနည်ေးဆေးို လက်က န်ထငွေစသည်သတ်မတ်ခ က်မ ာေး ကွောပခာေးမှုရ ါသလာေး။

မရ ါ။ Self-service Banking Portal သည် ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်တစ်ခိုြွငလ
် စ်နင
ို ် ေ် ဘဏ်နင ် Customer
အ ကှာျားခ တ်ဆက်န ျားနသှာ Portal တစ်ခသ
ို ှာဖြစ် ါသည်။ ကေဦျားအ ်နငွ နင ် အေည်ျားဆိုျားလက်က ေ်နငွ
သတ်မတ်ခ က်မ ှာျားနင ် သက်ဆိုငဖ် ခင်ျားမရ ါ။ ဘဏ်စှာ င်ျားအလိုက် ကေဦျားအ ်နငွ နင ် အေည်ျားဆျားို လက်က ေ်နငွ
သတ်မတ်ခ က်မ ှာျားသည် ဘဏ်မသတ်မတ်ထှာျားခ က်မ ှာျားအတိုငျား် ဖြစ်ပ ျား ဘဏ်ခွဲတွငြ
် င
ွ သ
် ည်ဖြစ်နစ၊ Selfservice Banking Portal မတဆင ် နလ ှာက်ထှာျားြွငသ
် ည်ဖြစ်နစ ကွှာဖခှာျားမှုမရ ါ။

၁၁။ Customer မ ာေးအထနပဖင် Self-service Banking မ တဆင် ဘဏ်စာရင်ေးမဖွေငလ
် စ်မ မမတို
အဆင်ထပ မည်ဘဏ်စာရင်ေးအာေးထရွေ ေးခ ယ်နင
ို ရ
် န်အတွေက် ဘဏ်စာရင်ေးနင် တ်သက်သည် ကနဦေးအ ် ထငွေ၊
အတေးို နှုနေး် စသည်အထသေးစတ်အခ က်အလက်မ ာေးကို မည်ကသ ို သရနင
ို ် ါသနည်ေး။
အဆို ါအခ က်အလက်မ ှာျားအှာျား Self-service Banking Portal တွငန
် ြှာ်ဖ ထှာျားသညအ
် ဖ င် အဖခှာျားနသှာ
သတင်ျားအခ က်အလက် Channel မ ှာျားဖြစ်နသှာ KBZ Website၊ KBZ Viber ၊ ဘဏ်ခွဲမ ှာျား စသည်တိုမလည်ျား
Update သတင်ျားအခ က်အလက်မ ှာျားကို သရနင
ို ် ါသည်။

၁၂။ Portal Account သည် Bank Account ပဖစ် ါသလာေး။
Portal Account သည် Bank Account မဟိုတ် ါ။ Customers မ ှာျားအနေဖြင ် မမတအဆင်
ို
နဖ သည်အခ ေ်၊
အဆင်နဖ သည်နေ ှာမနေ၍ Bank Account ြွင ် ေ်လအ
ို
်နသှာအခ က်အလက်မ ှာျားအှာျား ဖြည်သင
ွ ျား် နင
ို ် ေ်
အတွက် ဖ ြုလို ်ထှာျားနသှာ Web Portal ၏ Account ဖြစ် ါသည်။

၁၃။ Portal Account Registration ပ ြုလို ် ရန်အတွေက် မည်သည်အခ က်အလက်မ ာေး လအ
ို
် ါသနည်ေး။
Portal Account Registration ဖ ြုလို ် ှာတွင ် Customers မ ှာျားအနေဖြင ် အမည်၊ အြအမည်၊
မတ် ိုတင်အမတ်၊ က ှာျား/မ၊ နမွျားသက ှာဇ်၊ လက်ရနေ

်လ ်စှာနငအ
် ပမဲတမ်ျားနေ

်လ ်စှာ ၊ မဘ
ို ိုငျား် ြိုေျား် ေ ါတ်၊

Email နင ် Portal Account အတွက် လ ြုွေ့၀က်သနကေတ(Password) စသည်အခ က်အလက်မ ှာျားကို
ဖြည်သွငျား်

ါမည်။

၁၄။ Portal Account ဖွေငပ် ေးထနာက် ဘဏ်စာရင်ေးအသစ်ထလ ာက်

ာေးနင
ို ရ
် န်အတွေက် မည်သည်အခ က်

အလက်မ ာေး လအ
ို
် ါသနည်ေး။
Customers မ ှာျားအနေဖြင ် Video Screen တွငန
် ြှာ်ဖ ထှာျားနသှာ သနဘှာတညခ က်အှာျား ွ တ်ဆဖို ခင်ျားဖြင ်
Video Recording ဖ ြုလို ်ဖခင်ျား၊ မတ် တ
ို င်(နရ ွေ့ဘက်နငန
် က ှာဘက်)အှာျား ရ
ို ို က်တင် ဖခင်ျား၊
ထျားို ပမဲလက်မတ်အှာျား ိုရို ကတ
် င် ဖခင်ျား စသည်တိုမလွဲ၍
နအှာက်တွငန
် ြှာ်ဖ ထှာျားနသှာအခ က်အလက်မ ှာျားလိုအ ် ါသည်။ ၎င်ျားအခ က်အလက်မ ှာျားမှာ ဘဏ်တွင ်
ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်ြွငလ
် စ် ှာ၌ဖြည်သွငျား် က သည်အခ က်အလက်မ ှာျားနင ် အတတ င်ဖြစ် ါသည်။
−

Customer ၏ အမည်၊ အြအမည်၊ မတ် တ
ို င်အမတ်၊ က ှာျား/မ၊ နမွျားသက ှာဇ်၊ မဘ
ို င
ို ျား် ြိုေျား် ေ ါတ်၊ Email
၊ လက်ရနေ

−

်လ ်စှာနငအ
် ပမဲတမ်ျားနေ

်လ ်စှာ ၊ အလို ်အကိုင။်

Introducer မ ှာျားရ ါက Introducer မ ှာျား၏ အမည်၊ ဘဏ်စှာ င်ျားအမတ်(Account
No.)၊မတ် ိုတင်အမတ်၊ ြိုေျား် ေ ါတ်နင ် Email။

၁၅။
အထလေး

Self-service Banking Portal တွေင် အခ က်အလက်မ ာေးပဖည်သင
ွေ ေး် သည်အခါ မည်သည်တက
ို ို
ာေးရမည်နည်ေး။

Portal

Registration

ဖ ြုလို ် ှာတွငဖ် ြစ်နစ၊

ဘဏ်စှာ င်ျားြွငလ
် စ် ေ်အခ က်အလက်မ ှာျားဖြည်သွငျား် ှာတွငဖ် ြစ်နစ

တက မေ်ကေ်စွှာဖြည်သွငျား် ေ်လို ါသည်။

(ဥ မှာ - အမည်၊ အြအမည်တိုသည် မတ် ိုတင်တင
ွ န
် ြှာ်ဖ ထှာျားခ က်မ ှာျားနင ် ကိုက်ညမှုရ ေ်လို ါသည်)။
ထအဖ
ို
င် မမတို၏အခ က်အလက်မ ှာျားအှာျား အဖခှာျားသမ ှာျား ယနင
ို ဖ် ခင်ျားမရနစ ေ် မမတိုဝင်န ှာက်အသျားို ဖ ြုမည်
Web

Portal

သည်

အနလျားထှာျားစစ်နဆျားပ ျားမ

ဘဏ်မ

တ ှာျားဝင်န ကဖငှာထှာျားနသှာ

ဝင်န ှာက်အသိုျားဖ ြု

တဖခှာျားဆင်တယိုျားမှာျားအမည်မ ှာျား

(ဥ မှာ

ါမည်။
-

Portal

ဖြစ်န ကှာင်ျား

စှာလိုျားန ါင်ျားမအစ

https://selfservice.kbzbank.com/
https://self-service.kbzbank.com/

https://selfservices.kbzbank.com/ ) မဖြစ်နစ ေ် အထျားအနလျားထှာျား ေ်လိုအ ် ါသည်။
၁၆။ အသက်(၁၈) နစ်ထအာက် NTB Customer မ ာေးအထနပဖင် Portal Account Registration
ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသလှာျား။
မဖ ြုလို ်နင
ို ် ါ။ အသက်(၁၈) နစ်နငအ
် ထက် NTB Customer မ ှာျားသှာ Portal Account Registration
ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသည်။
၁၇။ Portal Account ကို မည်မ ကကာကကာ
ါသလာေး။

ာေးရနင
ို ် ါသနည်ေး။ Portal Account တွေင် သက်တမ်ေးရ

အစှာျား
၊

Portal Account သက်တမ်ျား သတ်မတ်ထှာျားဖခင်ျားမရ ါ။ Customer ကိုယ်တိုငမ
် ၎င်ျား၏ Portal Account အှာျား
ြ က်သမ်ျား ေ်နတှာင်ျားဆိုဖခင်ျားမဖ ြုမအခ ေ်အထ အသိုျားဖ ြုနင
ို ် ါသည်။
၁၈။ Portal Account တွေင် ပဖည်သင
ွေ ေး် လက
ို သ
် ည်အခ က်အလက်မ ာေးကို ပ င်ဆင်လို ါက မည်ကသ ို
လို ် ထဆာင်ရမည်နည်ေး။
ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်တစ်ခိုအှာျား နလ ှာက်ထှာျားဖခင်ျားမရနသျားခင် Portal Account တွင ် ဖြည်သွငျား် လိုကသ
် ည်
အခ က်အလက်မ ှာျားကို ဖ င်ဆင်လို ါက Customer ကယ
ို ်တိုင ် Call Center (Phone No.3211) သို
တိုက်ရို က်ဆက်သွယ်ကှာ ဖ င်ဆင်လိုသညအ
် ခ က်ကို တင်ဖ နင
ို ် ါသည်။ Call Center အနေဖြင ် Customer
ကိုယ်တိုငတ
် င်ဖ နသှာအခ က်အလက်မ ှာျားအှာျား နများဖမေ်ျားပ ျားနေှာက် သက်ဆိုင ် ှာ Tech Service Desk
တိုနငခ
် တ်ဆက် လို ်နဆှာင်န ျားသွှာျားမည်ဖြစ်သည်။
ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်အှာျား နလ ှာက်ထှာျားပ ျားနေှာက် (သိုမဟိုတ်) ဘဏ်စှာ င်ျား ရပ ျားသညအ
် ခါ အဖခှာျားနသှာ
Existing to Bank(ETB) Customer ကဲသို င် Portal Account တွင ် ဖြည်သွငျား် လိုကသ
် ည်
အခ က်အလက်မ ှာျားကို ဖ င်ဆင်လို ါက ဘဏ်သိုလကယ
ို ်တိုငသ
် ွှာျားန ှာက်၍ ဖ င်ဆင် မည်ဖြစ် ါသည်။
သိုဖြစ် ါ၍ Customer မ ှာျားအနေဖြင ် မမတ၏အခ
ို
က်အလက်မ ှာျားအှာျား Portal ၌ဖြညသ
် ွငျား် ှာတွင ်
တက မေ်ကေ်စွှာ အထျားဂရိုဖ ြု ဖြည်သွငျား် ေ် လိုအ ် ါသည်။
၁၉။ ကထနဦေးအ ်ထငွေထ ေးသွေငေး် ပခင်ေးမပ ြုမ Portal Account မတဆင် ဖွေငလ
် စ်လက
ို ထ
် သာဘဏ်စာရင်ေး
အသစ်အာေး မည်ကသ ို အသေးို ပ ြုနင
ို ် ါသနည်ေး။
Customer အနေဖြင ် မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်တွင ် မည်သည်အ ်နငွမ မရဖခင်ျားန ကှာင ် အဖခှာျားသမ ှာျားထသို
လဲနဖ ှာင်ျားမှုမ ှာျား ဖ ြုလို ်နင
ို မ
် ည်မဟိုတ်နခ ။ သို ှာတွင ် ဘဏ်စှာ င်ျားေ ါတ်(Account No.) ရနေပ ဖြစ် ှာ
အဖခှာျားသမ ှာျားမ လဲနဖ ှာင်ျားနငွမ ှာျားကို စတင်လက်ခနင
ို ပ် ဖြစ်သည်။

၂၀။ Current Account မ ာေးနငစ
် ် လ ဉေး၍ MICR Cheque Book၊ Non-MICR Cheque Book
တအတွေ
ို
က် Stamp Duty Fee နင် Cheque Leaf Fee တအာေး
ို
မည်သထ
ို ေးနင
ို မ
် ည်နည်ေး။
Customer အနေဖြင ် မမ၏ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်တွင ် ကနေဦျားအ ်နငွထမ
ဲ MICR Cheque Book၊ Non-MICR
Cheque Book တိုအတွက် Stamp Duty Fee အှာျား နှုတ်ယသွှာျားမည်ဖြစ် ါသည်။ အကယ်၍ ဘဏ်ခွဲတွင ်
Cheque Book လှာန ှာက်ထတ
ို ်ယသည်အခ ေ်အထ ကနေဦျားအ ်နငွမရနသျား ါက သက်ဆိုင ် ှာ ဘဏ်စှာ င်ျား
အမ ြုျားအစှာျားအလိုက် အေည်ျားဆိုျားထှာျားရ မည် Minimum Balance ၊ Stamp Duty တအှာျား
ို
မမ၏

ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်ထသ
ဲ ိုထည်သွငျား် ပ ျားမသှာ Cheque Book မ ှာျားထိုတ်န ျားမည်ဖြစ် ါသည်။ ထအဖ
ို
င်
Cheque Leaf Fee ကိုလည်ျား ဘဏ်ခွဲသိုန ှာက်ရကှာ Cheque Book ထိုတ်ယသည်အခ ေ်တွင ်
န ျားသွငျား် မည်ဖြစ်သည်။
၂၁။ Self-service Banking Portal မတဆင် E-Statement ကထ
ို လ ာက်

ာေးနင
ို ် ါသလာေး။

Customer အနေဖြင ် Self-service Banking Portal မတဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်ြွငလ
် စ်ခ ေ်တွင ် Monthly
E-Statement ကို အလွယတ
် က နလ ှာက်ထှာျားနင
ို ပ် ျား အဆို ါ Monthly E-Statement ဝေ်နဆှာင်မှုမှာ အခမဲ
(Free of Charge) ဖြစ် ါသည်။
၂၂။ Self-service Banking Portal မတဆင် i/mBankining ကထ
ို လ ာက်

ာေးနင
ို ် ါသလာေး။

Customer အနေဖြင ် Self-service Banking Portal မတဆင ် ဘဏ်စှာ င်ျားအသစ်ြွငလ
် စ်ခ ေ်တွင ်
i/mBanking ကို ါ တခါတည်ျားအလွယ်တက နလ ှာက်ထှာျားနင
ို ် ါသည်။ Customer အနေဖြင ်
အခ က်အလလက်မ ှာျားအှာျားဖ ည်စိုမေ်ကေ်စွှာဖြည်စွက်ခဲ ါက မမနလ ှာက်ထှာျားခဲနသှာ ဘဏ်စှာ င်ျား
အသစ် ရမည်ဖြစ်ကှာ ထနေှာက်
ို
တွင ် i/mBanking Registration ကို ါ တခါတည်ျား
လို ်နဆှာင်နင
ို မ
် ည်ဖြစ် ါသည်။
၂၃။ Self-service Banking Portal မတဆင် ဘဏ်စာရင်ေးအသစ်မ ာေးဖွေငလ
် စ်ပ ေးထနာက်
Passbook/Cheque Book/ MPU Debit Card တအာေး
ို

တ
ို ယ
် ရ
ူ ာတွေင် ကယ
ို စ
် ာေးလယ်ပဖင်

တ
ို ယ
် န
ူ င
ို ် ါသလာေး။
Self-service Banking Portal မတဆငဖ် ြစ်နစ (သိုမဟိုတ်) ဘဏ်ခတ
ွဲ ွငဖ် ြစ်နစ ြွငလ
် စ်လိုက်နသှာ
ဘဏ်စှာ င်ျားမ ှာျားအတွက် မတ် ိုတင်မ င်ျားဖြင ် Customer ကိုယ်တိုငသ
် ှာ လှာန ှာက်ထတ
ို ်ယ မည်ဖြစ် ါသည်။
Self-service Banking Portal ဖြငဘ
် ဏ်စှာ င်ျားြွငလ
် စ်ထှာျားနသှာ Customer အနေဖြင ် မမ၏ Portal Inbox
ထဲတွင ် ဘဏ်စှာ င်ျားအမတ်ကို ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆို ါ ဘဏ်စှာ င်ျားအမတ်၊ မမ၏ မတ် ိုတင်မ င်ျားတိုဖြင ်
န ွ ျားခ ယ်ထှာျားနသှာဘဏ်ခသ
ွဲ ို Customer ကိုယ်တင
ို သ
် ွှာျားန ှာက်၍ Passbook/Cheque Book/ MPU Debit
Card တိုအှာျား ထိုတ်ယနင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။

User Guide for Customers(MM): Portal User Guide

