
“Self-service Banking Portal ဆုိင်ရာအေထွေထွေမးခွနး်များ”
၁။ Self-service Banking Portal ဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

Self-service Banking Portal ဆုိသည်မှာ Customer များအေနြဖင့် Desktop �ှင့် Mobile Device များကုိ
အသုံးြပ�ကာ ဝင်ေရာက်�ိင်ုသည့် Website portal တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ Customer များအေနြဖင့် ဘဏ်သိ�
လာေရာက်ရန် မလိအုပ်ဘဲ အဆုိပါ portal မှတဆင့် မိမိတိ� ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ြဖည့်သွင်း�ိင်ုြခင်း၊
မိမိတိ� ဖွင့်လှစ်လိသုည့် ဘဏ်စာရင်းများကုိ ေရွးချယ်ေလ�ာက်ထား�ိင်ုြခင်း၊ ေလ�ာက်ထားခ့ဲေသာ
ဘဏ်စာရင်းများ၏အေြခအေနကုိ သိ�ိှ�ိင်ုြခင်း စသည့် Customer များ၏ အကျ�ိးေကျးဇူးအတက်ွရည်ရွယ်
ဖနတီ်းေပးထားေသာ Website Portalတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

၂။ Self-service Banking Portal မှ ဘဏ်စာရင်းမညသိ်�ရယူ�ုိင်သနညး်။
Customer အေနြဖင့် Bank Account ေလ�ာက်ထား�ိင်ုရန် ဉီးစွာ Portal Account

တစ်ခုြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။ Self-service Banking Portal(https://selfservice.kbzbank.com/) ၌ Portal
Account Registration ြပ�လပ်ု�ိင်ု ပါသည်။ ထိ� ေနာက် Customer အေနြဖင့် မိမိ၏ Portal Account
ြဖင့်ဝင်ေရာက်�ပီး မိမိဖွင့်လှစ်လိေုသာ ဘဏ်စာရင်း အမျ�ိးအစားများအား
ေရွးချယ်ေလ�ာက်ထား�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ Customer ၏ေလ�ာက်ထားချက်များအား KBZ မှ စစ်ေဆး
အတည်ြပ�ကာ ေတာင်းဆုိေသာ ဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားများအား ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။
တနည်းအားြဖင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရနအ်တက်ွ Customer အေနြဖင့် ဘဏ်ခဲွသိ� လကုိူယ်တိင်ု
သွားေရာက်ေလ�ာက် ထားစရာမလိေုတာဘဲ့ ဘဏ်စာရင်းအား ဖွင့်လှစ်�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ Customer အေနြဖင့်
မိမိေလ�ာက်ထားခ့ဲေသာ ဘဏ်စာရင်းေအာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လှစ်�ပီးြခင်း�ိှ/မ�ိှကုိ Portal ၏ MyOrder မှတဆင့်
သိ�ိှ�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ထိ� ေနာက် အဆုိပါဘဏ်စာရင်းြဖင့် Customer သည် ဘဏ်လပ်ုငနး်ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
စတင်အသုံးြပ��ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ Self-service Banking Portal မှတဆင့် မည့သ်ည့် ဘဏ်စာရင်းများကုိ ဖွင့်လစ်ှ�ုိင်သနညး်။
Self-service Banking Portal မှတဆင့် ေအာက်ပါဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားများ (၈) ခုကုိ ဖွင့်လှစ်�ိင်ု�ပီ

ြဖစ်ပါ သည်။
No. ဖွင့်လစ်ှ�ုိင်ေသာဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားများ Currency Type

1 Normal Savings Account ြမနမ်ာကျပ်

2 Normal Current Account ြမနမ်ာကျပ်

3 Normal Call Account ြမနမ်ာကျပ်

4 ေငသွားအပ်ေငကုိွသာ လက်ခံေသာ CASH ACCOUNT
- Savings

ြမနမ်ာကျပ်

5 ေငသွားအပ်ေငကုိွသာ လက်ခံေသာ CASH ACCOUNT
- Current

ြမနမ်ာကျပ်

6 ေငသွားအပ်ေငကုိွသာ လက်ခံေသာ CASH ACCOUNT
- Call

ြမနမ်ာကျပ်

7 Current Account - Myanmar Citizens �ိင်ုငံြခားေငွ

8 Current Account - Resident Foreigners �ိင်ုငံြခားေငွ

ထိ�အြပင် အြခားဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားများကုိပါ Self-service Banking မှတဆင့် ဖွင့်လှစ်�ိင်ုရန်
�ကိ�းစား လျက်�ိှရာ အဆုိပါသတင်းအချက်အလက်များအား Customer များသိ�ိှ�ိင်ုရန် အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ
ထုတ်ြပနေ်ပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

၄။ Self-service Banking ကုိ မညသူ်တိ�အသုံးြပ��ုိင်သနညး်။
Self-service Banking ကုိ အသက် (၁၈) �ှစ်�ှင့်အထက် KBZ ဘဏ်တင်ွ ယခင်က မည့်သည့်ဘဏ်စာရင်း

အမျ�ိးအစားမှ ဖွင့်လှစ်ထားြခင်း မ�ိှေသးသူများ (တနည်းအားြဖင့် New to Bank Customer များ)
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စတင်အသုံးြပ��ိင်ု�ပီး အဆုိပါ Customer များအေနြဖင့် လကုိူယ်တိင်ု ဘဏ်သိ� သွားစရာမလိဘဲု Self-service
Banking Portal မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်�ိင်ု�ပီြဖစ်ပါသည်။

KBZ ဘဏ်တင်ွ ယခင်က ဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားတစ်ခုခု ဖွင့်လှစ်ထား�ပီးသူများ (တနည်းအားြဖင့်
Existing to Bank Customers များအတက်ွလည်း Self-service Banking ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုရန်
စီစ�်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ ယင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်အသစ်များအား Customer
များသိ�ိှ�ိင်ုရန် အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ ထုတ်ြပန ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ Self-service Banking ြဖင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လစ်ှပါက ဝနေ်ဆာင်ခ ထပ်မံေပးေဆာင်ရန် လိပုါသလား။
မလိပုါ။ Self-service Banking ြဖင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပါက မည်သည့်ထပ်ေဆာင်းဝနေ်ဆာင်ခမ�

ေပးေဆာင်ရန် မလိပုါ။ Customer အေနြဖင့် Self-service Banking Portal တင်ွ Portal Account Registration
ြပ�လပ်ုရနလိ်�ုပီး ယင်းသိ� Portal Account ြပ�လပ်ုြခင်းမှာလည်း အခမ့ဲြဖစ်ပါသည်။

၆။ Portal Accountသည် Bank Account ြဖစ်ပါသလား။
Portal Account သည် Bank Account မဟတ်ုပါ။ Customers များအေနြဖင့်

မိမိတိ�အဆင်ေြပသည့်အချနိ၊် အဆင်ေြပသည့်ေနရာမှေန၍ Bank Account / Deposit Account ဘဏ်စာရင်းများ
ေလ�ာက်ထားရယူ�ိင်ုရနအ်လိ�ငာှ လိအုပ်ေသာအချက်အလက်များအား ြဖည့်သွင်း�ိင်ုရနအ်တက်ွ ြပ�လပ်ုထားေသာ
Self-service Banking Portal (webportal)၏ Account ြဖစ်ပါသည်။ တနည်းအားြဖင့် Self-service Banking မှ
ဘဏ်စာရင်းအသစ်ေလ�ာက်ထား/ ဖွင့်လှစ်လိသူုတစ်ဦးသည် Self-service Banking Portal Account တစ်ခု အရင်
�ိှရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ Portal Account  Registration ြပ�လပ်ုရနအ်တွက် မညသ်ည့အ်ချက်အလက်များ လိအုပ်ပါသနညး်။
Portal Account Registration ြပ�လပ်ုရာတင်ွ Customers များအေနြဖင့် အမည်၊ အဖအမည်၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ြပည်တင်ွးေန�ိင်ုငံြခားသားြဖစ်ပါက �ိင်ုငံကူးလက်မှတ်�ှင့်ဗီဇာအချက်အလက်)၊ ကျား/မ၊
ေမွးသက� ရာဇ်၊ လက်�ိှေနရပ် လိပ်စာ�ှင့် အ�မဲတမ်း ေနရပ်လိပ်စာ၊ မုိဘုိင်းဖုနး်နပံါတ်၊ Email�ှင့် Portal Account
အတက်ွလျ�ိ၀ှက်သေက�တ (Password) စသည့်အချက်အလက်များကုိ ြဖည့်သွင်းရပါမည်။

၈။ Portal Account ဖွင့်�ပီးေနာက် ဘဏ်စာရင်းအသစ်ေလ�ာက်ထား�ုိင်ရနအ်တွက် မညသ်ည့အ်ချက်အလက်များ
လိအုပ်ပါသနညး်။

Customers များအေနြဖင့် Video Screen တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ သေဘာတညီူချက်အား ရွတ်ဆုိြခင်းြဖင့်
Video Recording ြပ�လပ်ုြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်/�ိင်ုငံကူးလက်မှတ်(ေ�ှ�ဘက်�ှင့်ေကျာဘက်)၊ Valid Visa တိ�အား
ပုံ�ုိက်တင်ရြခင်း၊ ထုိး�မဲလက်မှတ်အား ပုံ�ုိက်တင်ရြခင်း စသည်တိ�အြပင် ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ
အချက်အလက်များ လိအုပ်ပါသည်။ အဆုိပါအချက်အလက်များမှာ ဘဏ်တင်ွ ဘဏ်စာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ရာ၌
ြဖည့်သွင်း�ကရသည့် အချက်အလက်များ�ှင့် အတတူပူင် ြဖစ်ပါသည်။
− Customer ၏ အမည်၊ အဖအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ြပည်တင်ွးေန�ိင်ုငံြခားသားြဖစ်ပါက
�ိင်ုငံကူးလက်မှတ် အမှတ်�ှင့် Valid Visa အချက်အလက်)၊ ကျား/မ၊ ေမွးသက� ရာဇ်၊ မုိဘုိင်းဖုနး်နပံါတ်၊ Email၊
လက်�ိှေနရပ်လိပ်စာ�ှင့် အ�မဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ၊ အလပ်ုအကုိင်။
− Introducer များ�ိှပါက Introducer များ၏ အမည်၊ ဘဏ်စာရင်းအမှတ် (Account No.)၊
မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဖုနး်နပံါတ်�ှင့် Email။
− 107 - Current Account Myanmar Citizen & 108 - Current Account Resident Foreigners �ိင်ုငံြခားေငွ
ဘဏ်စာရင်းများအတက်ွ Source of FCY Income စာရွက်စာတမ်း။
− Resident Foreigners များမှ ြမနမ်ာကျပ်(MMK) / �ိင်ုငံြခားေင(ွFCY)ဘဏ်ရင်းများဖွင့်ပါက Form QA-22
သေဘာတညီူချက် ြဖည့်သွင်းရြခင်း�ှင့် Source of Income စာရွက်စာတမ်း။

၉။ Customer များအေနြဖင့် မိမိ�ကိ�က်�ှစ်သက်ရာဘဏ်ခဲွကုိ ေရွးချယ်ဖွင့်လစ်ှ�ုိင်ပါသလား။
ဖွင့်လှစ်�ိင်ုပါသည်။ Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking Portal မှတဆင့်

ဘဏ်စာရင်းအသစ်ဖွင့် လှစ်ရာတင်ွ နးီစပ်ရာဘဏ်ခဲွကုိြဖစ်ေစ၊ မိမိတိ� �ကိ�က်�ှစ်သက်ရာဘဏ်ခဲွကုိ
ေရွးချယ်ဖွင့်လှစ်�ိင်ုပါသည်။ သိ� ရာတင်ွ Self-service Banking Portal မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ရန်
ေရွးချယ်ထားေသာ ဘဏ်ခဲွတင်ွသာ Passbook၊ Cheque Book �ှင့် MPU Debit Card စသည်တိ�အား
သွားေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ရာ မိမိတိ� သွားေရာက်ထုတ်ယူ�ိင်ုမည့် ဘဏ်ခဲွကုိ ေသချာစွာေရွးချယ်ရန်
လိအုပ်ပါသည်။
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၁၀။ Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking ြဖင့် မိမိတိ�ေလ�ာက်ထားခ့ဲေသာ ဘဏ်စာရင်းအား
ေအာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လစ်ှ�ပီးြခင်း �ိှ/မ�ိှ၊ စတင်အသုံးြပ��ုိင်ြခင်း �ိှ/မ�ိှကုိ မညသိ်�သိ�ိှ�ုိင်ပါမညန်ညး်။

Customer များအေနြဖင့် မိမိတိ� ေလ�ာက်ထားခ့ဲေသာ ဘဏ်စာရင်း၏အေြခအေနအား Portal Account၏
My Order မှတဆင့် ြမင်ေတ��ိင်ု�ပီး ဘဏ်စာရင်းအသစ်အား ေအာင်ြမင်စွာဖွင့်လှစ်�ိင်ုြခင်း �ိှ/မ�ိှကုိ
အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ သိ�ိှ�ိင်ု ပါသည်။ ဘဏ်စာရင်းအသစ်အား ေအာင်ြမင်စွာဖွင့်လှစ်�ပီးေ�ကာင်း သိ�ိှ�ပီးေနာက်
၎င်းဘဏ်စာရင်းအသစ်အား စတင် အသုံးြပ��ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။ Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုဖွင့်လစ်ှ�ပီးေနာက် အဆုိပါ
ဖွင့်လစ်ှလိက်ုေသာဘဏ်စာရင်းထဲသိ� ကနဦးအပ်ေငကုိွ မညက့ဲ်သိ� ေပးသွင်း�ုိင်ပါသနညး်။

Normal Account ြဖစ်ပါက အြခားသူများ၏ ဘဏ်စာရင်း (Normal Account မှြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု CASH
Account မှြဖစ်ေစ)မှ Customer ၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသိ� ဘဏ်ခဲွမှြဖစ်ေစ၊ i/mBanking မှြဖစ်ေစ Fund Transfer
လ�ဲေြပာင်း ပါက Customer၏ဘဏ်စာရင်းထဲသိ� ကနဦးအပ်ေငအွြဖစ် ေရာက်�ိှ�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

CASH Account ြဖစ်ပါက အြခားသူများ၏ CASH Account မှ Customer ၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသိ�
ဘဏ်ခဲွမှ ြဖစ်ေစ၊ i/mBanking မှြဖစ်ေစ၊ Fund Transfer လ�ဲေြပာင်းပါက Customer ၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသိ�
ကနဦးအပ်ေငအွြဖစ် အလိအုလျာက် ေပးသွင်း�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

အတိးု��နး်ရ�ိှ�ိင်ုေသာ ဘဏ်စာရင်းများအတက်ွ ကနဦးအပ်ေငသွည် Minimum Balance
ထက်နည်းေနပါက အတိးုရ�ိှမည် မဟတ်ုေချ။ သိ� ြဖစ်ရာ Minimum Balance �ှင့်အထက် ေကျာ်လနွ�်ပီး
အပ်ေငထွား�ိှမှသာလ�င် Customerအေနြဖင့် အတိးုရ�ိှ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိ�အြပင် Customer ကုိယ်တိင်ု ဘဏ်ခဲွသိ� သွားေရာက်�ပီး Passbook၊ Cheque Book၊ MPU Debit Card
ယူသည့်အချနိတ်င်ွ Customer ၏ဘဏ်စာရင်းထဲသိ� ကနဦးအပ်�ှေံင�ှွင့် Cheque Book ေတာင်းခံထားပါက
Cheque Book Fee၊ MPU Debit Card ေတာင်းခံထားပါက Card Registration Fee တိ�အား
ထည့်သွင်း�ိင်ုပါသည်။

Customer ၏ ဘဏ်စာရင်း(Normal CASA - Savings/Current/Call) အား KBZPay �ှင့်
ချတ်ိဆက်�ပီးေနာက် အြခား KBZPay Customer�ှင့် Fund Transfer လပ်ုြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ နးီစပ်ရာ KBZPay
Agent ထံတင်ွ ေငြွဖည့်သွင်း ြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေစ Customer၏ဘဏ်စာရင်းထဲသိ� အပ်ေငွ ထည့်သွင်း�ိင်ုပါသည်။

၁၂။ ကေနဦးအပ်ေငေွပးသွင်းြခင်းမြပ�မီှ Portal Account မှတဆင့် ဖွင့်လစ်ှလိက်ုေသာဘဏ်စာရင်း အသစ်အား
မညက့ဲ်သိ� အသုံးြပ��ုိင်ပါသနညး်။

Customer အေနြဖင့် မိမိ၏ဘဏ်စာရင်းအသစ်တင်ွ မည်သည့်အပ်ေငမွ�မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်
အြခားသူများထံသိ� လ�ဲေြပာင်း မ�များ ြပ�လပ်ု�ိင်ုမည်မဟတ်ုေချ။ သိ� ရာတင်ွ ဘဏ်စာရင်းနပံါတ်(Account No.)
�ိှေန�ပီြဖစ်ရာ အြခားသူများမှ လ�ဲေြပာင်း ေငမွျားကုိ စတင်လက်ခံ�ိင်ု�ပီြဖစ်သည်။

၁၃။ Customer အေနြဖင့် Self-service Banking မှ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လစ်ှ�ုိင်ြခင်းအြပင်
အြခားမညသ်ည့ဝ်နေ်ဆာင်မ� များကုိ ရ�ိှ�ုိင်သနညး်။

Customer အေနြဖင့် Self-service Banking Portal မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းေလ�ာက်ထားသည့်
အချနိတ်င်ွပင် ေအာက်ပါ အခမ့ဲဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ တခါတည်း ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။

● E-Statement ေလ�ာက်ထားြခင်း။ မိမိဖွင့်လှစ်လိေုသာဘဏ်စာရင်းအတက်ွ Monthly/Weekly/Daily
E-Statement ကုိ အခမ့ဲေလ�ာက်ထားရယူ�ိင်ု�ပီြဖစ်ပါသည်။

● i/mBanking ေလ�ာက်ထားြခင်း။
● Passbook (Normal Savings/Call သိ� မဟတ်ု Cash Account - Savings/Call ဘဏ်စာရင်းများအတက်ွ)
ေလ�ာက်ထားြခင်း။

● MPU Debit Card(Normal Savings/Currentဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားအတက်ွ)ေလ�ာက်ထားြခင်း။

၁၄။မညသ်ည့ဘ်ဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားများအတွက် ချက်လက်မှတ်စာအုပ် ရ�ုိင်သနညး်။ အဆုိပါ ချက်လက်မှတ်
စာအုပ် ဖုိးမှာ မညမ်�ြဖစ်သနညး်။

Customer အေနြဖင့် ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့်ဖွင့်လှစ်ေသာ Normal Current Account (သိ� မဟတ်ု) CASH
Account - Current ဘဏ်စာရင်းအတက်ွ Yangon/Mandalay/Naypyidaw တိ� �ိှဘဏ်ခဲွတင်ွ ထုတ်ယူမည်ဆုိပါက
MICR Cheque Book ချက်စာအပ်ုလည်းေကာင်း၊ အြခား�မိ��ိှဘဏ်ခဲွတင်ွ ထုတ်ယူမည်ဆုိပါက Non-MICR
Cheque Book ချက်စာအပ်ု ကုိ ရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။

�ိင်ုငံြခားေငြွဖင့်ဖွင့်လှစ်ေသာ Normal Current Account ဘဏ်စာရင်းအတက်ွ Cheque Book စာအပ်ုမှာ
မည်သည့်�မိ� �ိှဘဏ်ခဲွတင်ွ ထုတ်ယူသည်ြဖစ်ေစ Non-MICR Cheque Book ချက်စာအပ်ုကုိသာ
ရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။
အဆုိပါချက်စာအပ်ုဖုိးမှာ လက်�ိှေကာက်ခံေနေသာ ချက်စာအပ်ုဖုိးများအတိင်ုးသာ ြဖစ်သည်။

● Non-MICR ချက်လက်မှတ်တစ်ေစာင်လ�င် Stamp Duty Fee ၅ ကျပ် + Cheque Leaf Fee ၅၀ ကျပ်
ကျသင့်မည်ြဖစ်�ပီး ချက်လက်မှတ်(၁၀)ရွက်ပါ ချက်စာအပ်ုတစ်အပ်ုလ�င် ြမနမ်ာေငွ (၅၅၀) ကျပ် ြဖစ်�ပီး
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Stamp Duty Feeအား Customer၏ဘဏ်စာရင်းမှ တိက်ု�ုိက်ေကာက်ခံထားမည်ြဖစ်သည်။
● MICR ချက်လက်မှတ်တစ်ေစာင်လ�င် Stamp Duty Fee ၅ ကျပ် + Cheque Leaf Fee ၁၀၀ ကျပ်
ကျသင့် မည်ြဖစ်�ပီး ချက်လက်မှတ်(၁၀)ရွက်ပါ ချက်စာအပ်ုတစ်အပ်ုလ�င် ြမနမ်ာေငွ (၁၀၅၀)
ကျပ်ြဖစ်�ပီး Stamp Duty Fee အား Customer ၏ဘဏ်စာရင်းမှ
တိက်ု�ုိက်ေကာက်ခံထားမည်ြဖစ်သည်။

၁၅။ Self-service Banking မှတဆင့် ချက်စာအုပ်ကုိ �ကိ�တင်ေတာင်းဆုိမ�ြပ��ုိင်ပါသလား။ အဆုိပါ
ချက်စာအုပ်ကုိ မညက့ဲ်သိ� ရယူ�ုိင်သနညး်။

စာရင်း�ှင်အပ်ေငအွမျ�ိးအစားြဖစ်ေသာ Normal Current (သိ� မဟတ်ု) Cash Account - Current
စာရင်းများ အတက်ွ ချက်လက်မှတ်စာအပ်ုရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ Customer အေနြဖင့် Self-service Banking Portal
မှတဆင့် Normal Current (သိ� မဟတ်ု) Cash Account - Current ဘဏ်စာရင်းတစ်ခု
ေအာင်ြမင်စွာရ�ိှ�ပီးသည့်ေနာက်တင်ွ အဆုိပါဘဏ် စာရင်းထဲသိ� ကနဦးအပ်ေငမွျား ထည့်သွင်း�ိင်ု�ပီြဖစ်ပါသည်။
ကနဦးအပ်ေငထွည့်သွင်းရာတင်ွ ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားေသာ ချက်စာအပ်ုဖုိးေင�ှွင့်အထက်
ေကျာ်လနွထ်ည့်သွင်း�ပီးမှသာ Self-service Banking မှတဆင့် ချက်စာအပ်ု �ကိ�တင် ေတာင်းဆုိမ�
ြပ�လပ်ုနင်ိပါမည်။

အကယ်၍ Self-service Banking မှဖွင့်လှစ်ခ့ဲေသာ ဘဏ်စာရင်းအတက်ွ Self-service Banking မှ
ချက်စာအပ်ု ေတာင်းဆုိမ� မြပ�လပ်ုထားကပါလည်း Customer အေနြဖင့် ဘဏ်ခဲွသိ� လကုိူယ်တိင်ုသွားေရာက်ကာ
ချက်စာအပ်ုထုတ်ေပး �ိင်ုရန် ေတာင်းဆုိ�ိင်ုပါသည်။ ထုိသိ� ဘဏ်ခဲွသုိလကုိူယ်တိင်ု သွားေရာက်သည့်အခါတင်ွ
မိမိဖွင့်ခ့ဲေသာ ဘဏ်စာရင်း အမျ�ိးအစားများအလိက်ု အနည်းဆုံးထား�ိှရမည့်
အပ်�ှေံငပွမာဏအားသတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ ဘဏ်အပ်ေငွ ထည့်သွင်း�ိင်ု သည့်အြပင်
ချက်စာအပ်ုဖုိးကျသင့်ေငအွား ေပးေချ�ပီး ချက်စာအပ်ုအား ထုတ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ သိ� ရာတင်ွ Non-MICR
ချက်စာအပ်ုများကုိ ချက်ချင်းရ�ိှ�ိင်ုေသာ်လည်း MICR ချက်စာအပ်ုများကုိမူ ချက်ချင်းမရ�ိင်ုဘဲ ဘဏ်ခဲွတင်ွ
သွားေရာက် ေတာင်းဆုိ�ပီးသည့်ရက်စ၍ ေနာက်ထပ် ဘဏ်ဖွင့်ရက်(၃) ရက်အ�ကာမှသာ Customer ကုိယ်တိင်ု
ဘဏ်ခဲွသိ� ထပ်မံ လာေရာက်ထုတ်ယူ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိ� ြဖစ်ပါ၍ Customer အေနြဖင့် အချနိကု်နသ်က်သာလိပုါက ချက်စာအပ်ုဖုိးထက်ေကျာ်လနွေ်သာ
ကနဦးအပ်ေငွ ြဖည့်သွင်း�ပီးေနာက် Self-service Banking မှတဆင့် ချက်စာအပ်ုကုိ �ကိ�တင်ေတာင်းဆုိမ�
ြပ�လပ်ုထား�ိင်ုပါသည်။ ထုိသိ� �ကိ�တင်ေတာင်းဆုိမ�ြပ��ပီးေနာက် မိမိ၏ ချက်လက်မှတ်စာအပ်ုအာား
ကုိယ်တိင်ုထုတ်ယူရန် ဘဏ်ခဲွသိ� တစ်�ကိမ်သာ လာေရာက်ရန် လိပုါသည်။

၁၆။ Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လစ်ှ�ပီးေနာက် Passbook ၊
Cheque Book �ှင့် MPU Debit Card စသညတိ်�အား မညသ်ည့အ်ချနိတွ်င် ရ�ုိင်ပါသနညး်။
မညက့ဲ်သိ�ရယူ�ုိင်ပါနညး်။

Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်�ပီးပါက
မိမိတိ� ဖွင့်လှစ်လိက်ုသည့် ဘဏ်စာရင်းအမျ�ိးအစားအလိက်ု Passbook၊ Cheque Book�ှင့် MPU Debit Card
တိ�အား ရယူ�ိင်ုမည့် အချက် အလက်ကုိ Portal ၏ Inbox မှတဆင့် အသိေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� ေနာက်
Passbook၊ Cheque Book �ှင့် MPU Debit Card စသည်တိ�အား (Self-service Banking ၌ မိမိတိ�ေရွးချယ်ခ့ဲသည့်)
ဘဏ်ခဲွသိ� မိမိတိ�  အဆင်ေြပသည့်အချနိ ်တင်ွ သွားေရာက်ထုတ်ယူ�ိင်ုပါသည်။

၁၇။ Self-service Banking Portal ြဖင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လစ်ှရာတွင် ဘဏ်ခဲွတွင် ဖွင့်လစ်ှမ��ှင့် ကနဦးအပ်ေင၊ွ
အနညး်ဆုံးလက်ကျနေ်ငစွသည့သ်တ်မှတ်ချက်များ ကွာြခားမ��ိှပါသလား။

မ�ိှပါ။ Self-service Banking Portalသည် ဘဏ်စာရင်းအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်�ိင်ုရန် ဘဏ်�ှင့် Customer
အ�ကား ချတ်ိဆက်ေပးေသာ Portal တစ်ခုသာြဖစ်ပါသည်။ ကနဦးအပ်ေင၊ွ အနည်းဆုံး
လက်ကျနေ်ငသွတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမ�ိှပါ။ ဘဏ်စာရင်းအလိက်ု ကနဦးအပ်ေင�ှွင့် အနည်းဆုံး
လက်ကျနေ်ငသွတ်မှတ်ချက်များသည် ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားချက်များအတိင်ုးြဖစ်�ပီး ဘဏ်ခဲွတင်ွဖွင့်သည်
ြဖစ်ေစ၊ Self-service Banking Portal မှတဆင့် ေလ�ာက်ထား ဖွင့်သည်ြဖစ်ေစ ကွာြခားမ�မ�ိှပါ။

၁၈။ Customer များအေနြဖင့် Self-service Banking မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းမဖွင့်လစ်ှမီ မိမိတိ� အဆင်ေြပမည့်
ဘဏ်စာရင်းအား ေရွးချယ်�ုိင်ရနအ်တွက် ဘဏ်စာရင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် ကနဦးအပ်ေင၊ွ အတုိး��နး်
စသည့အ်ေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိ မညက့ဲ်သိ� သိ�ိှ�ုိင်ပါသနညး်။

အဆုိပါအချက်အလက်များအား Self-service Banking Portal တင်ွေဖာ်ြပထားသည့်အြပင် အြခားေသာ
သတင်း အချက်အလက် Channel များြဖစ်ေသာ KBZ Website၊ KBZ Viber၊ ဘဏ်ခဲွများ စသည်တိ� မှလည်း
Updateသတင်း အချက်အလက်များကုိ သိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

4



၁၉။ Self-service Banking Portal တွင် အချက်အလက်များြဖည့သွ်င်းသည့အ်ခါ မညသ်ညတိ်�ကုိ
အေလးထားရ မညန်ညး်။

Portal Registration ြပ�လပ်ုရာတင်ွြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန် အချက်အလက်များြဖည့်သွင်းရာတင်ွ
ြဖစ်ေစ တိကျမှနက်နစွ်ာ ြဖည့်သွင်းရနလိ်ပုါသည်။ (ဥပမာ - အမည်၊ အဖအမည်တိ�သည်
မှတ်ပုံတင်တင်ွေဖာ်ြပထားချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှရနလိ်ပုါသည်)။ ထိ�အြပင် မိမိတိ�၏အချက်အလက်များအား
အြခားသူများရယူ�ိင်ုြခင်း မ�ိှေစရန် မိမိတိ� ဝင်ေရာက်အသုံးြပ�မည့် Web Portal သည် ဘဏ်မှ
တရားဝင်ေ�ကြငာထားေသာ Portal ြဖစ်ေ�ကာင်း စာလံးုေပါင်းမှအစ အေလးထားစစ်ေဆး�ပီးမှ
ဝင်ေရာက်အသုံးြပ�ရပါမည်။ https://selfservice.kbzbank.com/အစား တြခားဆင်တယုိူးမှား အမည်များ (ဥပမာ -
https://self-service.kbzbank.com/ ၊ https://selfservices.kbzbank.com/ ) မြဖစ်ေစရန် အထူး
အေလးထားရနလိ်အုပ်ပါသည်။

၂၀။ အသက်(၁၈) �ှစ်ေအာက် New To Bank Customer များအေနြဖင့် Portal Account Registration
ြပ�လပ်ု�ုိင် ပါသလား။

မြပ�လပ်ု�ိင်ုပါ။ အသက်(၁၈) �ှစ်�ှင့်အထက် New To Bank Customer များသာ Portal Account
Registration ြပ�လပ်ု�ိင်ုပါသည်။
၂၁။ Portal Account ကုိ မညမ်��ကာ�ကာ ထား�ိှ�ုိင်ပါသနညး်။ Portal Account တွင် သက်တမ်း�ိှ ပါသလား။

Portal Account သက်တမ်း သတ်မှတ်ထားြခင်းမ�ိှပါ။ Customer ကုိယ်တိင်ုမှ ၎င်း၏ Portal Account
အား ဖျက်သိမ်းရန ်ေတာင်းဆုိြခင်းမြပ�မီအချနိအ်ထိ အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။

၂၂။ Portal Account တွင်ြဖည့သွ်င်းလိက်ုသည့အ်ချက်အလက်များကုိ ြပင်ဆင်လိပုါက
မညက့ဲ်သိ�လပ်ုေဆာင်ရမညန်ညး်။

ဘဏ်စာရင်းအသစ်တစ်ခုအား ေလ�ာက်ထားြခင်းမ�ိှေသးခင် Portal Account တင်ွ ြဖည့်သွင်းလိက်ုသည့်
အချက်အလက်များကုိ ြပင်ဆင်လိပုါက Customer ကုိယ်တိင်ု Call Center (+959 951018555) သိ�
တိက်ု�ုိက်ဆက်သွယ် ကာ ြပင်ဆင်လိသုည့်အချက်ကုိ တင်ြပ�ိင်ုပါသည်။ Call Center အေနြဖင့် Customer
ကုိယ်တိင်ုတင်ြပေသာ အချက် အလက်များအား ေမးြမနး်စစ်ေဆး�ပီးေနာက် သက်ဆုိင်ရာ Tech Service Desk
တိ� �ှင့် ချတ်ိဆက် လပ်ုေဆာင်ေပးသွား မည်ြဖစ်သည်။

ဘဏ်စာရင်းအသစ်အား ေလ�ာက်ထား�ပီးေနာက် (သိ� မဟတ်ု) ဘဏ်စာရင်းရ�ိှ�ပီးသည့်အခါတင်ွမူ
Customer အေနြဖင့် မိမိ၏အချက်အလက်များအား ြပင်ဆင်လိပုါက ဘဏ်ခဲွသိ�သာ လကုိူယ်တိင်ု သွားေရာက်
ြပင်ဆင်�ကရမည်ြဖစ် ပါသည်။ သိ� ြဖစ်ပါ၍ Customer များအေနြဖင့် မိမိတိ�၏အချက်အလက်များအား Portal ၌
ြဖည့်သွင်းရာတင်ွ တိကျ မှနက်နစွ်ာ အထူးဂ�ုြပ� ြဖည့်သွင်းရန် လိအုပ်ပါသည်။

၂၃။ Self-service Banking Portal မှတဆင့် ဘဏ်စာရင်းအသစ်များဖွင့်လစ်ှ�ပီးေနာက် Passbook/ Cheque
Book/ MPU Debit Card တိ�အားထုတ်ယူရာတွင် ကုိယ်စားလယ်ှြဖင့် ထုတ်ယူ�ုိင်ပါသလား။

Self-service Banking Portal မှတဆင့်ြဖစ်ေစ (သိ� မဟတ်ု) ဘဏ်ခဲွတင်ွြဖစ်ေစ ဖွင့်လှစ်လိက်ုေသာ
ဘဏ်စာရင်း များအတက်ွ မှတ်ပုံတင်မူရင်းြဖင့် Customer ကုိယ်တုိင်သာ လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
Self-service Banking Portal ြဖင့်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ Customerအေနြဖင့် မိမိ၏ Portal Inbox ထဲတင်ွ
ဘဏ်စာရင်းအမှတ်ကုိ ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်�ှင့်အတူ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားြဖစ်ပါက မိမိ၏
NRC မူရင်း သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံြခားသားြဖစ်ပါက မိမိ၏ Passport မူရင်းအားယူေဆာင်လျက် Customer ကုိယ်တိင်ု
ေရွးချယ်ထားခ့ဲေသာ ဘဏ်ခဲွသိ� သွားေရာက်၍ Passbook/Cheque Book/ MPU Debit Card တိ�အား
ထုတ်ယူ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။
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