
 
ေမး - KBZPay Shopper loan ကိ� မည်သိ� ့ေလ�ာက်ထား�ိ� င်ပါမည်နည်း။ 
ေြဖ -  
အဆင့် ၁ - KBZPay application သိ� ့ Login ဝင်ပါ။ Android �ှင့် iOS �ှစ်မျိုးလ� ံ းတွင်ရ�ိ� င်ပါသည်။ 
အဆင့် ၂ - သင်၏ account အတွင်းသိ� ့ One-time Password (OTP) သ�ံ း�ပီး Login ဝင်ပါ။ သင်၏ OTP 
သိ� ့မဟ� တ် PIN number အားအြခားသ� ထံမည်ေသာအခါမ�ထ� တ်ေဖာ်ေြပာဆိ� ြခင်းမ�ပပါ�ှင့်။ 
အဆင့် ၃ - KBZPay homepage တွင် KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွကိ�  ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - ေဈးဝယ်ေချးေငွ screen  ေပ��ိှ ယခ� ေလ�ာက်ထားမည်ကိ� �ိှပ်ပါ။ 

 

ေမး - ေဈးဝယ်ေချးေငွ မေလ�ာက်ထားခင် �ကိတင် ြပင်ဆင်ရမည့် အချက်များ�ိှပါသလား။  

ေြဖ - �ိှပါသည်။ 

က။ KBZPay Level 2 အေကာင့် �ိှရပါမည်။ သင့်ထံတွင် Level 1 သိ� ့မဟ� တ် Level 1.5 account သာ 
အနီးဆ�ံ းဘဏ်ခဲွ သိ� ့မဟ� တ် agent ထံသွား�ပီး Level 2 အဆင့်သိ� ့ြမ� င့်တင်ပါ။ 
ခ။ သင်သည် ပ� ံ မှန် လခစားဝန်ထမ်း ြဖစ်ရပါမည်။  
ဂ။ KBZPay wallet တွင် ေလ�ာက်လ�ာခအတွက် လက်ကျန်ေငွ�ိှရပါမည်။ 

ဃ။ ေတာင်းခံသည့် ေလ�ာက်ထားမ�ဆိ� င်ရာခွင့်�ပချက်ကိ� ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေချးေငွေလ�ာက်ထားရာတွင် ဝန်ေဆာင်ခေပးရန်လိ� ပါသလား။ 

ေမး - ေြဖ - ေပးေဆာင်ရန်မလိ� ပါ။ သိ� ့ရာတွင် ေချးေငွေလ�ာက်ထားစဥ်ကာလ အတွင်း ေလ�ာက်လ�ာခ 
ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေလ�ာက်ထားချိန်တွင် သင်၏ KBZPay wallet အတွင်း လက်ကျန်ေငွ 
အလ�ံအေလာက်�ိှရန်လိ� အပ်ပါသည်။ ေလ�ာက်လ�ာခကိ�  သင်၏ KBZPay wallet အတွင်းမှ 
အလိ� အေလျာက်ြဖတ်ေတာက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေမး - ေဈးဝယ်ေချးေငွကိ�  မည်သ� တိ� ့ေလ�ာက်ထား�ိ� င်ပါသနည်း။ 

ေြဖ - KBZPay Level 2 customers များြဖစ်သည့် ပ� ံ မှန်လခစားဝန်ထမ်းအားလ�ံ းအေနြဖင့် ေဈးဝယ်ေချးေငွကိ�  
ေလ�ာက်ထား�ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - ေလ�ာက်ထားရန်အတွက် မိတ်ေဆွများ၊ မိသားစ� ဝင်များ စသည်တိ� ့�ှင့်အတ�  ပ� းေပါင်းဝင်ေငွြပ�ပီး 
ေလ�ာက်ထား �ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ေလ�ာက်ထား၍မရ�ိ� င်ပါ။ သင့်အေနြဖင့် သင်၏မိဘ၊ ေဆွမျိုး၊ မိတ်ေဆွ၊ လ� ပ်ေဖာ်ကိ� င်ဖက်စသည်တိ� ့�ှင့် 
ပ� းေပါင်းဝင်ေငွြပ�ပီး ေလ�ာက်ထား၍မရပါ။ 

 
 

ေမး - ြမန်မာ�ိ� င်ငံအတွင်း�ိှ�မိ ့�ကီးအားလ�ံ းတွင် ေဈးဝယ်ေချးေငွကိ�  ေလ�ာက်ထား၍ ရ�ိ� င်ပါသလား။ 

ေြဖ - လက်�ိှအားြဖင့် ရန်က� န်၊ မ� �ေလး�ှင့် ေနြပည်ေတာ်တွင်သာရ�ိ� င်ပါေသးသည်။ မ�ကာမီအချိန်အတွင်း ပဲခ� း၊ 
ပ� သိမ်၊ ေတာင်�ကီး�ှင့် အြခားေသာ�မိ ့များတွင်ရ�ိှေအာင်ေဆာင်�ွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ KBZPay၏တရားဝင် 
facebook page မှေန၍ customer များထံသိ� ့အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ KPZPay 
�ှင့်ပတ်သက်သည့်ေနာက်ဆ�ံ းသတင်းအချက်အလက်များကိ� သိ�ိှ�ိ� င်ရန်အတွက် KBZPay၏ facebook page ကိ�  
follow လ� ပ်ထားရန်လိ� ပါသည်။ 
 

ေမး - ေလ�ာက်လ�ာတင်ရန်မည်သည့်စာ�ွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများလိ� အပ်ပါသနည်း။ 
ေြဖ - 

https://www.capitalfirst.com/faq#collapseCC


၁။ ရပ်ကွက်အ� ပ်ချုပ်ေရးမ�း��ံ းေထာက်ခံစာ 

၂။  လ�ပ်စစ်မီတာခေတာင်းခံလ�ာ 
၃။ လွန်ခ့ဲသည့် ၃ လအတွင်းကထ� တ်ေပးထားသည့် လစာြဖတ်ပိ� င်း သိ� ့မဟ� တ် လစာထ� တ်ေပးမ��ှင့် သက်ဆိ� င်သည့် 
အလ� ပ်�ှင်၏ေထာက်ခံစာ။ 

၄။ သင်မှတ်ပ� ံတင်ထားသည့်လိပ်စာမှ selfie။ (ယင်းကိ�  ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အချိန်တွင်ေဆာင်�ွက်ရမည်။) 

 

ေမး - ရပ်ကွက်ေထာက်ခံစာတွင်မည်သည့်အချက်အလက်များ ပါ�ိှရမည်နည်း။ 

ေြဖ - ရပ်ကွက်��ံ း၏ စည်းတံဆိပ်�ှင့် လက်မှတ်ပါ�ိှ�ပီး ၃ လအတွင်း ရယ�ထားေသာ ေထာက်ခံစာ ြဖစ်ရမည်။ 
အမည်၊ မှတ်ပ� ံတင်အမှတ်၊ လိပ်စာများသည်  ေလ�ာက်လ�ာ  တွင်ပါေသာ ေလ�ာက်ထားသ�၏ အချက်အလက်များ �ှင့် 
တ�ညီရပါမည်။ 

ေမး - မီတာေဘလ်တွင်မည်သည့်အချက်အလက်များ ပါ�ိှရမည်နည်း။ 

ေြဖ - အနီးဆ�ံ း (၃)လ အတွင်း ေပးေဆာင်ထားေသာ မီတာေဘလ် ြဖစ်ရမည်။ မီတာေဘလ်�ိှလိပ်စာသည် 
ေလ�ာက်လ�ာ တွင်ပါေသာ ေလ�ာက်ထားသ�၏လိပ်စာ�ှင့် တ� ညီရပါမည်။ အမည်တ�ရန် မလိ� ပါ။ 

ေမး - Salary Pay Slip/HR recommendation and Bank Statement တွင်မည်သည့်အချက်အလက် 
များပါ�ိှရမည်နည်း။ 

ေြဖ - Pay Slip တွင် ေလ�ာက်ထားသ�၏ အမည်၊ ရာထ� း၊ Company အမည်၊ ရက်စဲွ�ှင့် လစာများပါဝင် 
ရမည်ြဖစ်�ပီး (၃)လစာ တင်ြပေပးရပါမည်။ 

HR recommendation တွင် ေလ�ာက်ထားသ�၏ အမည်၊ ရာထ� း၊ Company အမည်၊ စည်းတံဆိပ်၊ ရက်စဲွ�ှင့် 
လစာများပါဝင်ရမည်။ 

Bank statement တွင် အမည်၊ မှတ်ပ� ံတင်၊ လစာဝင်ေသာ Transaction များပါဝင်ရမည်ြဖစ်�ပီး(၃)လစာ 
တင်ြပရပါမည်။  

ေမး - Selfie �ိ� က်ရာတွင်မည်သည့်အချက်အလက်များကိ�  လိ� က်နာရမည်နည်း။ 

ေြဖ - Geolocation ဖွင့်၍ လက်�ိှေနအိမ်တွင်�ိ� က်ထားေသာ Selfie ြဖစ်ရပါမည်။ 

ေမး - KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်ထားရာတွင် မြဖစ်မေနေဆာင်�ွက်ရမည့်အဆင့်များမှာအဘယ်နည်း။ 

ေြဖ - KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်ထားရာတွင် မြဖစ်မေနေဆာင်�ွက်ရမည့်အဆင့်  (၇) ဆင့်�ိှပါသည်။ 

အဆင့် ၁ - ေချးေငွပမာဏ�ှင့်သ အရစ်ကျေပးသွင်းသည့်အချိန်ကာလ ကိ� ေ�ွးရန် (အနိမ့်ဆ�ံ းေချးေငွပမာဏမှာ � 
၂၀၀,၀၀၀ ြဖစ်�ပီး အြမင့်ဆ� ံ းေချးေငွပမာဏမှာ � ၅,၀၀၀,၀၀၀ ြဖစ်ပါသည်) 
အဆင့် ၂ - လိပ်စာကိ� စစ်ေဆးရန်။ KBZPay မှတ်ပ� ံတင်စဥ်ေပးထားသည့်လိပ်စာမှေြပာင်းေ�� ့လ�င် လိပ်စာ 
ကိ� ေနာက်ဆ�ံ းအေြခအေန�ှင့်ကိ� က်ညီေအာင်ေဖာ်ြပရန်။ 
အဆင့် ၃ - ကိ� ယ်ေရးအချက်အလက်အေသးစိတ်ကိ� ြဖည့်စွက်ရန်။ 
အဆင့် ၄ - အလ� ပ်အကိ� င်�ှင့်ပတ်သက်သည့်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ�  ြဖည့်စွက်ရန်။ 
အဆင့် ၅ - စာ�ွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများအား upload လ� ပ်ရန်။ 
အဆင့် ၆ - အြခားေသာြဖည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်များကိ� ြဖည့်ရန်။ 

အဆင့် ၇ - ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အချိန်တွင် selfie �ိ� က်�ပီး မျက်�ှာကိ� မှတ်တမ်းတင်ရန်။ 
 

ေမး - အာမခံသ� လိ� အပ်ပါသလား။ 
ေြဖ - အာမခံသ�မလိ� အပ်ပါ။ သိ� ့ရာတွင် ဆက်သွယ်ရမည့်သ�၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်ကိ�  ေတာင်းခံသွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 



ေမး - ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်လ�ာတင်ထားသည့် အချက်အလက်များကိ�  စစ်ေဆးရန် အချိန်မည်မ� 
�ကာမည်နည်း။ 

ေြဖ - အလ� ပ်ချိန်တစ်ရက်�ကာပါမည်။ KBZPay ကသင်၏ေလ�ာက်လ�ာအားစီစစ်�ပီး ေနာက်တွင် 
အေြခအေနကိ� အသိေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေမး - မိမိ၏ေချးေငွေလ�ာက်လ�ာအေြခအေနကိ� မည်သိ� ့စစ်ေဆး�ိ� င်ပါမည်နည်း။ 
ေြဖ 

အဆင့် ၁ - KBZPay အတွင်းသိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - homepage တွင် KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ ကိ� �ိှပ်ပါ။ KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ ကိ� �ိှပ်လ�င် 
application status screen ကိ� ေတွမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သင်၏ေလ�ာက်လ�ာ အေြခအေနအေြပာင်းအလဲကိ�  in-app notification လည်းရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေမး - ပထမအ�ကိမ်ေလ�ာက်ထားသည့်ေလ�ာက်လ�ာအားပယ်ချြခင်းခံရပါက ထပ်မံေလ�ာက်ထား�ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ထပ်မံေလ�ာက်ထားရန်အတွက် (၃) လေစာင့်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိ�ိှလိ� သည်များ�ိှပါ ေအာက်ပါအတိ� င်း 
KBZPay Call Center သိ� ့ဆက်သွယ်ေမးြမန်း�ိ� င်ပါသည် - 

MPT အသ�ံ း�ပသ�များ: +959969963211 
အြခားေသာ sim အသ�ံ း�ပသ�များ: 3211 

သိ�ိှလိ� ေသာအေ�ကာင်းအရာများ၊ ကိစ�ရပ်များ�ှင့် ပတ်သက်၍ query@kbzpay.com သိ� ့လည်းဆက်သွယ်စ� ံ စမ်း 
�ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - မိမိ၏ေချးေငွေလ�ာက်လ�ာသည်ြပည့်စ� ံ မ�မ�ိှဟ�  အေ�ကာင်းြပန်�ကားချက်ကိ� ရ�ိှပါက မည်က့ဲသိ� ့ေဆာင်�ွက်ရ 
မည်နည်း။ 
ေြဖ - ထိ� သိ� ့ြဖစ်ရြခင်းမှာ �ှင်းလင်းြပတ်သားမ�မ�ိှသည့်/ြပည့်စ� ံ မ�မ�ိှသည့် စာ�ွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ 
အား upload လ� ပ်မိသည့်အတွက်ေ�ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၁ - KBZPay သိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - App �ိှ Homepage တွင် KBZPayေဈးဝယ်ေချးေငွ ကိ� �ိှပ်ပါ။ KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွကိ� �ိှပ်လ�င် 
ေလ�ာက်လ�ာသည်ြပည့်စ� ံ မ�မ�ိှသည့်အေြခအေနကိ� ေတွရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၃ - 'စာ�ွက်စာတမ်းများတင်ပါ' ေနရာ ကိ� �ိှပ်ပါ။ �ှင်းလင်းမ�မ�ိှသည့်/ြပည့်စ� ံ မ�မ�ိှသည့် စာ�ွက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားကိ�  အဝါေရာင်ြဖင့်ြပသထားသည်ကိ� ေတွရ့ပါမည်။ �ှင်းလင်းြပတ်သားေသာ/ြပည့်စ� ံ ေသာ 
စာ�ွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများအားြပန်လည် upload လ� ပ်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၄ - ေလ�ာက်လ�ာအား ထပ်မံတင်ပါ။ 
 

ေမး - ေလ�ာက်လ�ာတင်�ပီးပါက ေလ�ာက်လ�ာအား ေနာက်တစ်�ကိမ်ြပင်ဆင်�ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - လက်�ိှအားြဖင့် ေလ�ာက်လ�ာပါအေသးစိတ်အချက်အလက်များအားြပင်ဆင်ခွင့်မ�ပေသးပါ။ 

 

ေမး - ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်ထားခွင့် ရ�ိှပါက မိမိဝယ်ယ� လိ� သည့်ပစ�ည်းများအား မည်က့ဲသိ� ့ဝယ်ယ� �ိ� င် 
ပါမည်နည်း။ 

ေြဖ 

အဆင့် ၁ - KBZPay သိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - Application �ိှ KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ homepage ကိ� �ိှပ်ပါ။ KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့် KBZPay ၏ မိတ်ဖက်ဆိ� င်များတွင် အသ�ံ း�ပ�ိ� င်သည့် ေချးေငွပမာဏကိ� ေတွရ့မည် ြဖစ်သည်။ 
အဆင့် ၃ - ‘ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်လ�ာေအာင်ြမင်ပါသည်’ screen ေပ��ိှ “ ယခ�  အသ�ံ း�ပပါ  ၏ေအာက်နားတွင် 
ဆိ� င် များ၏စာရင်းကိ� ေတွ�ိ့� င်ပါသည်။ 



အဆင့် ၄ - Shopper loan အားမည်သိ� ့စီစဥ်ရမည် ဆိ� သည်�ှင့်တာဝန်�ိှ�ိှဝယ်ယ�မ�အေ�ကာင်းသိ�ိှ�ိ� င်ရန်အတွက် 
ဝန်ေဆာင်မ�ဗီဒီယိ� ကိ� �ကည့်ပါ။ 
အဆင့် ၅ - ေပးထားသည့် QR code ကိ� ရရန် ‘ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်လ�ာေအာင်ြမင်ပါသည်’ screen ေပ��ိှ 
“ယခ�  အသ�ံ း�ပပါ ” ကိ� �ိှပ်ပါ။ မည်သည့် မိတ်ဖက်ဆိ� င် ထံတွင်မဆိ�  ပစ�ည်းဝယ်ယ�ရန် အတွက် ဤ QR code အား 
အသ�ံ း�ပ�ိ� င်ပါသည်။ မှတ်သားရန်မှာ ထိ�  QR code အား screen shot �ိ� က်ယ�ထားြခင်း သိ� ့မဟ� တ် save 
လ� ပ်ထားြခင်းများမလ� ပ်ပါ�ှင့်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိ� ေသာ် ယင်း QR code  သည် ေြပာင်းလဲေနမည်ြဖစ်�ပီး 
ပစ�ည်းဝယ်ယ�ေနချိန်တွင် update လ� ပ်သွားမည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  
အဆင့် ၆- သင့်အေနြဖင့် မိတ်ဖက်ဆိ� င် သိ� ့ေရာက်�ိှေန�ပီး ဝယ်ယ�မည့်ပစ�ည်းကိ� ေ�ွးချယ်�ပီး�ပီဆိ� ပါက 
ေငွေချမည့်အချိန်တွင် QR code အား မိတ်ဖက်ဆိ� င် ကိ� ြပပါ။ မိတ်ဖက်ဆိ� င်က QR Code ကိ�  scan ဖတ်�ပီး 
သင်ဝယ်ယ�သည့် ပစ�ည်းအေသးစိတ်ကိ� ထည့်သွင်းမည်ြဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်ဆိ� င်သည်  ေြပစာ�ှင့် ပစ�ည်းကိ� လည်း 
ဓာတ်ပ� ံ �ိ� က်ယ�ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၇ - သင်ဝယ်ယ� လိ� က်သည့်ပစ�ည်း၏အေသးစိတ်စာရင်းကိ�  စစ်ရန်အတွက် သင်၏ KBZPay app တွင် 
အသိေပးမ�ဝင်လာမည်ြဖစ်သည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ�ှင့် မိတ်ဖက်ဆိ� င် ြဖစ်သ�ကထည့်သွင်းလိ� က်သည့် 
ဓာတ်ပ� ံ များတိကျမှန်ကန်မ� �ိှ/မ�ိှဆိ� သည်ကိ� စစ်ပါ။ သင်ဝယ်ယ�သည့်ပမာဏသည် သင်၏ေချးေငွပမာဏထက် 
ေကျာ်လွန်ေနသည်ဆိ� ပါက သင့်အေနြဖင့် �ကိတင်ေငွပမာဏအား မိတ်ဖက်ဆိ� င် ထံသိ� ့ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
�ကိတင်ေငွပမာဏကိ�  ဝယ်ယ�ထားသည့်အ�ှစ်ချုပ်  �ှင့် ေချးေငွလ� ပ်ေဆာင်မ�အ�ှစ်ချုပ် screen များေပ�တွင် 
ေတွြ့မင် �ိ� င်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၈ -  အရစ်ကျေပးသွင်းသည့်အချိန်ကာလ ၊  ြပန်လည်ေပးေချ ◌းရမည့်ရက်စဲွ�ှင့် 
စည်းမျဥ်း�ှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အားသေဘာတ�ညီချက်ကိ� ေ�ွးပါ။ 
အဆင့်  ၉-  ေငွေပးေချရန်ကတိစာချုပ်�ှင့် ေချးေငွသေဘာတ�ညီမ� အတွက် သင်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်မှတ် 
ကိ� ေပးပါ။ 

အဆင့် ၁၀ - သင်ဝယ်ယ�ထားသည့်ပစ�ည်းကိ�  ခံစားခွင့်ရယ� လိ� က်ပါ။ 
 

ေမး - QR code ရ�ပီးလ�င် မည်သိ� ့ေဆာင်�ွက်ရမည်နည်း။ မည်သည့်ဆိ� င်တွင်မဆိ� ဝယ်ယ� �ိ� င်ပါသလား။  
ေြဖ - မိတ်ဖက်ဆိ� င်များတွင် QR က� ဒ်ကိ� ြပ�ပီးပစ�ည်းဝယ်ယ� �ိ� င်မည် ြဖစ်ပါသည်။ QR က� ဒ်၏သက်တမ်းမှာ 
တစ်လြဖစ်ပါသည်။ - ေဈးဝယ်ေချးေငွ ေလ�ာက်လ�ာေအာင်ြမင်ပါသည် screen ေပ��ိှ “ ယခ�  အသ�ံ း�ပပါ ” button 
၏ေအာက်နားတွင် မိတ်ဖက်ဆိ� င်များ၏စာရင်းကိ� ေတွ�ိ့� င်ပါသည်။ 
 
ေမး - အွန်လိ� င်းမှေလ�ာက်ထားရာတွင် အခက်အခဲေတွေ့နပါသည်။ စ� ံ စမ်းေမးြမန်း�ိ� င်ရန်မည်သ� ကိ့� ဆက်သွယ်ရ 
ပါမည်နည်း။ 

ေြဖ - KBZPay Call Center သိ� ့ေအာက်ပါအတိ� င်းဆက်သွယ်�ိ� င်ပါသည် - 

MPT အသ�ံ း�ပသ�များ - +959969963211 

အြခား SIM card အသ�ံ း�ပသ�များ - 3211 

သိ�ိှလိ� ေသာအေ�ကာင်းအရာများ၊ ကိစ�ရပ်များ�ှင့် ပတ်သက်၍ query@kbzpay.com သိ� ့လည်းဆက်သွယ်စ� ံ စမ်း 
�ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - မိမိဝယ်ယ� လိ� ေသာပစ�ည်းတန်ဘိ� းသည်မိမိ၏ေချးေငွကန့်သတ်ချက်ထက်ေကျာ်လွန်ေနသည်ဆိ� ပါက 
ဝယ်ယ� �ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ဝယ်�ိ� င်ပါသည်။ ေကျာ်လွန်သွား သည့်ပမာဏ ကနဦးေပးေငွ ေပးေချ�ိ� င်ပါသည်။ ေချးေငွထက်ေကျာ်လွန် 
သည့်မည်သည့်ပမာဏအတွက်မဆိ�  မိတ်ဖက်ဆိ� င်က�ကိတင်ေငွအြဖစ် ေကာက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
�ကိတင်ေငွပမာဏကိ�  ဝယ်ယ�ထားသည့်အ�ှစ်ချုပ်�ှင့် ေချးေငွလ� ပ်ေဆာင်မ�အ�ှစ်ချုပ်screen များေပ�တွင် ေတွြ့မင် 
�ိ� င်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေမး - ဝယ်ယ�သည့်ပမာဏသည် ေချးေငွကန့်သတ်ချက်ထက်နည်းသည်ဆိ� ပါက ကျန်ပမာဏကိ�  ေနာက်ထပ် 



ဝယ်ယ�မ�အတွက်သ�ံ း�ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ကျန်�ိှသည့်ေချးေငွပမာဏကိ�  အသ�ံ းမ�ပ�ိ� င်ပါ။ KBZPay ြဖင့် တစ်�ကိမ်လ�င် ေချးေငွတစ်ခ� သာရ�ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - မိမိအေနြဖင့်  အရစ်ကျေပးသွင်းသည့်အချိန်ကာလ ကိ� ေ�ွးချယ်�ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ေ�ွး�ိ� င်ပါသည်။  အချိန်ကာလ  ၃ ခ�  အနက် တစ်ခ� ကိ� ေ�ွး�ိ� င်ပါသည်။ ရ�ိှ�ိ� င်သည့်သ အချိန်ကာလများမှာ  ၁၂ 
လ၊ ၁၈ လ �ှင့် ၂၄ လြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေမး - လစဥ်ြပန်ဆပ်ရမည့်ရက်များမှာမှာမည်က့ဲသိ� ့�ိှပါသနည်း။ 
ေြဖ - customer များအေနြဖင့် လစဥ် (၁) ရက်ေန့မှ (၇) ရက်အတွင်း သိ� ့မဟ� တ် (၂၀ ) ရက်ေန့မှ 
လ၏ေနာက်ဆ�ံ း ရက်အတွင်း ေ�ွးချယ်၍ြပန်ဆပ်�ိ� င်ပါသည်။ ပထမအ�ကိမ်ြပန်ဆပ်ရမည့်ရက်မကျေရာက်မီ 
customer များအား အနည်းဆ�ံ းရက် (၃၀) ေပးထားပါမည်။ 
 

ေမး - ေစျးဝယ်ေချးေငွအတွက် သက်ဆိ� င်သည့် အတိ� း��န်းမှာမည်က့ဲသိ� ့ြဖစ်ပါသနည်း။ 
ေြဖ - မိတ်ဖက်ဆိ� င်ထံတွင် ပစ�ည်းဝယ်ယ�ရန်ေချးေငွေလ�ာက်ထားချိန်၌ ေချးေငွေလ�ာက်လ�ာတွင် အတိ� း��န်းကိ�  
ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အတိ� း��န်းသည် ြမန်မာ�ိ� င်ငံေတာ်ဗဟိ� ဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်များအတိ� င်းြဖစ်ပါသည်။ 
ေချးေငွအားအတည်�ပ�ပီးေနာက် ေချးေငွစာရင်းတွင်ေတာင်းခံသည့် အတိ� း��န်းကိ� စစ်ေဆးလိ� သည်ဆိ� ပါက 
ေချးေငွသေဘာတ�ညီချက်ကိ� �ကည့်�� �ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - လစဥ်အရစ်ကျများကိ� မည်သိ� ့တွက်ချက်ပါသနည်း။ 

ေြဖ -  တန်ဖိ� းေလျာ့စနစ်   (reducing balance) နည်းလမ်းကိ� သ� ံ း�ပီး  လစဥ်ေပးသွင်းရမည့်အရစ်ကျများ 
ကိ� တွက်ချက်ပါသည်။ 

 
ေမး -လစဥ်ြပန်ဆပ်မ� �ပလ� ပ်ရန်မည်သိ� ့ေဆာင်�ွက်ရပါမည်နည်း။ 
ေြဖ - သင်�ှစ်သက်သည့်အချိန်တွင် ြပန်ဆပ်ရန်ေ�ွး�ိ� င်ပါသည်။ ေနာက်ဆ�ံ းထားြပန်ဆပ်ရမည့်ေန့တွင် 
ြပန်ဆပ်ြခင်းမ�ပပါက ထိ� ေနာက်ဆ�ံ းထားြပန်ဆပ်ရမည့်ေန့တွင် လစဥ် ြပန်ဆပ် မ�အား KBZPay wallet မှ အလိ�  
အေလျာက်��တ်ယ� သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေမး - ေနာက်ဆ�ံ းထားြပန်ဆပ်ရမည့်ေန့မဟ� တ်သည့် ေန့များတွင် ေပးေချမ�ကိ� မည်သိ� ့�ပလ� ပ်ရပါမည်နည်း။ 
ေြဖ -ေချးေငွအတွက် ေစာလ�င်စွာေပးေချမ�လ� ပ်လိ� သည်ဆိ� ပါက ေအာက်ပါအတိ� င်းေဆာင်�ွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည် - 
 
အဆင့် ၁ - KBZPay သိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာကိ� �ိှပ်ပါ။ KBZPay 
ေစျးဝယ်ေချးေငွကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်   သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ 

 �ိှသည် screen ကိ� ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်သည် 
အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendarပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - “ေချးေငွေပးေဆာင်မ�”ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၅ - ေပးေချရမည့်ပမာဏအားေပးေချရန် “ြပန်ဆပ်မည်” ကိ� �ိှပ်�ိ� င်ပါသည်။ ြပန်ဆပ်မည့်ပမာဏ 
ကိ� ြပင်ဆင်ရန် ခဲတံပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၆ - ေချးေငွေပးေဆာင်မ�ကိ� အတည်�ပရန် PIN ကိ� �ိ� က်ထည့်ပါ။ 

 
ေမး - ေချးေငွအ�ှစ်ချုပ်ကိ� မည်သိ� ့�ကည့်�� �ိ� င်မည်နည်း။ 
ေြဖ -ေချးေငွမှကျန်�ိှသည့်ြပန်ဆပ်ရမည့် ပမာဏ�ှင့် ေချးေငွအတွက်ေပးေချထားသည့်ပမာဏအေသးစိတ် 
အချက်အလက်များကိ� စစ်ေဆးရန်အတွက် ေချးေငွအ�ှစ်ချုပ်ကိ�   screen တစ်ခ� ထဲတွင်  �ကည့်�ိ� င်ပါသည်။ KBZPay 
အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှေအာက်ပါအဆင့်များအတိ� င်းလ� ပ်ေဆာင်ပါ - 
 



အဆင့် ၁ - KBZPay သိ� ့  Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာ ကိ� �ိှပ်ပါ။  KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်   သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ �ိှသည့် screen ကိ� ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်သည်။  
အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendar ပ� ံ  ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - ‘ေချးေငွအ�ှစ်ချုပ်အား�ကည့်မည်’ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
 
 
ေမး -ေချးေငွအားမည်သိ� ့ပိတ်သိမ်း�ိ� င်ပါသနည်း။ 
ေြဖ -ေချးေငွထ� တ်ေပး�ပီးသည်ေနာက်ပထမ (၆) လအတင်း ေချးေငွပိတ်သိမ်းခွင့်မ�ိှပါ။ (၆ )လ 
ြပည့်�ပီးပိတ်သိမ်းလိ� ပါက ေအာက်ပါအတိ� င်းေဆာင်�ွက်ရပါမည် -  
 
အဆင့် ၁ - KBZPay အတွင်းသိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာ ကိ� �ိှပ်ပါ။  KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်   သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ 
 �ိှသည် screen ကိ� ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်သည်။  

အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendar ပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 

အဆင့် ၄ - ‘ေချးေငွအ�ှစ်ချုပ်အား�ကည့်မည်’ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 

အဆင့် ၅ - screen ၏ေအာက်ေြခတွင် စ� စ� ေပါင်းလက်ကျန်ကိ� ေတွ�ိ့� င်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၆ - ြပန်ဆပ်မည် ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၇ - ေချးေငွေပးေဆာင်မ�ကိ� အတည်�ပရန် PIN ကိ� �ိ� က်ထည့်ပါ။ 
 
 
ေမး - ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�မှတ်တမ်း ကိ� မည်သိ� ့�ကည့်�ိ� င်မည်နည်း 
ေြဖ - ေချးေငွအရစ်ကျေပးဆပ်မ�မှတ်တမ်းကိ� စစ်ရန်အတွက် ေအာက်ပါအဆင့်များအတိ� င်းလ� ပ်ေဆာင်ပါ - 
 
အဆင့် ၁ - KBZPay အတွင်းသိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာ ကိ� �ိှပ်ပါ။  KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်   သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ �ိှသည်  screen တွင် လက်�ိှ�ိှေနသည့် 
ေချးေငွပမာဏကိ� ေတွမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendar ပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - ‘ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�မှတ်တမ်း’ ကိ� �ိှပ်ပါ။ ေလ�ာက်ထားသည်ဆိ� ေသာ အပိ� င်းသည် 
ဝယ်ယ�သည်ပစ�ည်း/ေချးေငွရသည့်ေန့ကိ�  ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်သည်။ ြပန်ေပးသည်ဆိ� ေသာ အပိ� င်း  တွင် 
ေစျးဝယ်ေချးေငွ အတွက်ြပန်လည်ေပးေချမ�မှတ်တမ်းပါဝင်သည်။ 
 
 
ေမး - ေချးေငွ�ကိတင်ပိတ်သိမ်းမ�အတွက်ကျသင့်ေငွကိ� ကျခံရပါမည်လား။ 
ေြဖ - ေချးေငွ�ကိတင်ပိတ်သိမ်းမ�အတွက်ကျသင့်ေငွမှာ လက်ကျန်ြပန်ဆပ်ရမည့် ပမာဏ၏ ၃ % ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 
ေမး - ရက်လွန်သွားသည့်ေပးေချမ�အတွက်မည်သိ� ့ေဆာင်�ွက်ရပါမည်နည်း။ 
ေြဖ -  
အဆင့် ၁ - KBZPay အတွင်းသိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာ ကိ� �ိှပ်ပါ။  KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်  သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ �ိှသည်  screen တွင် လက်�ိှ�ိှေနသည့် 
ေချးေငွပမာဏကိ� ေတွမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendar ပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - ‘ ေချးေငွေပးေဆာင်မ� ’ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 



သိ� ့မဟ� တ် 
သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ�ိှသည် screen ကိ� ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်�ပီး   ယင်းတွင် ြပန်ဆပ်မည် 
ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
 
 
 
 
 
ေမး - တွင်ရက်လွန်ေ�ကးကိ�  မည်သိ� ့တွက်ချက်ပါသနည်း။ 
ေြဖ - ရက်လွန်ေ�ကးကိ�  ကျန်�ိှသည့်ြပန်ဆပ်ရမည့် ပမာဏေပ�တွင်တွက်ချက်ေသာ ေနာက်ကျေ�ကး�ှင့် 
အြခားေလ�ာက်လ�ာဝန်ေဆာင်ခများ�ှင့်ချိန်�ိှသွားပါမည်။ ဝန်ေဆာင်ခများ�ှင့် ကျသင့်ေငွများကိ� ချိန်�ိှ�ပီးပါက 
ကျန်�ိှသည့်ြပန်ဆပ်ရမည့် ပမာဏေပ�တွင်တွက်ချက်ေသာ ေနာက်ကျေ�ကး�ှင့် အတိ� းကိ�  �ိှသွားမည်။ ဝန်ေဆာင်ခ၊ 
ကျသင့်ေငွ၊ ကျန်�ိှသည့်ြပန်ဆပ်ရမည့် ပမာဏေပ�တွင်တွက်ချက်ေသာ ေနာက်ကျေ�ကး�ှင့် 
အတိ� းတိ� ့အား�ိှ��ိင်းတွက်ချက်�ပီးပါက  ြပန်ဆပ်ရမည့်ေချးေငွ ကိ� တွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
 
ေမး - လစဥ်ေပးသွင်းရမည့်ေန့တွင် အြပည့်အဝေပးသွင်းြခင်းမ�ပပါက ရက်လွန်ေ�ကး သိ� ့မဟ� တ် 
ဒဏ်ေ�ကး�ိှပါသလား။  
ေြဖ - �ိှပါသည်။ ေ�ကးကျန်တစ်ခ� ချင်းစီအတွက် � ၂၀၀၀/- ကိ� ေနာက်ကျေ�ကးအြဖစ်ေပးသွင်းရပါမည်။ 
ထိ� ့အြပင် ရက်လွန်သွားသည့်အရင်း�ှင့်အတိ� းအတွက်ေချးေငွေပ�တွင် တစ်�ှစ်လ�င် ၁၂ % အတိ� းြဖင့် ဒဏ်ေ�ကးေပး 
ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေမး - တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေ�ကး ေပးရန်လိ� အပ်ပါသလား။ 
ေြဖ - ေဒသဆိ� င်ရာစည်းမျဥ်းများအရ က��်� ပ်တိ� ့သည် ေချးေငွတစ်ခ� စီအတွက် စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်သ�အား 
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေ�ကး ေပးရပါမည်။ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိ�  မိတ်ဖက်ဆိ� င်သည် ဝယ်ယ�သ� ထံမှ ေကာက်ယ�မည်ြဖစ်�ပီး 
KBZ မှ မိတ်ဖက်ဆိ� င်ထံ သိ� ့လ�ဲေ�ပာင်းေပးေသာပမာဏသည် တံဆိပ်ေခါင်းခန်မှ ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ 
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေ�ကးသည် ေချးေငွပမာဏ၏ ဝ.၅% ြဖစ်ပါသည်။ 

 
ေမး - ေစျးဝယ်ေချးေငွ တစ်ခ� ထက်ပိ� ၍ေလ�ာက်ထား�ိ� င်ပါသလား။ 
ေြဖ - ေလ�ာက်ထားြခင်းမ�ပ�ိ� င်ပါ။ တစ်�ကိမ်လ�င် ေချးေငွတစ်ခ� သာရ�ိှ�ိ� င်ပါသည်။ 
 

ေမး - အီေမးလ်အိ� င်ဒီ ကိ� မည်သိ� ့ update လ� ပ်ရမည်နည်း။ 
ေြဖ - ေအာက်ေဖာ်ြပပါနံပါတ်များကိ� ဆက်သွယ်�ပီး သင်၏မှတ်ပ� ံတင်ထားသည့် ဖ� န်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် KBZPay Call 
Center သိ� ့ဆက်သွယ်စ� ံ စမ်း�ိ� င်ပါသည် - 

MPT အသ�ံ း�ပသ�များ - : +959969963211 
အြခား SIM card အသ�ံ း�ပသ�များ - 3211 
 
 
ေမး - ဖ� န်းနံပါတ်ကိ� မည်သိ� ့ update လ� ပ်ရပါမည်နည်း။ 
ေြဖ -သင်၏မှတ်ပ� ံတင်ထားသည့် ဖ� န်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါKBZPay Call Center သိ� ့ဆက်သွယ်စ� ံ  
စမ်း�ိ� င်ပါ သည် - 

MPT အသ�ံ း�ပသ�များ - : +959969963211 
အြခား SIM card အသ�ံ း�ပသ�များ - 3211 
 
 
ေမး - လိပ်စာအားမည်သိ� ့ update လ� ပ်ရမည်နည်း။ 
ေြဖ - update �ပလ� ပ်ရန်လိ� သည့် လိပ်စာအတွက် ရပ်ကွက်အ� ပ်ချုပ်ေရးမ�း��ံ းေထာက်ခံစာ၊ လ�ပ်စစ်မီတာေြပစာ 
တိ� ့�ှင့်အတ�   query@kbzpay.com  သိ� ့စာြဖင့်ေရးသားေတာင်းခံရပါမည်။စစ်ေဆးအတည်ြပမ� �ပီးဆ� ံ းသွားလ�င် 
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လိပ်စာအား စနစ်အတွင်း update �ပလ� ပ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 
ေမး - လစဥ်ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�ေနာက်ဆ�ံ းရက်ကိ� မည်သိ� ့ေြပာင်းလဲ�ိ� င်မည်နည်း။ 
ေြဖ - လက်�ိှအားြဖင့်လစဥ်ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�ေနာက်ဆ�ံ းရက်အားအေြပာင်းအလဲ�ပလ� ပ်၍မရ�ိ� င်ေသးပါ။ 
 
 
ေမး - လစဥ်ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�ဇယားတိ� ့အားမည်သိ� ့ရ�ိ� င်မည်နည်း။ 
ေြဖ - ေချးေငွအားအတည်�ပ�ပီးေနာက် လစဥ်ေချးေငွြပန်ဆပ်မ�ဇယားတိ� ့အားစစ်ေဆးလိ� ပါက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
အဆင့်များအတိ� င်းေဆာင်�ွက်ပါ - 
 
အဆင့် ၁ - KBZPay အတွင်းသိ� ့ Login ဝင်ပါ။ 
အဆင့် ၂ - အပ်ပလီေကး�ှင်း�ိှ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ ပင်မစာမျက်�ှာ ကိ� �ိှပ်ပါ။  KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွ 
ကိ� �ိှပ်လိ� က် သည်�ှင့်   သင့်တွင်ေငွြပန်ဆပ်ေနေသာလက်�ိှေချးေငွ 
 �ိှသည်  screen တွင် လက်�ိှ�ိှေနသည့် ေချးေငွပမာဏကိ� ေတွမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆင့် ၃-  screen ၏အေပ�ဖက်ပိ� င်းညာဘက်ေထာင့်တွင်�ိှသည့် Calendar ပ� ံ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
အဆင့် ၄ - ‘ေချးေငွအ�ှစ်ချုပ်အား�ကည့်မည်’ ကိ� �ိှပ်ပါ။ 
 
 
 
 
ေမး - ေငွေပးေချရန်ကတိစာချုပ်�ှင့်  ေချးေငွသေဘာတ�ညီမ�ကိ�  မည်သိ� ့ရ�ိ� င်ပါမည်နည်း။ 
ေြဖ - ေချးေငွကိ� အတည်�ပသည်�ှင့် မှတ်ပ� ံတင်ထားေသာ e-mail ID သိ� ့  ေငွေပးေချရန်ကတိစာချုပ်�ှင့် 
ေချးေငွသေဘာတ�ညီမ�ကိ�  ပိ� ့ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  query@kbzpay.com 
သိ� ့လည်းစာြဖင့်ေရးသားေတာင်းခံ�ိ� င်ပါသည်။ 
 
 
 
ေမး - KBZPay အားမည်သိ� ့ဆက်သွယ်�ိ� င်ပါမည်နည်း။ 
ေြဖ - ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်�ိ� င်ပါသည် -  
 
Call Center - KBZPay တွင်မှတ်ပ� ံတင်ထားသည့်ဖ� န်းြဖင့် ေအာက်ပါ KBZPay Call Center သိ� ့ 
ဆက်သွယ်�ိ� င်ပါသည် - 
 
MPT အသ�ံ း�ပသ�များ  - +959969963211 
အြခား SIM ကဒ်အသ�ံ း�ပသ�များ - 3211 
 
အီးေမးလ် - ေမးြမန်းလိ� သည်များ၊ သိ�ိှလိ� သည်များ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး  query@kbzpay.com 
သိ� ့စာြဖင့်ေရးသားဆက်သွယ်�ိ� င်ပါသည်။ ထိ� သိ� ့ေရးသားရာတွင် ပိ� မိ� လျင်ြမန်သည့်အေြဖကိ� ရ�ိှေစရန်အတွက် 
မှတ်ပ� ံတင်ထားသည့် အီးေမးလ် အိ� င်ဒီ မှတစ်ဆင့်  ေရးသားဆက်သွယ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။  အီးေမးလ် 
အားလက်ခံရ�ိှမ�မ�ိှသည့်ြဖစ်စဥ်မျိုးအတွက် SPAM folder ကိ� စစ်ေပးပါ။ 
 
ဘဏ်ခဲွ - အနီးဆ�ံ းဘဏ်ခဲွတွင်လည်းသွားေရာက်စ� ံ စမ်းေမးြမန်း�ိ� င်ပါသည်။ ထိ� သိ� ့သွားေရာက်မည်ဆိ� လ�င် သင်၏ 
မှတ်ပ� ံတင်ကတ်ကိ� တစ်ပါတည်းယ�ေဆာင်သွားရန်အ�ကံ�ပအပ်ပါသည်။ 
 
 
 
 


