ကိုယစ
် ားလှယ်မ ား လိုက်နာရမည် စည်ားမ ဉ်ားနှင်စည်ားကမ်ားသတ်မှတခ
် က်မ ား
ကမ္ဘောဇဘဏ်၏
လူ ိုဂို္ လ်္ ော်းအမန ြင်
သည်။
မ

KBZPay

္ိုဘိုင််းမငွေမ က်းလွှဲမ ောင််း္ှု

မအောက်တွေင်မြော် ထော်းမသော

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

KBZPay

Application

ောင်ရွက်ရန် မတောင််းခံ ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် မ

ဝန်မ

ောင်္ှုအော်းမ ်းသည်

ကိုယ်စော်းလှယ်အ ြစ်မ

စည််း္ ဉ််းနှင်စည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအော်း
္ှတစ်

င်

မငွေမ က်းလွှဲမ ောင််း္ှုဝန်မ

ောင်ရွက် က္ည်

အတအက လိုက်နာ ကရ္ည် ြစ်

ောင်္ှုအော်းမ ်းသည်

ကိုယ်စော်းလှယ်အ ြစ်

ောင်ရွက် ခင််း္ ော်းသည် သ္
ိုို့ ဟိုတ် ယင််းအော်း ကိုယ်စော်းလှယ်ကိုယ်စော်း အ ခော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းအော်း

အသံို်း ိုမစရန်ခွေင် ို ခင််း္ ော်းသည် ကိုယ်စော်းလှယ်အမန ြင် အခါအော်းမလ ော်စွေော မ ောင််းလွှဲနိုင်သည် ြစ်မသော ဤစည််း္ ဉ််းနှင်စည််းက္််း
သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းကို ဝန်ခံအသအ္ှတ် ို ခင််းနှင် လက်ခံ ခင််း င် ြစ်သည်။

၁။

အဓပ္ပါယ်ဖင
ွ ်ဆိုခ က်မ ား
မအောက်မြော်

ါ အဓ ပောယ်အသံို်းအနှုန််း္ ော်းသည် ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််း္ ော်း

္ည်သည်စောရွက်စောတ္််းကို္
၁၊၁၊၊

“Account”

ို အသံို်း ိုမသောအခါတွေင် မအောက် ါအတိုင််း အဓ ပောယ်ြွေင်

“ကိုယ်စ ားလှယ်”

ိုသည်္ှော

“သဘ

တူညီခ က်”

တစ်ဉီ်းတည််း

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ကိုယ်စော်း

၁၊၅။

“ဗဟို

တစ်စတ်တစ်မေသကို

ောင်္ှုမ ်းသူတစ်ဦ်းဟို

ိုလို ါသည်။

င်

င်သတ်္ှတ်သည် ဤစည််းက္််းသတ်္ှတ်

ိုလို ခင််း ြစ်သည်။

၁၊၆။

“ဘက ်မရှင်ဘ ကား”

ိုလို ခင််း ြစ်သည်။

ိုသည်္ှော ္န်္ောနိုင်ငံမတော်ဗဟိုဘဏ်ကို

ိုလိုသည်။

ိုသည်္ှော KBZPay App ကိုအသံို်း ို၍ ဝန်မ

ရရှ္ည် ရ ိုင်ခွေင် ္ောဏ ကို
“E-Money”

ောင်ရွက်္ှု

ိုသည်္ှော ္န်္ောနိုင်ငံရှ စမနမနို့၊ တနဂဂမနွေမနို့၊ အ္ ော်း ည်သူအလို ် တ်ရက် သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဘဏ်

တ်ရက်္ဟိုတ်သည်မနို့ရက်္ ော်းကို

၁၊၇။

ောင်သည် ကော်းခံဝန်မ

ံို်း ြတ်ခ က်အရမသော်လည််းမကောင််း အခါအော်းမလ ော်စွေော

“အလိုပ္်ဖွင်ရက်”

ဏ်”

ဘဏ်လို ်ငန််းမ

ိုသည်္ှော ္န်္ောနိုင်ငံမတော်ဗဟိုဘဏ်္ှ ညန် ကော်းခ က်အရမသော်လည််းမကောင််း၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏

ခ က်္ ော်းနှင် သမဘောတူညီခ က်္ ော်းကို
၁၊၄။

ည််းထော်းရှနိုင်မစရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်

ိုလို ါသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင် သမဘောတူညီခ က်ရယူကော လို ်မ
၁၊၃။

ို္ည် ြစ်သည် -

ိုသည်္ှော အသံို်း ိုသူ္ ော်းအော်း ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင် မငွေသော်း္ ော်းသ္််း

နှင် ိုလို ်သည် အစီအစဉ်တစ်ရ ်တစ်ခိုကို
၁၊၂။

သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဤမနရောတွေင်ရည်ညန််းထော်းမသော

ောင်္ှုမ ်းမသော လို ်ငန််းတစ်ခို ခင််းစီ္ှ ကိုယ်စော်းလှယ်

ိုလို ါသည်။

ိုသည်္ှော ‘အီလက်ထမရောနစ်မငွေမ က်း’ ြစ်ပ ီ်း ္န်္ောက ်မငွေအော်း ြင် အသံို်း ိုသူ္ ော်း၊ ကိုယ်စော်းလှယ်္ ော်း၊

ကိုန်သည်္ ော်းနှင် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင်ထော်းရှသည် ္ိုဘိုင််းမငွေမ က်း ြစ် ါသည်။
၁၊၈။

"အခဘ ကားဘငွ"

ိုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှထိုတ် န်ထော်းမသော ဝန်မ

မငွေမကောက်ခံ္ှုအော်းလံို်းကို
၁၊၉။

“ကဘမဘ ဇ

ဏ်”

ောင်္ှုအသံို်း ို္ှုအတွေက်မကောက်ခံသည် အခမ က်း

ိုလိုပ ီ်း အခမ က်းမငွေအော်းစောခ ို ်တွေင် ထည်သွေင််းမြော် ထော်း ါသည်။

ိုသည်္ှော

အနာဂတ်တွေင်

ကမ္ဘောဇဘဏ်ကထူမထောင်္ည်

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္တက် နှင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ဘဏ်ခွေွှဲအော်းလံို်းကို
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လ
ို ိုသည်။

္ည်သည်ဘဏ်ခွေွှဲ္

ိုအ ါအဝင်

၁၊၁၀။

“KBZPay”’

ိုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ ကိုယ်စော်းလှယ်္ ော်း၊ ကိုန်သည်္ ော်းနှင် အသံို်း ိုသူ္ ော်းအော်း မ ်းအ ်ထော်းသည်

ဘဏ်ဝန်မ
၁၊၁၁။

“KYC”

ောင်္ှုလို ်ငန််း္ ော်း၏ ကိုန် စစည််းအ္ည်ကို

လ
ို ို ါသည်။

ိုသည်္ှော ္န်္ောနိုင်ငံမတော်ဗဟိုဘဏ် နှင်/သိုို့ အ ခော်းအခွေင်အောဏော ိုင်္ ော်း္ှ ထိုတ် န်ထော်းမသော “သင်၏

မြောက်သည်ကို သ ါ” ဟူမသော ္ှတ် ံိုတင်ရန် လိုအ ်ခ က်္ ော်းကို
၁၊၁၂။

“ကိုန်သည်”

ိုသည်္ှော ကိုန် စစည််း၊ဝန်မ

ောင်္ှုနှင် မငွေမ ်းမခ ္ှု္ ော်းအတွေက် ္ိုဘိုင််းမငွေမ က်းကိုလက်ခံသ္
ူ ော်း၊ အွေန်လိုင််း

ကိုန် စစည််းမရောင််းခ သူ္ ော်းအ ါအဝင်ကို
၁၊၁၃။

“မို

ိုင်ား

ဏ္ဍ ဘရားဝန်ဘဆ င်မှု

Transaction
၁၊၁၄။

၁၊၁၅။

ိုသည်္ှော

Account

ိုလို ်နိုင်ရန်

ောင်္ှုမ ်းသူ္ ော်းကို

ိုသည်္ှော

ဝန်မ

ောင်္ှုနှင် တ်သက်၍

ည််း္ှုတန်ြို်းတစ်ခို ြစ်သည်။

က်သွေယ်မရ်းနှင် မေတောကွေန်ယက်ဝန်မ

“Partner App”

ောင်္ှုကို

ိုသည်္ှော ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

က်သွေယ်မရ်း နှင်

ိုသည်္ှော customer အမန ြင် စောရင််းသွေင််းစရော္လိုအ ်

ိုလို ါသည်။
၎င််း၏ လက်ကိုင်

က်သွေယ်မရ်းကရယော အတွေင််းသက
ိုို့ ူ်းယူအသံို်း ို

ိုလိုသည်။

“PIN နံပ္ါတ် သိုို့မဟိုတ် Identity နံပ္ါတ်”

ိုသည်္ှော Transaction ္ ော်းကို စစ်မ

လှယ္
် ှသတ်္ှတ်ထော်းမသော ဂဏန််း္ ော်း ြင် တည်မ
“ဝန်ဘဆ င်မှု”

ောင်္ှုမ ်းသည်

က်၍ မငွေမ က်း

ိုလို ါသည်။

“Non-registered Services/Over-The-Counter (OTC)”

ထော်းမသော Application ကို

၁၊၁၉။

Account”

ိုသည်္ှော KBZPay အသံို်း ိုသူ္ ော်းနှင် ကမ္ဘောဇဘဏ်တအ
ိုို့ ကော်း ခ တ်

သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှမ ်းအ ်သည် ဝန်မ

၁၊၁၈။

MFS

ည်မထောင်စိုသ္မတ ္န်္ောနိုင်ငံမတော်အတွေင််း တရော်းဝင်လှည် တ်သံို်းစွေွှဲမနသည် မငွေမ က်းစနစ်

“ကွန်ယက်ဝန်ဘဆ င်မှုဘပ္ားသူ”

မေတောဝန်မ

၁၊၁၇။

သိုို့မဟိုတ်

လ
ို ိုသည်။

လွှဲမ ောင််းမ ်း ိုို့္ှု္ ော်း

၁၊၁၆။

ိုလို ါသည်။

ိုလို ်နိုင်ရန်အတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှမ ်းအ ်ထော်းသည် သ္််း

“မမန်မ က ပ္်”
ကို

ိုလသ
ို ည်။

ိုသည်္ှော ္ိုဘိုင််းဘဏ္ဍောမရ်း ဝန်မ

အ ါအဝင် ္ိုဘိုင််းနည််း ညော အမ ခခံအမ

်းရန်နှင် အတည် ိုနိုင်ရန် ကိုယ်စော်း

ောက်ထော်းသည် စကော်းဝှက် ြစ်သည်။
ောင်္ှု္ ော်း ြစ်ပ ီ်း အထူ်းသ ြင် အီလက်ထမရောနစ် terminal ္ ော်း

ောက်အဦ်း္ ော်းကို အသံို်း ို ခင််း္ှတ

င် ဘဏ္ဍောမရ်းဝန်မ

ောင်္ှု္ ော်း၊ မငွေ

မ ်းမခ ္ှု္ ော်းကို မ ်းအ ် ခင််း ြစ်သည်။
၁၊၂၀။

“SIM”

ိုသည်္ှော Subscriber Identity Module ြစ်ပ ီ်း ္ိုဘိုင််းကွေန်ယက်မ ေါ်တွေင် သံို်းစွေွှဲသူအော်း အသံို်း ိုခွေင်မ ်းသည်

microchip သံို်း စက်ကရယောတစ်ခို ြစ် ါသည်။
၁၊၂၁။

“SMS”

ိုသည်္ှော စောတို စ
ိုို့ နစ် ြစ်ပ ီ်း ္ိုဘိုင််းတယ်လီြိုန််း္ ော်းအ ကော်း စောတို္ ော်း အ န်အလှန် မ ်း ိုို့နိုင်သည်

က်သွေယ်မရ်း နည််း ညောတစ်ခို ြစ် ါသည်။
၁၊၂၂။

“Teller”

ိုသည်္ှော KBZPay Partner App ကိုအသံို်း ို၍ ဝန်မ

(သ္
ိုို့ ဟိုတ)် လူ ိုဂိုလ်
္ ကို
ကို
၁၊၂၃။

ောင်္ှုမ ်းမသော ကိုယ်စော်းလှယ်၏ အလို ်သ္ော်း

ိုလို ခင််း ြစ်ပ ီ်း ထို ိုဂ္ိုလ္
် ှ ကိုယ်စော်းလှယ် (သ္
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုန်သည်၏ကိုယ်စော်း မ

ောင်ရွက်သူ

လ
ို ို ါသည်။

“Transaction”

ိုသည်္ှော လက်ကိုင်ြိုန််းကိုအသံို်း ို၍ မငွေသွေင််း ခင််း၊မငွေထိုတ် ခင််း၊ ည်တွေင််း/နိုင်ငံတကောသိုို့ မငွေ လွှဲ ခင််း၊

မငွေမ ်းမခ ္ှု ိုလို ် ခင််း၊

ကိုန်သည်မငွေမ ်းမခ ္ှု ိုလို ် ခင််း၊
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မငွေစောရင််းစစ်မ

်း ခင််း

အစရှသည်တို့ို

အ ါအဝင်

ယင််းတိုို့သော ြစ်သည်ဟို ကနို့်သတ်ထော်း ခင််း္ရှမသော ဘဏ္ဍောမရ်း
စီ်း ွေော်းမရ်းလို ်မ
၁၊၂၄။

ောင်္ှု္ ော်း မ

ောင်ရွက် ခင််းကို

"အသံိုားမပ္ြုသူ သိုို့မဟိုတ် Customer”

ိုင်ရော သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဘဏ္ဍောမရ်းနှင် သက်

ိုင် ခင််း္ရှ မသော

ိုလိုသည်။

ိုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ KBZPay ကို အသံို်း ိုသည် သံို်းစွေွှဲသူ္ ော်းကို

ိုလို ါသည်။
၁၊၂၅။

“အတည်မပ္ြုကိုဒ်”

ိုသည်္ှော အသံို်း ိုသူ္ ော်း္ှ

KBZPay application ကိုြွေင်သည်အခါ အတည် ိုကိုေ်မ ်း ိုို့ ါကို

နှ ်လိုက် ါက စောရင််းသွေင််း္ည်ြိုန််းထံသိုို့ SMS ြင်မရောက်ရှလော္ည် ဂဏန််း ၆ လံို်း ြစ်ပ ီ်း application တွေင်ထည်သွေင််း
အတည် ိုရ္ည် ြစ် ါသည်။

၂။

ဝန်ဘဆ င်မှုဆင
ို ်ရ ရှင်ားလင်ားဘဖ ်မပ္ခ က်မ ား
ဝန်ဘဆ င်မှု အက ဉ်ားခ ြုပ္် ဘဖ ်မပ္ခ က်
KBZPay၏ ရည်ရွယ်ခ က်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ သတ်္ှတ်ထော်းမသော ကိုယ်စော်းလှယ်္ ော်း္ှတ
ဘဏ်လို ်ငန််းဝန်မ

ောင်္ှုမ ်းနိုင်ရန် ြစ်သည်။ KBZPay အသံို်း ိုသူသည် ယင််း၏ လက်ကိုင်ြိုန််း နှင်/သိုို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ

ခနို့်အ ်ထော်းမသော ကိုယ်စော်းလှယ်္ ော်း္ှတစ်

၃။

င် အသံို်း ိုသူ္ ော်းထံ ကိုယ်စော်းလှယ်

င် မငွေမ က်းဝန်မ

ောင်္ှု္ ော်း

ိုလို ်ရယူနိုင်္ည် ြစ်သည်။

လိုပ္်ငန်ားမ ား၏နယ်ပ္ယ်သတ်မှတ်ခ က်
ဤစည််း္ ဉ််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်း၏ သတ်္ှတ်ခ က်မအောက်တွေင် KBZPay သည် ္တ်ြက်(Partners) သ္
ိုို့ ဟိုတ် ကိုယ်စော်းလှယ်
္ ော်းထံ မအောက် ါထိုတ်ကိုန်္ ော်းနှင် ဝန်မ

၄။

ောင်္ှု္ ော်းကို မ ်းအ ်္ည် ြစ်သည်။

TRANSACTION အမ ြုားအစ ားမ ား
KBZPay ကိုယ်စော်းလှယ်အမန ြင် မအောက် ါဝန်မ

ောင်္ှု အ္ ို်းအစော်း္ ော်းကို အသံို်း ိုမ

၄၊၁။

Customer Account ္ှတ် ံိုတင် ခင််း / အ

င် ္ြှင်တင် ခင််း

၄၊၂။

မငွေသွေင််း ခင််း

၄၊၃။

မငွေထိုတ် ခင််း

၄၊၄။

OTC မငွေလွှဲ ိုို့ ခင််း (U2R / U2U )

၄၊၅။

QuickPay

၄၊၆။

QR Code ြင် မငွေမ ်းမခ ္ှုလက်ခံ ခင််း

၄၊၇။

ြိုန််းမငွေ ြည် ခင််း

၄၊၈။

မဘ(လ်)မ ်းမ

၄၊၉။

Gift-card ဝယ်ယူ ခင််း (Mobile Legends BB)

၄၊၁၀။

MMBusTicket ဝယ်ယူ ခင််း

ောင် ခင််း (လျှ ်စစ်္ီတောမဘ(လ်) & SkyNet မဘ(လ်))
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ောင်ရွက်နိုင်္ည် ြစ်သည်။

၅။

ကိုယ်စ ားလှယ် နှင် ကဘမဘ ဇ
၅၊၁။

ကဘမဘ ဇ
၅၊၁၊၁။

ဏ်၏ တ ဝန်ဝတတရ ားမ ား
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ဘဏ်၏ထန််းခ ို ်နိုင်စွေ္််း္ရှမသော နည််း ညော ိုင််း
မသော ဝန်မ
မ

၅၊၁၊၂။

ဏ်တိုို့၏ တ ဝန်ဝတတရ ားမ ား

ောင်္ှု တ်မတောက် ခင််း္ ော်း္ှလွေွှဲ၍ က န်ရှမသောအခ န်တင
ို ််းတွေင် ကိုယ်စော်းလှယ်သည် KBZPay ဝန်

ောင်္ှုအော်း အသံို်း ိုနိုင်ရန် မ

မငွေမ က်းခဝါခ ခင််းအော်းတော်း

ောင်ရွက်မ ်း ါ္ည်။

ီ်း ခင််း၊ အ က္််းြက်္ှု္ ော်း၏ ဘဏ္ဍောမရ်းအော်းတန် န် ခင််း သိုို့ ္န်္ောနိုင်ငံမတော်

ဗဟိုဘဏ်နှင် အ ခော်းမသောအောဏော ိုင်္ ော်း္ှ
္ ော်းအော်းတော်း

ီ်းရန် မရ်း

ောင်္ှုကို အသံို်း ိုမန ခင််း္ရှမ ကောင််း မသခ ောမစနိုင်္ည် လိုအ ်မသော

ထ ်မ ါင််းအခ က်အလက်္ ော်းကို ရရှမအောင် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှလို ်မ

ောင်ခွေင်ရှသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ်အော်းမ ်းအ ်ထော်းမသော ဝန်မ

ောင်္ှု္ ော်းကို လွေတ်လ ်စွေောထ ်မ ါင််း ခင််း၊

မ ောင််းလွှဲ ခင််းနှင် မရျို့
၅၊၁၊၄။

တ် င်ထော်းမသော မငွေစောရင််း္ ော်းသို့ိုမငွေလွှဲ ခင််း အစရှမသောလို ်ရ ်

ွေွှဲထော်းမသောဥ မေ္ ော်းအ ါအဝင် အ ခော်းမသောဥ မေ္ ော်းကို မြောက်ြ က်ရန်အတွေက်

ကိုယ်စော်းလှယ်သည် KBZPay ဝန်မ
၅၊၁၊၃။

ိုင်ရော ခ ိုျို့ယွေင််း္ှု္ ော်းမ ကောင် ြစ် ွေော်း

ိုင််း ခင််း လို ်မ

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် KBZPay နှင်

ောင်ခွေင်ရှသည်။

က်စ ်၍ ္ည်သည်အခမ က်းမငွေ၊ အြို်းအခနှင် Transaction

္ောဏကနို့်

သတ်္ှု္ ော်းကိုသတ်္ှတ်နိုင်ပ ီ်း သတ်္ှတ်ထော်းမသောနှုန််းထော်း္ ော်း ြင် မကောက်ခံသွေော်း္ည် ြစ်သည်။ ကမ္ဘောဇ
ဘဏ်သည် အခမ က်းမငွေ၊ အြို်းအခ၊ မကော်္ရှင်မ က်းမငွေနှင် Transaction ္ောဏကနို့်သတ်္ှု္ ော်းကို ္ည်သည်
အခ န်္
၅၊၁၊၅။

ို လွေတ်လ ်စွေော င်

င်မ ောင််းလွှဲ သတ်္ှတ် ိုင်ခွေင်ရှသည်။

ကိုယ်စော်းလှယ်သည် ္န်္ောနိုင်ငံမတော်ဗဟိုဘဏ်္ှခ ္ှတ်ထော်းမသော စည််း္ ဉ််းစည််းက္််း္ ော်းနှင်အညီ ကမ္ဘောဇ
ဘဏ်္ှသတ်္ှတ်ထော်းသည် မနို့စဉ် သ္
ိုို့ ဟိုတ် လစဉ် စိုစိုမ ါင််း Transaction ကနို့်သတ်္ှု ္ောဏ္ ော်းထက်
မက ော်လွေန် ခင််း္ရှမစရ။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် သတ်္ှတ်ထော်းမသော ္ောဏထက်မက ော်လွေန်မသော Transaction
္ ော်းကို တော်း
္

၅၊၁၊၆။

ီ်း ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် Transaction ကနို့်သတ်္ှုကိုမက ော်လွေန်မသော ္ည်သည် Transaction အတွေက်

ို Account တ် ခင််းတက
ိုို့ ို

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ္
် ှ KBZPay ဝန်မ
ထော်းခ က်အော်း

ငင််း

ောင်္ှုမ ်း္ည် ကိုယ်စော်းလှယ်အ ြစ်ခနို့်အ ်ရန် မလျှောက်

ို ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ကိုယ်စော်းလှယ်အော်း ဝန်မ

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ တစ်ဉီ်းတည််း

၅၊၂။

ိုလို ်နိုင်သည်။

ောင်္ှုမ ်းမန ခင််း္ှ ရ ်

ိုင််း ခင််းတိုို့ကို

ံို်း ြတ်ခ က် ြင် လွေတ်လ ်စွေော ိုလို ်ခွေင်ရှသည်။

ကိုယ်စ ားလှယ၏
် တ ဝန်ဝတတရ ားမ ား
၅၊၂။၁။ ကိုယ်စော်းလှယ်အ ြစ် ္ှတ် ံိုတင်သွေင််းစဉ်က ကိုယ်စော်းလှယ်္ှမ ်းမသော
အ ခော်းမသော

ိုဂိုလ်
္ မရ်း အခ က်အလက်္ ော်းနှင်

ူ်းတွေွှဲ ါအမထောက်အထော်း စောရွက်စောတ္််း္ ော်းသည် ္ှန်ကန် ည်စံိုပ ီ်း မနာက်

ကိုက်ညီမ ကောင််း ကိုယ်စော်းလှယ်္ှဝန်ခံကတ ို ါသည်။
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ံို်းအမ ခအမနနှင်

၅၊၂၊၂။

အကယ်၍ ကိုယ်စော်းလှယ်၏

ိုဂ္ိုလ်မရ်းအခ က်အလက်္ ော်း မ ောင််းလွှဲ ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် KYC လိုအ ်ခ က်္ ော်း

သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းတရော်းမရ်း/ဥ မေမ ကောင််းလ္််း လိုအ ်ခ က်္ ော်းအရ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ မတောင််းခံ္ှု္ ော်း ိုလို ်
လော ါက ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ မနာက်

ံို်းအမ ခအမနနှင်ကိုက်ညီမသော

ိုဂ္ိုလ်မရ်းအခ က်အလက်္ ော်းနှင်အ ခော်း

မသော ူ်းတွေွှဲ ါအမထောက်အထော်း စောရွက်စောတ္််း္ ော်း မ ်းအ ်ရ္ည် ြစ်သည်။
၅၊၂၊၃။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ္
် ော်းကို ယင််းတ၏
ိုို့ တစ်္ ို်းတည််းသောရှမသော လက်ကိုင်ြိုန််းနံ ါတ်္ ော်းနှင်
Transaction PIN တိုို့ ြင် ခွေွှဲ ခော်းသတ်္ှတ်္ှု ို ါသည်။ Transaction္ ော်း အော်းလံို်းသည် လက်ကိုင်ြိုန််းနံ ါတ်
ြင်သော

ိုလို ်ရသည် ြစ်ပ ီ်း Transaction ္ ော်းကို ကိုယ်စော်းလှယက
်
ိုလို ်သည်ဟို အတည် ိုပ ီ်း ြစ်သည်။

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ အတည် ိုပ ီ်း ြစ်မသော Transaction တစ်ခိုသည် လို ်ငန််းပ ီ်းမ ္ောက် ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ
န်လည် င်
၅၊၂၊၄။

င် မ

ောင်ရွက်မ ်း္ည်္ဟိုတ် ါ။

ကိုယ်စော်းလှယ်သည် အသံို်း ိုမနမသော Transaction PIN
ိုသူ္ ော်းအ ါအဝင်

္ည်သူတစ်ဦ်းတစ်မယောက်ကို္ျှ

အော်း ကမ္ဘောဇဘဏ်ကို ကိုယ်စော်း ိုသည်ဟို

မ ်းအ ် ခင််း္ ိုလို ်ရ။

ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင်

ကိုယ်စော်းလှယ်၏ Transaction PIN ကို ္ည်သည်အခါ္ျှ မ္်း ္န််းမတောင််းခံ္ည် ္ဟိုတ်မ ကောင််းနှင် ကမ္ဘောဇ
ဘဏ်၏ဝန်ထ္််း္ ော်း္ှလွှဲ ကိုယ်စော်းလှယ်၏ Transaction PIN ကို မ္်း ္န််းမတောင််းခံရန် ္လိုအ ်မ ကောင််း
ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ နာ်းလည်သရှ ါသည်။
၅၊၂၊၅။

ကိုယ်စော်းလှယ်သည် မငွေမ က်းခဝါခ ခင််းနှင် အ က္််းြက်္ ော်းအော်း မငွေမ က်းမထောက် ံ ခင််း္ ော်း အ ါအဝင်
အလွေွှဲသံို်းစော်း္ှု္ ော်း၊

တရော်း္ဝင်ကစစရ ်္ ော်း၊

ိုလို ် ခင််း္ ော်းအတွေက် ဤဝန်မ
၅၊၂၊၆။

အခွေင်္ရှမသော

Transaction

Account

အော်း

ရောဇဝတ်္ှုနှင်

္လွေတ်ကင််းမသောကစစ္ ော်း

ောင်္ှု္ ော်းကို အသံို်း္ ိုရ ါ။
္ ော်း ြစ်မ ေါ် ခင််း္ှ

လက်ကိုင်ြိုန််း သိုို့ SIM ခို်းယူခံရ ခင််း/မ ောက်
KBZPay

လ္်လည်္ှု္ ော်း၊

ကောကွေယ်ရန်အတွေက်

ကိုယ်စော်းလှယ်သည်

ယင််း၏

ံို်း ခင််း္ ော်း ြစ် ွေော်း ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ ကိုယ်စော်းလှယ်၏

ယောယီ တ် င်နိုင်ရန်အတွေက်

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

ကမ္ဘောဇဘဏ်အော်းခ က်ခ င််း

အမ ကောင််း ကော်းရ ါ္ည်။
၅၊၂၊၇။

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ ၎င််း၏ KBZPay Account အော်း အခွေင်္ရှဝင်မရောက် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် သံသယ ြစ်ြွေယ်
အသံို်း ို ခင််း္ ော်းအ ါအဝင် သူ/သူ္သည် လ္်လည်လှည် ြော်း ခင််း္ ော်း မ

ောင်ရွက်မနသည်ဟို ယံို ကည်နိုင်ရန်

လံိုမလောက်မသော အမ ကောင််း ခ က်ရှ ါက ယင််းအ ြစ်အ က်ကို သတင််း ရ
ိုို့ န် KBZPay Call center သိုို့
ခ က်ခ င််းအမ ကောင််း ကော်း တင် ရန်လိုအ ် ါသည်။
၅၊၂၊၈။

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ လ္်လည်္ှုကစစရ ်္ ော်းအော်း စီ္ံရန်၊ မငွေမ က်းခဝါခ ္ှု တိုက်ြ က်မရ်း/အ က္််းြက်္ှု္ ော်းအော်း
မငွေမ က်းမထောက် ံ္ှုတိုက်ြ က်မရ်း
လိုက်နာမ

အ ခော်းမသော ္န်္ောနိုင်ငံ၏ဥ မေ္ ော်းအော်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ

ောင်ရွက်ရန်အတွေက် ကိုယ်စော်းလှယ်သည် လိုအ ်မသောအခ က်အလက်္ ော်းကို မ ်းရန်/ထိုတ်မြော်ရန်

သမဘောတူညီပ ီ်း
သက်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

ကိုယ်စော်းလှယ်၏

ိုင်ရောအောဏော ိုင်္ ော်းထံသိုို့ ထိုတ်မြော်္ည် ြစ်သည်။
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အခ က်အလက်္ ော်းကို

ဥ မေအရလိုအ ်မသော

၅၊၂၊၉။

ကိုယ်စော်းလှယ်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်အော်း ယင််း၏ ိုဂ္ိုလ်မရ်းအခ က်အလက်နှင် အ ခော်းမသောအခ က်အလက်
္ ော်းကို စိုမ

ောင််း/အသံို်း ို/ထိုတ်မြော် ခင််းနှင် ထ္်ခ န် ခင််း္ ော်း ိုလို ်ရန် အခွေင်မ ်းထော်းသည်ကို သမဘော

တူညီ ါသည်။ ဤဝန်မ

ောင်္ှုကိုအသံို်း ို ခင််း ြင် ကိုယ်စော်းလှယ်သည် KBZPay ၏ စည််း္ ဉ််းစည််းက္််း

သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းကို လိုက်နာရန်သမဘောတူညီ ါသည်။
၅၊၂၊၁၀။ ကိုယ်စော်းလှယ်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ သတ်္ှတ် ဌောန််းထော်းမသော မ ်းနှုန််းနှင်မကော်္ရှင်မ က်း ္ောဏ္ ော်းထက်
မက ော်လွေန်၍ အ ိုအခမ က်းမငွေမကောက်ယူ ခင််း္ ော်း္ ိုလို ်ရန် နာ်းလည်သရှသမဘောတူ ါသည်။

၆။

DIRECT DEBIT ဆိုင်ရ ခွင်မပ္ြုခ က်
ကိုယ်စော်းလှယ်သည် KBZPay အော်းအသံို်း ို ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဤဝန်မ
ိုင်ရော ဝန်မ

ြစ်မ ေါ်

လောမသော ္ည်သည်အ ငင််း ွေော်း္ှုအတွေက်္

ို မငွေမ ်းမခ ္ှု

ောင်္ှုလို ်ငန််းစဉ်္ ော်းအရ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္တက်အော်း

ကိုယ်စော်းလှယ်၏ ဘဏ်မငွေစောရင််း္ှ သက်

ိုင်ရော ္ောဏကို ြတ်မတောက်ခွေင် ို ါသည်။ ထိုို့အ င် ကိုယ်စော်းလှယ၏
် Account ္ှ

မငွေသော်း ္ောဏ လံိုမလောက်စွေော္ရှသည် အ ငင််း ွေော်း္ှု္ ို်းမ ေါ်မ ါက်လော ါက အ
သက်

၇။

ောင်္ှုအော်း ရယူ ခင််းနှင်စ ်လ ဉ််း၍

ို ါအ ငင််း ွေော်းသည် ္ောဏ သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်း

ိုင်ရော ္ောဏကို ပ္ီစော်း ိုရန် ကိုယ်စော်းလှယ်အမန ြင်ခွေင် ို ါသည်။

ဘစ ားနှုန်ားနှင် ဘက ်မရှင်ဘ ကား
ကိုယ်စော်းလှယ်သည် စောခ ို ် ါ ဌောန််းခ က်္ ော်းနှင် သမဘောတူညီ္ှု္ ော်း၏ မကော်္ရှင်မ က်းဇယော်းတွေင် မြော် ထော်းသည်
အတိုင််း KBZPay Application
ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင်

ြင် ဝန်မ

ောင်္ှုမ ်းမသောလို ်ငန််းစဉ်္ ော်း္ှ မကော်္ရှင်မ က်း္ ော်းကို ရရှခံစော်းနိုင် ါသည်။

မကော်္ရှင်မ က်းဇယော်းကို

လွေတ်လ ်စွေောမ ောင််းလွှဲ င်

င်နိုင်ပ ီ်း

ကိုယ်စော်းလှယ်္ ော်းကို

အသမ ်း

အမ ကောင််း ကော်းပ ီ်းသည်နှင်တပ ိုင်နက် မကော်္ရှင်မ က်းဇယော်းအသစ်သည် စတင်အက ို်းသက်မရောက် ါ္ည်။

၈။

တ ဝန်ဝတတရ ားကနို့်သတ်မခင်ား
၈၊၁။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ဤစည််း္ ဉ််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းနှင် မလ ော်ညီ္ှုရှမသော အစ ိုပ ီ်းသည် ကိုယ်စော်းလှယ်ဘဏ်လို ်ငန််း
ိုင်ရော Transaction ္ ော်းကိုပ ီ်းစီ်းမအောင် လို ်မ

ောင်မ ်း္ည် ြစ်သည်။ သမ
ိုို့ သော် ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

စတင်ခွှဲပ ီ်း မအောက် ါအမ ခအမန္ ော်း ြင် တစ်ခို သ္
ိုို့ ဟိုတ် တစ်ခိုထက် ို၍ ကိုက်ညီမနမသော Transaction ္ ော်းကို
ပ ီ်းမ ္ောက်မအောင် မ

ောင်ရွက်နိုင် ခင််း္ရှ ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင်တောဝန်္ရှမ ။

၈၊၁၊၁။

မငွေမ ်းမခ ္ှု

၈၊၁၊၂။

ကိုယ်စော်းလှယ်

ိုလို ်ရန် ကိုယ်စော်းလှယ်၏ Account တွေင် မငွေလက်က န် အလံိုအမလောက်္ရှ ခင််း၊
ဘဏ်လို ်ငန််းဝန်မ

သ္
ိုို့ ဟိုတ် modem ္ှ
သရှပ ီ်း ြစ် ခင််း

ံို္ှန်လို ်မ

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ောင်္ှု၊

က်သွေယ်မရ်းကကို်းလိုင််း၊

လက်ကိုင်

က်သွေယ်မရ်း

ကရယော

ောင်္ှု လို ်ကိုင်နိုင်စွေ္််း္ရှ ခင််းနှင် ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ ယင််းခ ိုျို့ယွေင််း္ှုကို

ယင််းအမ ကောင််းကို

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ အသမ ်းပ ီ်း ြစ် ခင််း၊
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ကိုယ်စော်းလှယ္
် ှ

Transaction

ိုလို ်မသောအခါတွေင်

၈၊၁၊၃။

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ Transaction အော်း ္ှန်ကန်စွေောအစ္ ို ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ တိုက်ရိုက်မ ်းမခ
လိုမသော မငွေလက်ခံ္ည်သူ္ ော်း၏ အ္ည်္ှန်နှင် Account အခ က်အလက်္ ော်းကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ထံအသ
္မ ်း ခင််း၊

၈၊၁၊၄။

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ထန််းခ ို ်္ှုမအောက်တွေင် ္ရှမသောအမ ခအမန္ ော်း(္ီ်းမလောင်္ှု၊ လျှစ်စစ်ဓါတ်အော်း တ်မတောက်
္ှု၊ စက် သ္
ိုို့ ဟိုတ် နည််း ညော
လို ်ကိုင်နိုင်စွေ္််း္ရှမအောင် တော်း

၈၊၁၊၅။

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ လို ်မ

ိုင်ရောခ ိုျို့ယွေင််း္ှုနှင် အ ခော်းမသော င် သက်မရောက်္ှု္ ော်း)္ှ Transaction
ီ်းကနို့်သတ်မန ခင််း၊

ောင်နိုင်စွေ္််း္ရှမသော အခွေန်မ

္ှု္ ော်းကို ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အော်း လို ်မ
၈၊၁၊၆။

မငွေ္ ော်းအော်း တရော်းမရ်း

အ ခော်းတစ်ြက်၏ အက ို်းအ ္တ်
တ်

ိုို့ဟနို့်တော်းခံရ္ှု

အ စ်မ ်းခံရ္ှု

်းံို ရံ်းှု ္ှု၊ အခ က်အလက်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အ ခော်း္မတော်တ

ံို်းရံှု်းနစ်နာသည်

ံို်းရံှု်း္ှု၊ အသံို်း ိုရောတွေင်

္ှု္ ော်းကို

ံို်းရံှု်း္ှု၊ စရတ်ကိုန်က ္ှု၊ လို ်ငန််း

တိုက်ရိုက် ြစ်မစ၊

သွေယ်ဝိုက်၍ ြစ်မစ ြစ်မ ေါ်္ှု၊

ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင်တောဝန်္ရှ ါ။

ံို်းရံှု်းနစ်နာမအောင် ိုလို ် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် မ ါ

ကျွ္််းက င်္ှု္ရှတမ
ိုို့ ကောင်

သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်း၏ ္ည်သည်စည််းက္််းခ က်ကို္

ီ်းခ ို ်ကိုင်္ှုမ ကောင်

ီ်းမနမသောအမ ကောင််း တစ်စံိုတစ်ရောရှမန ခင််း၊

အက ို်းသက်မရောက်္ှု္ ော်းအတွေက်

သရ
ို့ ာတွင် ါတီတစ်ြက်္ှ ရည်ရွယ်ခ က်ရှရှ ြင်
လိုအ ်ခ က်ရှ ခင််းနှင်

ောင်မ ်းရန် ခိုင််းမစ ခင််း၊

ိုင်ရောလို ်ငန််းစဉ်အရမသော်လည််းမကောင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းတော်း

မသော်လည််းမကောင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ယင််းမငွေလွှဲ္ှုကို တော်း
၈၊၂။

ောင် ခင််း သိုို့ တရော်းရံ်းို ္ှ အ္နို့်ခ ထော်းမသော မငွေမ ်းမခ

ြစ်မ ေါ်လောမသော
ို လိုက်နာမ

ံို်းရံှု်း္ှု္ ော်း္ှလွေွှဲ၍

္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဂရိုစိုက်္ှု
ဤစည််း္ ဉ််းစည်က္််း

ောင်ရွက်၍မသော်လည််းမကောင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဆက်စပ်မှု

အရသသာ်လည််းသကာင််း ဖြစ်သပေါ်လာသသာ တာဝန်ရမှုအတွက်သာလျှင် ကသမဘာဇဘဏ်အသနဖြင် တာဝန်ရမည်ဖြစ်သည်။

၉။

ဆိုင်ားငံမခင်ား နှင် ရပ္်ဆိုင်ားမခင်ား
ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် ဤစည််း္ ဉ််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအရ ကိုယ်စော်းလှယ်အမ ေါ်တွေင်ရှမသော တောဝန်ဝတတရော်း္ ော်းအော်း
ထခိုက်မစ ခင််း္ရှ ွှဲ ကိုယ်စော်းလှယ်အော်းမ ်းထော်းမသော ဤဝန်မ
အခ န်္မရွ်း

ိုင််းငံ ခင််း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ရ ်

ောင်္ှု္ ော်းအော်း အမ ကောင််း ခ က် ရှသည် ြစ်မစ၊ ္ရှသည် ြစ်မစ

ိုင််း ခင််း ိုလို ်နိုင်သည်။

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင် ိုလို ်ထော်းမသော အ ခော်း္ည်သည်သမဘောတူညီခ က်ကို္
ဤဝန်မ

ောင်္ှုအော်း အခွေင်္ရှအသံို်း ို ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဥ မေ အသံို်း ို ခင််း

ဤစည််း္ ဉ််းသတ်္ှတ်ခ က်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ို မြောက်ြ က် ခင််း၊ ကိုယ်စော်းလှယ်၏ Account သိုို့
ိုလို ်မနသည် သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ိုလို ်ခံခွှဲရသည်ဟို

ယံို ကည်ရမလောက်သည် အမ ကောင််း ခ က်တစ်ခိုခိုရှမန ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ကိုယ်စော်းလှယ်၏ Account တွေင် အ ငင််း ွေော်းြွေယ်ရော
မငွေမ က်း္ ော်းရှမန ခင််းတိုို့အတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် ဤလို ်ရ ်ကိုခ က်ခ င််း ိုလို ်နိုင်သည်။

၁၀။

နိုတယ
် ူပ္ိုင်ခင
ွ ်
ကိုယ်စော်းလှယ်သည် အ ခော်းလူ ိုဂို္ လ်္ှ ြစ်မစ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ ြစ်မစ သ္
ိုို့ ဟိုတ် ္ည်သည်အမ ကောင််း ခ က်မ ကောင်
ြစ်မစ ္ှော်းယွေင််းလွှဲမ ောင််း္မသောမ ကောင် ၎င််း၏မငွေစောရင််းတွေင်
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ိုမနမသောမငွေ္ ော်းကို

န်မ ်းရန်တောဝန်ရှ ါသည်။ ယင််း ိုမငွေ္ ော်း

သည် ကိုယ်စော်းလှယ်၏ရ ိုင်ခွေင်ရှသည်မငွေ္ ော်း ္ဟိုတ်သည်အော်းမလ ော်စွေော ္ည်သည်ကနို့်သတ်ခ က်၊ အသမ ်းခ က်္ှမ ်း ိုို့ ခင််း
္ရှဘွှဲ သ္
ိုို့ ဟိုတ် မလ ော်ကန်သင် ္တ်သည် နည််းလ္််းအရ ်ရ ် ြင် နိုတ်ယူနိုင်သည်။

၁၁။

လံိုခခံြုဘရားနှင်လ ြုျှို့ဝက
ှ ်ခ က်
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ၏
် Account နှင် ကိုယ်စော်းလှယ် ဘဏ်လို ်ငန််း အသံို်း ို ခင််းနှင် သက်

ိုင်မသော

လံိုခခံိုမရ်းနှင် လျှိုျို့ဝှက်သတင််းအခ က်အလက်္ ော်းကို ကောကွေယ်ရန်တောဝန်ယူ ါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ကိုယ်စော်းလှယ်ဘဏ်
လို ်ငန််းစနစ်အတွေင််းရှ

ိုဂို္ လ်မရ်းအခ က်အလက်ဟူသ္ျှကို

လံိုခခံို္ှုရှမစရန်

မလ ော်ကန်၍

ိုလို ်ထော်းပ ီ်း ြစ်သည်။ သိုို့မသော် မ ်းထော်းခွှဲြူ်းသည် အ္ ော်းသရှပ ီ်း ြစ်မသော
ကော်း ြတ်ရယူ ခင််း၊

ဝှက်စောမြောက်ြ က် ခင််း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

လိုအ ်မသောကောကွေယ္
် ှု္ ော်းကို

ိုဂို္ လ်မရ်းအခ က်အလက်္ ော်းကို အ ခော်းသူ္ ော်း္ှ

မြောက်ြ က်က ်းလွေန် ခင််း္ ော်းအတွေက်

အော္ခံနိုင် ခင််း္ရှ ါ။

ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် ယင််း၏ ထန််းခ ို ်္ှုမအောက်တွေင်္ရှမသော အမ ကောင််း ခ က်္ ော်းမ ကောင် ြစ်မ ေါ်သည် လံိုခခံိုမရ်းမြောက်
ြ က်္ှု္ ော်းအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင်တောဝန်ရှ္ည်္ဟိုတ် ါ။

၁၂။

ဘငွဘ ကားခဝါခ မှု တိုကဖ
် က်ဘရားနှင် စီားပ္ွ ားဘရားအဘရားယူမှုမ ား
၁၂၊၁။

လူ ိုဂို္ လ်္ ော်း၊

စီ်း ွေော်းမရ်းလို ်ငန််းအြွေွှဲျို့အစည််း္ ော်းနှင်

Transaction

္ ော်း ိုလို ် ခင််း္ ော်း္ှ

သမဘောတူညီခ က် ိုလို ် ခင််း

ကမ္ဘောဇဘဏ်အော်း

တော်း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ီ်း တ် င်္ှု ိုလို ်နိုင်မသော

၎င််းတိုို့ ါဝင် သည်
ည်မထောင်စိုသ္မတ

္န်္ောနိုင်ငံမတော် သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းမသောနိုင်ငံ္ ော်း၏ မငွေမ က်းခဝါခ ္ှုတိုက်ြ က်မရ်းဥ မေ္ ော်းကို ကမ္ဘောဇဘဏ်က
လိုက်နာရ ါသည်။
၁၂၊၂။

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

၎င််း၏မငွေမ က်းခဝါခ ္ှုတိုက်ြ က်မရ်း

မထောက် ံ္ှုတိုက်ြ က်မရ်းနှင်

စီ်း ွေော်းကိုန်သွေယ္
် ှု တ်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အ က္််းြက်အြွေွှဲျို့အစည််း္ ော်းအော်း

အ
ိုို့ မရ်းယူ္ှု္ ော်းကို

သ္မတ ္န်္ောနိုင်ငံမတော်၏ ္ည်သည်အ ခော်းမသောဥ မေနှင်စည််း္ ဉ််း္ ော်းကို္

စီ္ံခနို့်ခွေွှဲမရ်း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

မငွေမ က်း

ည်မထောင်စို

ို ကိုက်ညီ္ှုရှမစမရ်းအတွေက် လိုအ ် သည်

သတင််းအခ က်အလက်အော်းလံို်းကို ကိုယ်စော်းလှယ်ကမ ်းအ ်ရ္ည်။
၁၂၊၃။

္ည်သည် Transaction ္ ို်း္

ိုအတွေက်္

၏ဥ မေ္ ော်းကိုမသော်လည််းမကောင််း၊

ို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကမ

အ ခော်း္ည်သည်နိုင်ငံ္

ောင်ရွက်မ ်းသည် လို ်ငန််းစဉ်္ ော်းသည် ္န်္ောနိုင်ငံ

ို၏ဥ မေ္ ော်းကိုမသော်လည််းမကောင််း

ခ ို်းမြောက်္ှု္ရှ

မ ကောင််း ကိုယ်စော်းလှယက
် ထိုတ်မြော်မ ကညောပ ီ်း တောဝန်ယူသည်။

၁၃။

ဉ ဏပ္စစည်ားပ္ိုင်ဆင
ို ်ခွင်
စောရွက်စောတ္််း၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ဝက်ဘ်
စကော်းအသံို်းအနှုန််း ံိုစံအ ြစ် ြင် ြစ်မစ
ဝန်မ

ောင်္ှုအ္ှတ်အသော်း၊ ကိုန်အ္ှတ်တံ

ိုက်နှင် KBZPay Application အော်းလံို်းတွေင် အမ ကောင််းအရောအ ြစ် ြင် ြစ်မစ၊

ါရှမသော
်အ္ည်နှင်

ကိုန်အ္ှတ်တံ

်၊

သမကဂတ၊

စောလံို်းအ္ှတ်အသော်း၊

ေီဇိုင််းလက်ရောအော်းလံို်း၏ ဉောဏ စစည််း

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏္ူ ိုင် ြစ်သည်။ ကိုယ်စော်းလှယ်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဉောဏ စစည််း

လို ်ငန််း

ိုင်ရော ္ူ ိုင်ခွေင်အရ ်ရ ်သည်

ိုင်ရော္ူ ိုင်ခွေင်ကို ကိုယ်က ို်းအတွေက်သံို်းစွေွှဲ

ခင််း္ ိုရ သ္
ိုို့ ဟိုတ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ စော ြင်မရ်းသော်းထော်းမသော ကကိုတင်ခွေင် ိုခ က်ရရှထော်း ခင််း္ရှဘွှဲ ္ည်သည်ကစစကို္
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ို

မ ကော် ငော ခင််း္ ိုရ။ ကိုယ်စော်းလှယသ
် ည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ံိုရ ်၊ ကိုန်အ္ှတ်တံ
စစည််း

ိုင်ရော္ူ ိုင်ခွေင်ကို

ထခိုက် က် ော်းမစနိုင်သည်

်၊ လို ်ငန််းအ္ည် သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းဉောဏ

္ည်သည် ိုလို ်္ှု္ ို်းကို္

ို

ိုလို ်ခွေင်ရှ္ည်္ဟိုတ် ါ

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အ ခော်းသူက ိုလို ် ခင််းကိုလည််း ခွေင် ိုမ ်း ိုင်ခွေင်ရှ္ည်္ဟိုတ် ါ။

၁၄။

တရ ားစီရင်မှု
ဥ မေ္ှခွေင် ိုထော်းသည်အတိုင််း ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် KBZPay ဝန်မ

ောင်္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် KBZPay Account နှင်

တ်သတ်ပ ီ်းထိုတ် န်ထော်းမသော သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအ ါအဝင် အ ခော်းမသော္ည်သည်ကိုယ်စော်း ို္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် အော္ခံခ က်္ှ
ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှထိုတ်နှုတ်ထော်း ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ြွေင်

ထ
ို ော်း ခင််း၊ ဥ မေ ိုထော်း ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းနည််းလ္််းတစ်ခိုခို ိုလို ်

ထော်း ခင််း္ရှ ွှဲ ယင််းကွှဲသိုို့ ိုလို ်ထော်းမသော ္ည်သည်ထိုတ်နှုတ်ခ က်၊ အော္ခံခ က်နှင် သတ်္ှတ်ခ က်္ ို်းကို္
သက်

၁၅။

ို ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှ

ိုင် ခင််း္ရှ ါ။

မလွန်ဆန်နင
ို ်ဘသ မဖစ်ရပ္်မ ား
ဤဝန်မ

ောင်္ှုကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကမ

ောင်ရွက်မ ်းမနစဉ်ကောလအတွေင််း သဘောဝမဘ်းအနတာရောယ်၊ စစ် ြစ် ွေော်း္ှု၊

နဒ ္ှု

သ္
ိုို့ ဟိုတ် အလို ်သ္ော်းအ ငင််း ွေော်း္ှု၊ ကိုန်သွေယမ
် ရ်း တ် င်္ှု၊ အစို်းရအ္နို့်၊ ္ီ်းမလောင် ခင််း၊ မရကကီ်း ခင််း၊ ္ို်းသည််းထန်စွေော
ရွောသွေန််း ခင််း၊ ္ိုန်တင
ို ််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် အလွေန်
စီ်း ွေော်းမရ်း တ်

ို်းရွော်းသည်ရောသီဥတိုအမ ခအမန္ ော်း၊

ူ ူအံိုကကွေ္ှု၊

ိုန်ကန်္ှု၊ လူထို္ပင္်္သက် ြစ်္ှု၊

ိုို့အမရ်းယူ္ှု၊ သ တ်မ္ှောက်္ှု၊ လျှ ်စစ်ဓောတ်အော်း တ်မတောက်္ှု၊ စက်ချွတ်ယွေင််း္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် အ ခော်းမသော္လွေန်

န်နိုင်မသော ြစ်ရ ်္ ော်းသော ြစ်သည်ဟို ကနို့်သတ်ထော်း္ှု္ရှမသော်လည််း ယင််းတအ
ိုို့
ါအဝင် ြစ်ပ ီ်း ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှက ို်းမ ကောင််း
ီမလ ော်စွေော

ထန််းခ ို ်နိုင်္ှုထက်

္ည်သည်လို ်ငန််းမ
မ ကောင််းကို

ောင်ရွက်ရန်

ို ါအမ ခအမန္ ော်း ပ ီ်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

ြစ်မ ေါ်လောရသည်

ို ကမ္ဘောဇဘဏ်တွေင်တောဝန်္ရှ

ယင််းသမ
ိုို့ သောအမ ခအမန္ ော်းမ ကောင်

ီ်း ြစ် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် မနှာင်မနှ်းမန ခင််း္ ော်း ကကံိုမတွေျို့မနရသည် အတိုင််းအတောအမ ေါ်္ူတည်၍

ံို်းသွေော်းသည်အခ န်အထ ကမ္ဘောဇဘဏ်ကမ ်းမနသည် ဤဝန်မ

သည်။ ထိုသမ
ိုို့ သောအမ ခအမန္ ော်း

ောင်္ှုအော်း

ိုင််းငံထော်း္ည် ြစ်

က်လက် ြစ် က်မနစဉ်ကောလအတွေင််း ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််း သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းတွေင်

မြော် ထော်းမသောတောဝန်ဝတတရော်း္ ော်းကို ြည်
ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင်

အခ န်ကောလတစ်ရ ်အထ

က်ကွေက်္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် မနှာင်မနှ်း္ှု ြစ် ခင််း္ ော်းအတွေက်္

ကိုယ်စော်းလှယ်သည်နာ်းလည်သမဘောတူ ါသည်။

အဟနို့်အတော်း ြစ် ခင််း၊ အတော်းအ
အ

မက ော်လွေန်မနသည် ြစ်ရ ်္ ော်းမ ကောင်

ည််းရန်၊ ထ္််းမ

ကိုယ်စော်းလှယ်အမ ေါ်တွေင် ြစ်မစ

ောင်ရန်

က်ကွေက် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် မနှာင်မနှ်း ခင််း္ ော်းအတွေက်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အ ခော်း္ည်သည်လူ ိုဂ္ိုလ်တစ်ဉီ်းဉီ်းအမ ေါ်တွေင် ြစ်မစ

တောဝန်ရှမစ ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအော်း ခ ို်းမြောက် ခင််း ြစ်သည်ဟို္ှတ်ယူ ခင််း္ရှမစရ ါ။

၁၆။

မသက်ဆိုင်ဘ က င်ား ရှင်ားလင်ားခ က်
ဥ မေ္ှခွေင် ိုထော်းသည်အတိုင််း ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် ဤဝန်မ

ောင်္ှုနှင် တ်သတ်ပ ီ်း ထိုတ် န်ထော်းမသော ကိုန်သည်

အော္ခံခ က်္ ော်း သ္
ိုို့ ဟိုတ် အမ ကောင််းရင််းတစ်ခိုခိုအတွေက် သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအ ါအဝင် အ ခော်းမသော္ည်သည်ကိုယ်စော်း ို္ှု
သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အော္ခံခ က်္ှ

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှထိုတ်နှုတ်ထော်း ခင််း
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သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ြွေင်

ိုထော်း ခင််း၊

ဥ မေ ိုထော်း ခင််း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

အ ခော်းနည််းလ္််းတစ်ခိုခို
သတ်္ှတ်ခ က်္ ို်းကို္

ိုလို ်ထော်း ခင််း္ရှ ွှဲ
ို ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှသက်

ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင် ဤဝန်မ

ယင််းကွှဲသိုို့ ိုလို ်ထော်းမသော

္ည်သည်ထိုတ်နှုတ်ခ က်၊

ိုင် ခင််း္ရှ ါ။

ောင်္ှုကိုအသံို်း ို ခင််း ြင် ြစ်မ ေါ်လောမသော အသအ္ှတ် ိုပ ီ်းသည် Transaction

္ ော်းအတွေက် တောဝန်ဝတတရော်းရှ္ည်္ဟိုတ် ွှဲ ယင််း Transaction အမ ေါ်လို ်ရ ်္ ော်း၊ အ္ှုအခင််း္ ော်း၊ တရော်းစွေွှဲ
ယင််း Transaction ၏ အက ို်း

အော္ခံခ က်နှင်

က်္ှ ြစ်မ ေါ်လောမသော

္
ို ှု္ ော်း သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ံို်းရံှု်း္ှု ကိုန်က ္ှု သ္
ိုို့ ဟိုတ် ထခိုက် က်စီ်း္ှု္ ော်းအတွေက် ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

ကမ္ဘောဇဘဏ်အမ ေါ် ဥ ါေါန်စွေွှဲ ခင််း၊ တောဝန်ရှသည်ဟိုသတ်္ှတ် ခင််း္ရှမစရ။

၁၇။

အ မခံဘပ္ားမခင်ား
ဤဝန်မ

ောင်္ှုအသံို်း ို ခင််း

ိုင်ရော

စည််းက္််းခ က်အ ြစ်ဝန််မ

ောင်္ှု္ ော်းအော်း

ဥ မေနှင်္ညီသည်

ရည်ရွယ်ခ က်အတွေက်္ှ အသံို်း ို္ည်္ဟိုတ်မ ကောင််းကို ကိုယ်စော်းလှယ္
် ှအော္ခံသည် ြစ်သည်။ ဝန်မ
စ ်လ ဉ််းသည်

တည်

ွှဲဥ မေ၊

စည််း္ ဉ််းစည််းက္််း၊

္ည်သည်

ောင်္ှု္ ော်းကို အသံို်း ို္ှုနှင်

နည််းဥ မေနှင် ဋ္ဌောန််းဥ မေအရ ်ရ ်ကိုလိုက်နာရန်

ကိုယ်စော်းလှယ်္ှ

သမဘောတူသည် ြစ်သည်။

၁၈။

မပ္င်ဆင်မခင်ား
ဤစည််းက္််းခ က်္ ော်း ါ ္ည်သည် ဋ္ဌောန််းခ က် သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဝန်မ
္ည်သည်အခ န်တွေင်္

ို၊ ္ည်သည်အမ ကောင််းမ ကောင် ြစ်မစ

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ၎င််း၏တစ်ဉီ်းတည််း

ံို်း ြတ်ခ က် ြင်

ောင်္ှု နှင်/သ္
ိုို့ ဟိုတ် ္ည်သည်အြို်းအခကို္

္ည်သည်ကကိုတင်အမ ကောင််း ကော်း ခင််းကို္ျှ

င်

င်ခွေင်၊ ္ွေ္််း္ံခွေင်၊ အစော်းထို်း ိုင်ခွေင်၊

ို

ိုလို ် ခင််း္ရှဘွှဲ

ယ်ြ က်ခွေင် သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ရိုတ်သ္််း ိုင်ခွေင်အ ည်အဝရှမ ကောင််းကို ကိုယ်စော်းလှယ်ကသရှသမဘောတူ ါသည်။ ဝက်ဘ်

ိုက် သ္
ိုို့ ဟိုတ် KBZPay Application

တွေင်မြော် မ ်းထော်း္ည်

ံို္ှနြ
် တ်ရစ
ှု စ်မ

င်

င်ခ က်္ ော်းအ ါအဝင် ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််းခ က်္ ော်းကို

်းသွေော်းရန် ကိုယ်စော်း

လှယတ
် ွေင် တောဝန်အ ည်အဝရှ ါသည်။

၁၉။

လွှဲဘမပ္ င်ားမခင်ား နှင် ဆက်ခသ
ံ မ
ူ ား
ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအရ

အခွေငအ
် မရ်း္ ော်း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

မ ်းအ ် ခင််း

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

လွှဲမ ောင််း ခင််းတအ
ိုို့ ော်း ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ စော ြင် မရ်းသော်းမြော် ထော်းမသော သမဘောတူညီခ က်္ရှဘွှဲ မ

ောင်ရွက် ခင််း

တောဝန်ဝတတရော်း္ ော်း
္ ိုရ ါ။

အော်းလံို်းကို ြစ်မစ

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်

ကယ
ို ်စော်းလှယ်သည်

သ္
ိုို့ ဟိုတ်

ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််း

္္၏

တစ်စတ်တစ် ိုင််းကို ြစ်မစ
သတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းကို

္ည်သည်အခ န်တင
ွေ ်္

ို

္္၏

အခွေင်အမရ်း္ ော်း သ္
ိုို့ ဟိုတ် တောဝန်ဝတတရော်း္ ော်း ကို ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ္ည်သည် တောဝန်မ ်းအ ် ခင််းခံရသူသိုို့ ြစ်မစ
သ္
ိုို့ ဟိုတ် ္ည်သည်

က်ခသ
ံ ူသိုို့ ြစ်မစ လမ
ွှဲ ောင််း ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် တောဝန်မ ်းအ ် ခင််းတိုို့
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ိုလို ်ခင
ွေ ်ရ္ည်
ှ
ြစ်သည်။

၂၀။

စွနို့်လတ်မခင်ား
ဤစည််းက္််းခ က်္ ော်း ါ ္ည်သည် ဋ္ဌောန််းခ က် (္ ော်း) ကို္
မ

ောင်ရွက်ရန် ္ည်သည်ြက်က္

ို ္ည်သည်အခ န်တွေင်္

ို အက ို်းသက်မရောက်္ှုရှမအောင်

ို က်ကွေက် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် မနှာင်မနှ်း ခင််းကို ဤစည််းက္််းခ က်္ ော်း ါ

တိုင််းနှင် ဋ္ဌောန််းခ က်အရ ်ရ ်ကို အောဏောသက်မရောက်မအောင် လို ်မ

ဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ခိုစီ

ောင် ိုင်ခွေင်အော်း စွေနို့်လတ် ခင််း ြစ်သည်ဟို အဓ ပောယ်မကောက်

ယူ ခင််း္ရှမစရ။

၂၁။

ဆက်လက်အသက်ဝင်မခင်ား
ဤစည််းက္််းခ က်္ ော်း ါ

ဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ရ ်စီတင
ို ််းသည် အ ခော်း ဋ္ဌောန််းခ က်္ ော်းနှင်္တူဘွှဲ သီ်း ခော်းသက်ဝင်္ှုရှ္ည်

ြစ်သည်။ ဤစည််းက္််းခ က်္ ော်း ါ

ဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ရ ်ရ ်သည် တရော်းဝင်္ှု္ရှမတော ခင််း၊

တစ်ရ ်ရ ်အရ အောဏောသက်မရောက်္ှု္ရှမတော ခင််း္ ော်း ြစ်လော ါက ယင််းအ ိုင််းသည်သော
္ ော်းအော်းထခိုက်မစ ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ်

က် ယ် ခင််း သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဥ မေ

က် ယ်္ည် ြစ်ပ ီ်း က န် ဋ္ဌောန််းခ က်

က် ယ်မစ ခင််း္ ော်းရှ္ည်္ဟိုတ်ဘွှဲ က န် ဋ္ဌောန််းခ က်္ ော်းသည်

က်လက်အသက်ဝင်မန္ည်

ြစ်သည်။

၂၂။

လမ်ားမိုားဘသ ဉပ္ဘဒနှင် အမငင်ားပ္ွ ားမှုဘမဖရှင်ားမခင်ား
ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းကို
ယင််းဉ မေ္ ော်းနှင်အညီ အဓ ပောယ်ြွေင်

ည်မထောင်စိုသ္မတ ္န်္ောနိုင်ငံမတော်၏ ဉ မေ္ ော်းကလ္််း္ို်း္ည် ြစ်ပ ီ်း

ရ
ို ္ည် ြစ်ကော ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််း္ ော်း္ှ သ္
ိုို့ ဟိုတ် ဤစည််း္ ဉ််းစည််းက္််း္ ော်းအရ

မ ေါ်မ ါက်လောမသော ္ည်သည်အ ငင််း ွေော်း္ှုကို္

ို စီရင်မ ြရှင််း ိုင်ခွေင်အောဏောသည် ္န်္ောနိုင်ငံရှတရော်းရံ်းို ္ ော်းတွေင်သော ရှမစရ္ည်

ြစ်သည်။

၂၃။

သ စက ား
ဤစည််း္ ဉ််းနှင်စည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းအော်း အဂဂလ ်၊ ္န်္ော နှစ်ဘောသော ြင်

ိုလို ်ထော်းပ ီ်း နှစ်္ ို်းစလံို်းသည်

တူညီမသော အဓ ပောယ်သက်မရောက်္ှုရှ္ည် ြစ်သည်။ အဂဂလ ်ဘောသောနှင် ္န်္ောဘောသောနှစ်္ ို်း ြင်

ိုလို ်ထော်း ခင််း ြစ်မသော

မ ကောင် ကွေွှဲလ္
ွေွှဲ ှုတစ်စံိုတစ်ရောရှလျှင် ္န်္ောဘောသော ြင်မရ်းသော်းထော်းသည် စည််းက္််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်းကိုသောလျှင် အ္ှန်ယရ
ူ ္ည်
ြစ်သည်။

၂၄။

ဆက်သွယ်ရန် အခ က်အလက်မ ား
Call Center

: +95 9969963211

Support Email

: query.kbzpay@kbzbank.com

Website : www.kbzbank.com
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