1)

AYA Education Loan ကို မည္သူတ႔ို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္နည္း။
အဓိကေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမွာ အသက္ (၁၈) ႏွင္႔ (၆၅)ႏွစ္ ၾကား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးလစာေငြမွာ က်ပ္
(၁၅၀,၀၀၀)ရရိွသူ ျဖစ္ရပါမည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ Education Loan ကို အဓိကေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသားအား
ခ်ထားေပးပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက (သို႔) Credit Score မလံုေလာက္ပါက ပူးတဲြေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူ
ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ေခ်းေငြအား ပူးတဲြေလွ်ာက္ထားသူကို ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပူးတဲြေလွ်ာက္ထားသူမွာ အဓိကေလွ်ာက္ထားသူေက်ာင္းသား၏ မိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဇနီးေမာင္ႏံွ (သို႔) ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဝင္ေငြအေထာက္အထား ပူးတဲြတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

2) ေခ်းေငြမည္မွ် ရယူႏိုင္မည္နည္း။

ဧရာဝတီဘဏ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေလ႔လာဆန္းစစ္၍ အကဲျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈအား အျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္လည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(သင္ရယူထားေသာ ေခ်းေငြအားလံုး၏ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈသည္ သင္လ
႔ စာဝင္ေငြ၏ (၆၀%)ထက္ မမ်ားသင့္ပါ။)
3) AYA Education Loan ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Application Fee ရိွပါသလား။

AYA Education Loan အား Application Fee (သို႔) Processing Fee မေပးသြင္းရပဲ အခမဲ႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
4) AYA Education Loan အား မည္သ႔ို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္နည္း။

Education Loan ေလွ်ာက္လႊာအား ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိတ္ဖက္ (Partner) ေက်ာင္းမ်ား (သို႔)
www.ayabank.com တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာအား လိုအပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းသို႔ အမည္စာရင္းေပးသြင္း တင္ျပရပါမည္။
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီး (၄)ရက္ (4 Working Days) အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ (Letter of Offer) ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး
ေခ်းေငြအတည္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးပါက ေထာက္ခံေပးမည့္သူႏွင့္အတူ ဧရာဝတီဘဏ္သ႔ို လာေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

5) ေထာက္ခံေပးမည့္သူ (Guarantor) ဆိုသည္မွာ မည္သူနည္း။

ေထာက္ခံေပးမည့္သူဆိုသည္မွာ Education Loan အတြက္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက သင့္ကိုယ္စား တာဝန္ယူ
ေပးေခ်ေပးရမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။
ေထာက္ခံေပးမည့္သူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ (၂၁)ရိွသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
အဓိကေလွ်ာက္ထားသူေက်ာင္းသား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

6) AYA Education Loan ေလွ်ာက္
ာက္ထားရန္အတြက္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္သနည္း။

AYA Education Loan ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ
•

ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာ

•

မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ (ေရွ႕/ေနာက္) (အဓိကေလွ်ာက္ထားသူ၊ ပူးတဲြေလွ်ာက္ထားသူ၊ ေထာက္ခံေပးမည့္သူ)

•

ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)

•

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (မိတၱဴ)

•

အဓိကေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဝင္ေငြအေထာက္အထားမ်ား (လိုအပ္ပါက ပူးတဲြေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဝင္ေငြအေထာက္အထားပါ
ပူးတဲြတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။)

လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက
•

ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ (သို႔) အလုပ္ခန္စ
႔ ာ (HR Recommendation)

•

လစာေျပစာ (၃)လစာ

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက
•

လုပ္ငန္းလိုင္စင္

•

အျခားဝင္ေငြ အေထာက္အထားမ်ား

•

ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း (၃)လစာ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

7) ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ပါက မည္သ႔ို အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္မည္နည္း။

အကူအညီလိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း (သို႔) Hotline No. ၀၉၄၂၀၀၅၅၅၈၂ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
8) AYA Education Loan ေလွ်ာက္ထားမႈ အေျခအေနအား မည္သ႔ို စစ္ေဆးႏိုင္မည္နည္း။

သင္၏ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားေသာေက်ာင္း (သို႔) ဧရာဝတီဘဏ္ (ရံုးခ်ဳပ္)
(ေက်ာက္တံတားဘဏ္ခဲြ) (ေခ်းေငြဌာန) သို႔ တိုက္ရိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကို လိုအပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းမွ တင္သြင္းေပးမႈအား ျပည့္စံုေသခ်ာမႈ ရိွမရိွ ေက်းဇူးျပဳ၍ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေပးမႈအေပၚ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာအား စီစစ္ရန္ (၄)ရက္ႏွင့္အထက္ အခ်ိန္ယူပါသည္။ သင္၏
ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈအား စီစစ္ၿပီးပါက ဘဏ္မွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။
9) AYA Education Loan အား မည္သည္အခန္
႔အခန္းက႑
္သနည္း။
က႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုငသနည္

AYA Education Loan အား မိမိေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းအေပၚမူတည္ၿပီး Tuition Fee ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္
Coursebook Fees၊ Institution Affiliation/Membership Fees, Examination Fees ႏွင့္ Student Portal Fee
အစရိွသည္တတ
ို႔ ြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
10) လစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြမွာ အဘယ္နည္း။

လစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေခ်းေငြပမာဏ၊ ေကာက္ခံေသာအတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြသက္တမ္းတို႔သည္
အဓိကက႑ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက သင္တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းမ်ား (သို႔) ေက်းဇူးျပဳ၍ ဧရာဝတီဘဏ္ (ရံုးခ်ဳပ္)
(ေက်ာက္တံတားဘဏ္ခဲြ) (ေခ်းေငြဌာန) သို႔ လာေရာက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

11) ေခ်းေငြသက္
သက္တမ္းကာလ ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္မည္နည္း။
အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ ေငြျပန္လည္ေပးေခ်မႈဆိုသည္မွာ သင္တန္းကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ေခ်းေငြကို အဆင္ေျပစြာ
ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားအားလံုးသည္ သင္တန္းကာလေပၚမူတည္၍ အမ်ားဆံုး (၅)ႏွစ္အထိ
ရရိွႏိုင္ပါသည္။
12) ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလား။

လစဥ္အရစ္က်ေပးေခ်မႈကို ေခ်းေငြအျပည့္အဝျပန္လည္ေပးဆပ္မႈျဖစ္သည္အထိ လစဥ္ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေပးေခ်ရပါမည္။
13) ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကို အခ်ိန္ေရြ႕ဆုိင္း၍ ရႏိုင္ပါသလား။

ေနာက္က်၍ ေပးေခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏေပၚတြင္ (၃%)ကို ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး က်သင္႔ေငြကို
Loan Account သို႔ တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
14) လက္ရိွတြင္ AYA Education Loan ရယူထားၿပီးပါက အျခားသင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ေခ်းေငြထပ္မံေလွ်ာက္ထား

ႏိုင္ပါသလား။
လက္ရိွေခ်းေငြကို အျပည့္အဝေပးေခ်ၿပီးမွသာ အျခားသင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ေခ်းေငြထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

