AYA CREDIT CARD
Frequently Asked Questions
AYA Credit Card အေၾကာင္းအရာမ်ား
AYA Credit Card ကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သိရွိထားႏိုင္ေသာ
အေရးၾကီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၁) AYA Credit Card ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
AYA Credit Card ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းသံုး အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီဘဏ္မွ Silver(ေငြ)၊ Gold(ေရႊြ)၊
Platinum(ပလက္တီနမ္) စသည့္ Credit Card (အေၾကြး၀ယ္ကဒ္) အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ဴိးကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေန
ပါသည္။ ဤကဒ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊
အင္တာနက္မွတဆင့္ ေစ်းဝယ္ၿခင္း စသည္တို႕အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကဒ္၏ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ေငြပမာဏအား အတိုး
ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ရက္(၅၀)အထိ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။
အျခား ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ AYA Credit Card ကို အသံုးျပဳ၍ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အေပၚ အထူးေလွ်ာ့ေစ်း (Discounts) မ်ားႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား (Deals) ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
*ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္သာ ျဖစ္သည္။ AYA Credit Card ကို
MPU (သို႔) AYA Bank တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ ဆိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၂) Credit Card ေလွ်ာက္ထားရန္ ကုန္က်ေငြ မည္မွ်ရွိသနည္း။
AYA Credit Card ကို အခမဲ့ဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
(၃) AYA Credit Card ကို မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (သိမ
ု႔ ဟုတ္) အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
AYA Credit Card သည္ unsecured credit card အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည့္အတြက္ deposit ေပးသြင္းရန္ မလိုပါ။
အနည္းဆံုး လစဥ္ဝင္ေငြ အေထာက္အထား က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ ရွိရမည္။ Gold (ေရႊ)၊ Platinum (ပလက္တီနမ္) Credit
Card ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အနည္းဆံုး လစဥ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ ႏွင္ ့က်ပ္ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ရွိရမည္။
အနည္းဆံုး လစဥ္ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဧရာဝတီဘဏ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္။

(၄) AYA Credit Card ေလွ်ာက္ထားရန္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သနည္း။
ေလ်ွာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလ်ွာက္ထားရန္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္ကို www.ayabank.com တြင္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

(၅) Credit Card အတိုးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းပါ။
Credit Card အတိုးဆိုသည္မွာ ဘဏ္ကိုေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ ေငြပမာဏ အေပၚတြင္ က်သင့္ေသာ
အတိုးႏႈန္းထား ျဖစ္သည္။ အတိုးကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ေက်ာ္လန
ြ ္ပါက သံုးစြထ
ဲ ားသည့္ ေငြပမာဏအေပၚတြင္ အတိုး
တြက္ခ်က္သာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
AYA Credit Card ၏ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ ၁.၀၈% ျဖစ္သည္။ လစဥ္ေပးရမည့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အခေၾကး
ေငြမ်ားသည္ အတိုးကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ေက်ာ္လန
ြ ္ၿပီး အတိုးစတင္ တြက္ခ်က္ရက္မွစ၍သာ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ
ေငြပမာဏစုစုေပါင္း အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ကြာျခားမွာ ျဖစ္သည္။
(၆) Credit Card ကို အသံုးျပဳျပီး ေငြသားထုတ္ယူ ႏိုင္ပါသလား။
Credit Card မွ ေငြသား ထုတ္ယူျခင္းကို Cash Advance (ေငြၾကိဳထုတ္ျခင္း) ဟု ေခၚပါသည္။ မိမိ Credit Card
ရရွိေသာ Credit Limit (မိမိသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ေငြပမာဏ) ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဧရာဝတီဘဏ္၏ ATM မ်ားတြင္
ထုတ္ယူႏို္င္ပါသည္။
*Cash Advance ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္တေလာ မရရွိႏိုင္ေသးပါ။
(၇) Credit Limit (ေငြသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈပမာဏ) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေငြသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ပမာဏ Credit Limit ဆုိသည္မွာ Credit Card ျဖင့္ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ဆိုလိုပါသည္။
ဆင့္ပာြ းကဒ္မ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားျခင္းရွိပါက Main Card (အဓိကကဒ္) ၏ Credit Limit တစ္ခုထက
ဲ ိုသာမွ်၍ သံုးစြဲ
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(၈) Credit Card ေငြေတာင္းခံစာမ်ားကို ဘယ္လို ေပးဆပ္ႏိုင္မည္နည္း။
ဧရာဝတီဘဏ္အား ေပးဆပ္ရမည့္ စုစုေပါင္းေငြပမာဏကို ေဖာ္ျပထားေသာ လစဥ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို email
မွတဆင့္ ေပးပိပ
ု႔ ါမည္။ ယခင္လမ်ားမွ ေငြေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးပါက ထိုလမ်ားမွ က်န္ရွိေသာ ေငြပမာဏ
ပါဝင္ေသာ
ေပးေခ်ရမည့္

ယခုလအတြက္ အျပည့္အဝ ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြပမာဏ ႏွင့္ အနည္းဆံုးေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏတိက
ု႔ ို
ရက္စႏ
ဲြ ွင့္တကြ

လစဥ္ေငြရွင္းတမ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္

အျပည့္အဝ

ေငြေပးဆပ္မႈ ေငြပမာဏ (Full Payment) (သို႕) အနည္းဆံုး ေပးဆပ္မႈ ေငြပမာဏ (Minimum Payment) ကို
ေရြးခ်ယ္ေပး ေခ်ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အျပည့္အဝ ေငြေပးဆပ္မႈ ေငြပမာဏ (Full Payment) ကို မေရြးခ်ယ္ခ့လ
ဲ ွ်င္
က်န္ေပးဆပ္ရန္ ေငြပမာဏ အတြက္ အတိုး ႏွင့္ Penalty Fee ေကာက္ခံမႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အျပည့္အဝ ေပးဆပ္မႈ
ေငြပမာဏ ( Full Payment) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးေခ်ပါက အတိုး ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ရက္ ၅၀ ကို ျပန္လည္ရရွိမည္္
ျဖစ္သည္။
(၉) မိသားစုဝင္တစ္ဦး အတြက္ ဆင့္ပာြ းကဒ္ ေလွ်ာက္ထားေပးႏိုင္ ပါသလား။
မိမိ၏ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေသာ ေငြပမာဏကို မိမိ၏ ေသြးသားရင္းျခာ (အနည္းဆံုး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ရွိရမည့္) မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
မွ်ေဝသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရန္ ဆင့္ပာြ းကဒ္မ်ား (Supplementary Cards) ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Credit Card ေငြစာရင္း
တစ္ခု အတြက္ ဆင့္ပာြ းကဒ္ (၄) ကဒ္အထိ ေလွ်ာက္ထား မွ်ေဝသံုးစြႏ
ဲ ို္င္ေသာ္လည္း ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း အားလံုးကို
မူလ/အဓိက Credit Card ပိုင္ရွင္မွ အဓိက တာဝန္ယူ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

AYA Credit Card ေလွ်ာက္ထားျခင္း
(၁) AYA Credit Card ကို မည္သို ့ ေလွ်ာက္ထားႏို္င္သနည္း။
AYA Credit Card ကို ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ား (သို႕) ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဆင့္ပာြ းကဒ္ အတြက္
ပထမ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတြင္လည္း ေနာက္မွ သီးသန္႔
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(၂) AYA Credit Card ေလွ်ာက္လႊာကို စီစစ္ရန္ အခ်ိန္မည္မ်ွ ၾကာႏိုင္သနည္း။
AYA Credit Card ေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ မူတည္၍ စီစစ္ခ်ိန္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ ျပည့္စံုျပီး ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ စာရြက္
စာတမ္းမ်ားကို စီစစ္ရန္ အတြက္ (၁၄) ရက္ အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
(၃) ေလွ်ာက္လႊာ အေျဖကို မည္သို႔ သိရွိႏိုင္သနည္း။
Credit Card ေလွ်ာက္လႊာ အေျဖကို ဧရာဝတီဘဏ္မွ email ျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္း email ကို မရရွိခ့ပ
ဲ ါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၂၀၀၅၅၅၈၂ ကို ဆက္သယ
ြ ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

AYA Credit Card ကို အသံုးျပဳျခင္း
(၁) ကဒ္ကို မည္သို႔ စတင္ Activate လုပ္ရမည္နည္း။
ကဒ္စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Activate လုပ္ရပါသည္။ မိမိကဒ္၏ ကိုယ္ပုိင္ PIN နံပါတ္ျဖင့္ Card ကို Activate
လုပ္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီဘဏ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကူညီပါမည္။ ကဒ္ရရွိၿပီးလွ်င္ ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္
ပါရွိသည့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည့္ ေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၂) မည္သည့္ ATM မ်ားတြင္ Credit Card ကို အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။
AYA Credit Card မွ Cash Advance (ေငြၾကိဳထုတ္ရန္) ႏွင့္ က်န္ရွိ Credit Limit ကိုစီစစ္ရန္ AYA ATM မ်ားတြင္
ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
*Cash Advance (ေငြၾကိဳထုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္တေလာ မရရွိႏိုင္ေသးပါ။

(၃) ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားကို မည္သို႔ သိရွိႏို္င္သနည္း။
ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ သင့္ email သို႔ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ သင့္ Credit
Card ျဖင့္ ဝယ္ယူ သံုးစြဲထားေသာ ေငြစာရင္းမ်ား ၊ က်သင့္ေသာ အတိုး ႏွင့္ အျခားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ကို
ေငြရွင္းတမ္းကာလ တစ္ခုအတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္းတမ္းမ်ား မရရွိခ့၍
ဲ ့ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွင္းတမ္းကို
ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀၉ ၄၂၀၀ ၅၅၅ ၈၂ကို ဆက္သယ
ြ ္စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။ လစဥ္

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း မရရွိေသးပါက ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ မပ်က္မကြက္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လိုအပ္
ပါသည္။

(၄) မူရင္းကဒ္ႏွင့္ ဆင့္ပာြ းကဒ္ အတြက္ သီးျခားေငြရွင္းတမ္း ရရွိႏို္င္ပါသလား။
မူရင္းကဒ္ ႏွင့္ ဆင့္ပာြ းကဒ္မ်ားအတြက္ လတစ္လစီ၏ အေသးစိတ္ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းရွင္းတမ္း
တစ္ခုစီကို လက္ခံရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

(၅) လစဥ္ Credit Card ရွင္းတမ္းမ်ားကို ဘယ္လို ရရွိႏို္င္သနည္း။
လစဥ္ လကုန္ရက္မ်ားတြင္ သင့္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို PDF ဖိုင္အျဖစ္ သင့္ email သို႔ အခမဲ့ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္

မည္သည့္

ဧရာဝတီဘဏ္ခတ
ဲြ ြင္မဆို

သင္၏

စာရင္းရွင္းတမ္းကို

ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

(သို႔ေသာ္

ထိုဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခေၾကးေငြ ရွိမည္)။

(၆) AYA Credit Card လစဥ္ Bill မ်ားကို မည္သို႔ ေပးဆပ္ရမည္နည္း။
ATM Payment: လတ္တေလာတြင္ သင္၏ အျခားေသာ ဧရာဝတီဘဏ္ ေငြစာရင္းမွ သင့္ Credit Card ေငြစာရင္း
ထဲသို႔ ေငြလႏ
ႊဲ ိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မရရွိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း သင္၏ ေငြသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ပမာဏ (Credit Limit) ကို ATM
မွတစ္ဆင့္ ၾကည့္ရႈ ့စစ္ေဆးႏိုင္ျပီး ျဖစ္သည္။
Internet Banking ႏွင့္ Mobile Banking: ဧရာဝတီဘဏ္၏ အင္တာနက္ ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ဘဏ္စနစ္မ်ားကို အသံုး
ျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ဧရာဝတီဘဏ္စာရင္းမွ Credit Card စာရင္းသို႔ ေငြလႊဲ၍ ၂၄ နာရီ/၇ ရက္ပတ္လံုး ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ား: ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတြင္လည္း ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္/ရက္မ်ားတြင္ ေငြသား (သို႕) ခ်က္လက္မွတ္ ျဖင့္
ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ ဆက္စပ္ရာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

(၇)

ေငြေပးေခ်ရက္တြင္

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနလွ်င္

(သို႔)

ေငြေပးေခ်ရက္

ေက်ာ္သာြ းခဲ့လွ်င္

မည္သို႔

ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္နည္း။
သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေပးေခ်ရမည့္ရက္တြင္ အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (Minimum Payment) ကို
မေပးဆပ္ျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ထိုရက္မွစ၍ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္းအေပၚတြင္ လစဥ္အတိုးအျပင္

Penalty Fee

ႏွင့္ Late Fee ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးၾကာၾကာသြားမည္ဆိုပါက လစဥ္ အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္
ေငြပမာဏကို ေပးဆပ္ရမည့္ ရက္မတိုင္ခင္ ၾကိဳတင္ေပးေခ်ရန္ တိုက္တန
ြ ္းလုိပါသည္။ သို႕မဟုတ္ သင့္အစား အျခား
တစ္ေယာက္ကို ေပးေခ်ေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေပးေခ်မႈ မရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ သင္၏ အေၾကြးအကဲျဖတ္မႈ မွတ္တမ္းကို
ထိခိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၈) ဒီတစ္လတြင္ Minimum Payment အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ ေငြအားလံုးကို တစ္ေပါင္းတည္း တစ္ရက္ထဲ
ေပးေခ်ျပီး ေနာက္လမ်ားတြင္ မေပးေခ်ဘဲ ရပါသလား။
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လစဥ္ခ်က္ခ်င္း ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (Immediate Payment) ႏွင့္
အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (Minimum Payment) ကို လစဥ္ ေပးေခ်ရက္မတိုင္ခင္ ေပးေခ်ရမည္
ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းရရွိသည့္ရက္ (Statement Date) မတိုင္ခင္တြင္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြသည္
မည္သည့္ ပမာဏပင္ ျဖစ္ပါေစ ယခုလ အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ေငြဟု သတ္မွတ္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၉) ေငြသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ပမာဏ (Credit Limit) တိုးယူႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါလား။
Card ၏ ေငြသံုးစြႏ
ဲ ို္င္မႈ ပမာဏ (Credit Limit) ကို တိုးျမင့္ရန္ ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ဝင္ေငြ
အေထာက္အထားႏွင့္တကြ AYA Credit Card ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာက္လႊာ (Change Form) ျဖည့္သြင္းၿပီး
လူကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(၁၀) Online Shopping (အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မွဳမ်ား) ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။
MPU (Myanmar Payment Union) ကို လက္ခံေသာ အြန္လိုင္းစတိုးမ်ားတြင္ AYA Credit Card ျဖင့္ ေငြေပး
ေခ်ႏိုင္ပါသည္။

(၁၁) ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ားကို မည္က့သ
ဲ ို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္သနည္း။
နီးစပ္ရာ ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ (သို႕) ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ email
လိပ္စာ ႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိမွတ္ပံုတင္၊ မိမိ Credit Card ႏွင့္တကြ AYA Credit Card
ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာက္လႊာ (Change Form) ျဖည့္သြင္းၿပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

Credit Card ၏ နႈန္းထားမ်ား
(၁)Credit Card ၏ ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ အဖိုးအခေငြမ်ား ကိုေဖာ္ျပပါ။
AYA Credit Card ၏ အတိုးႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ အဖိုးအခမ်ားကို www.ayabank.com တြင္ အေသးစိတ္
သိရွိႏိုင္ပါသည္။

(၂) AYA Credit Card တစ္ကဒ္ ထက္မက အသံုးျပဳပါက Credit Limit တူညီပါသလား။
မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ အဓိက Credit Card ႏွင့္ ဆင့္ပာြ း Credit Card မ်ားသည္ Credit Limit တစ္ခုထက
ဲ ို အားလံုး
မွ်ေဝ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ Credit Limit မည္မွ်ရွိသည္ကို လစဥ္ရွင္းတမ္းေပၚတြင္ ေတြႏ
႔ ိုင္သည္။

(၃) ႏွစ္စဥ္ေၾကး (Annual Fee) ကိုရွင္းပါ။
Credit Card ကိုင္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေပးေဆာင္ရေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ Credit Card အမ်ိဳးအစား
အေပၚမူတည္ျပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကး ကြာျခားပါသည္။
ပထမႏွစ္အတြက္ Annual Fee ကို ပထမ ဦးဆံုး လ၏ Statement တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) အတိုး ကင္းမဲ့ကာလ (Interest Free Period) ကို ရွင္းပါ။

Credit Card ၏ အတိုး ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ (Interest Free Period) ဆိုသည္မွာ Credit Card ျဖင့္ စတင္ဝယ္ယူ
အသံုးျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွစျပီး ဝယ္ယူသံုးစြဲထားသည့္ ေငြစုစုေပါင္းအေပၚ အတိုးမေပးရသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ AYA
Credit Card ၏ အတိုးကင္းလြတ္ခြင့္ကာလမွာ ရက္ေပါင္း (၅၀) အထိ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဆံုးအေနျဖင့္

ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကာလကို ေသခ်ာနားလည္ သိရွိထားေစလိုပါသည္။ ရွင္းတမ္း၏ ထိပ္ဆံုး

ညာဘက္ေထာင့္တြင္ ရွင္းတမ္း စတင္သည့္ရက္ ႏွင့္ ရွင္းတမ္း ပိတ္ရက္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။
ဤရက္မ်ားသည္ တစ္လႏွင့္တစ္လ ကြာျခားႏိုင္ေသာ္လည္း ရွင္းတမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ကာလသည္ ရက္ ၃၀/၃၁ ရက္
အထိရွိႏို္င္ပါသည္။ ရွင္းတမ္း ပိတ္သည့္ရက္မွ စုစုေပါင္း သံုးစြမ
ဲ ႈအေပၚ အတိုးမေကာက္ခံမီ အေၾကြးျပန္လည္
ေပးဆပ္ရန္ ရက္စုစုေပါင္း ရက္ (၂၀) ရွိပါသည္။

Transaction (ေငြေပးေခ်ဝယ္ယူမႈ) တစ္ခုခ်င္းစီ၏

အတိုးကင္းလြတ္ခြင့္ကာလမွာ ေငြေပးေခ်ဝယ္ယူသည့္ေန ့

အေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။
ဥပမာ ။ ။ သင့္ရွင္းတမ္းသည္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔ကစျပီး စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ ဆံုးသည္ဆိုလွ်င္
စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ထပ္ အပိုရက္ (၂၀) အတြင္း (ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ)
စက္တင္ဘာလ ရွင္းတမ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Credit Card စုစုေပါင္း သံုးစြမ
ဲ ႈကို အျပည့္အဝ အေၾကြးျပန္လည္
ေပးဆပ္ပါက အတိုး ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။
ဥပမာ။ ။ သင္သည္ (၁၀) ရက္ ေန႔မွာ ေစ်းဝယ္လွ်င္ ရွင္းတမ္းပိတ္သည့္ရက္ (Statement Date) အထိ ရက္(၂၀)
အပိုရသည့္အျပင္ ေငြေပးေခ်ရက္ Due Date ေရာက္သည္အထိ ေနာက္ထပ္ ရက္ (၂၀) အတိုး ကင္းလြတ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုးကင္းမဲ့ကာလမွာ စုစုေပါင္း ရက္ (၄၀)ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အတိုးကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္ရန္ ေငြေပးေခ်ရက္ (Due Date)

မတိုင္မီ ေငြအျပည့္ ေပးေခ် ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

(၅) အနည္းဆံုး ေငြေပးဆပ္ရမည့္ ေငြပမာဏ (Minimum Payment)ကို ရွင္းပါ။
အနည္းဆံုး ေငြေပးဆပ္ရမည့္ ေငြပမာဏ ဆိုသည္မွာ ေငြေပးဆပ္ရမည့္္ ရက္ (Due Date) တြင္ ေပးဆပ္ရမည့္
အနည္းဆံုး ေငြပမာဏ ျဖစ္သည္။ ထိုေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏသည္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေစ (သို႔) ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏ
စုစုေပါင္း၏ ၁၀% ျဖစ္ေစ (ပိုမ်ားသည့္ ပမာဏ) ကို အနည္းဆံုး ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြပမာဏဟု သတ္မွတ္
ေသာေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်မည့္ရက္တြင္ ေပးေခ်ျခင္းမရွိပါက Late Fee ႏွင္ ့ Penalty Fee ေကာက္ခံပါသည္။

(၆) ဘဏ္သို႔ စုစုေပါင္း ေငြေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ အေပၚတြင္ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား ကိုဘယ္လို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္နည္း။
တစ္လတစ္ခါ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ အားလံုးကို ေပးေခ်ရမည့္ရက္ (Due Date) တြင္ အလံုးစံု ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္
အတိုးမ်ား ႏွင့္ အခေၾကးမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ႏိုင္သည္။ Credit Card သည္္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ေငြပမာဏ
အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း မေပးႏုိင္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္း၏ တစ္ခ်ိဳ တ
့ စ္ဝက္ကိုသာ ယခုလတြင္
ေပးဆပ္၍ က်န္ရွိေငြပမာဏမ်ားကို ေနာက္လမ်ားတြင္ ေပးဆပ္ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပေစပါသည္။ ထို႔အတြက္
တစ္လတြင္ မည္မွ် ေပးေခ်မည္ဆိုသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရး စည္းကမ္း/လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ Credit
Card

ျဖင့္

အေၾကြးသံုးစြထ
ဲ ားေသာ

ေငြပမာဏကို

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိပါက

(သို႔)

ေပးေခ်ရက္မ်ားတြင္

မေပးေခ်ႏိုင္ဘဲ ေနာက္က်ခဲ့ပါက Credit Card သံုးစြမ
ဲ ႈကို ဘဏ္မွ ယာယီပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

(၇) ေနာက္က်ေၾကး (Late Fee)သည္ မည့္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အက်ံဳးဝင္သနည္း။
လစဥ္ ေငြေပးေခ်ရက္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏကို ေပးေခ်ျခင္းမရွိပါက ထိုလအတြက္ ေပးေခ်
ရန္က်န္ရွိ ေငြပမာဏအေပၚတြင္ ေနာက္က်ေၾကး တစ္လလွ်င္ ၂ % ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္က်ေၾကး

ေကာက္ခံျခင္း မရွိေစရန္ လစဥ္ရွင္းတမ္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနည္းဆံုး ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏကို
သတ္မွတ္ေပးေခ်ရက္တြင္ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၈) ဒဏ္ေၾကး (Penalty Fee) သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ဳံးဝင္သနည္း။
ေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြစုစုေပါင္းကို Due Date (ေပးေဆာင္ရမည့္ရက္) တြင္ ေပးေခ်ျခင္းမရွိပါက စုစုေပါင္း ေပးေခ်ရန္
က်န္ရွိေနေသာ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္း တစ္လလ်ွင္ ၁ % ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

(၉)မိမိကဒ္၏ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ေငြပမာဏ ေက်ာ္ေၾကးကို မည္သည့္အခါတြင္ ေပးေဆာင္ရသနည္း။
သံုးစြႏ
ဲ ိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေက်ာ္လန
ြ ္သံုးစြဲသည့္ အခါတိုင္း ေက်ာ္လန
ြ ္သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏ အေပၚတြင္ ၃ %
ကို Credit Limit ေက်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ Credit Limit မိမိသံုးစြႏ
ဲ ိုင္မႈ ေငြပမာဏ ေက်ာ္ေသာ
ေငြပမာဏကို ေနာင္လတြင္ ခ်က္ခ်င္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၀) ေငြၾကိဳထုတ္ခ (Cash Advance) ကိုရွင္းပါ။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ မည္မ်ွအမ်ားဆံုး ထုတ္ယူႏိုင္သနည္း။
Credit Card မွ ေငြၾကိဳထုတ္ျခင္းတြင္ ထုတ္ယူေသာ ေငြပမာဏ၏ (၆%) သို႕မဟုတ္ ေငြက်ပ္ (၂၀၀၀)
(ပိုမ်ားသည့္ပမာဏ) ကို ေငြၾကိဳထုတ္ခအျဖစ္ ေကာက္ခံပါသည္။ ေငြၾကိဳထုတ္ခကိုလည္း ေငြၾကိဳထုတ္သည့္ ရက္
တြင္ ထုတ္သည့္ ေငြႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေငြၾကိဳထုတ္ခေပၚတြင္ အတိုးေကာက္ခံျခင္း မရွိေစရန္
ေငြၾကိဳထုတ္ျခင္း ႏွင့္ပက္သက္သည့္ ေငြပမာဏကို အျမန္ဆံုး ေပးေခ်သင့္ပါသည္။
Credit Card မွ ေငြကို Credit Limit ၏ ၃၀% အထိ ၾကိဳထုတ္ေငြ အျဖစ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
*အထက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို လတ္တေလာ မရရွိေသးပါ။*

(၁၁) ဆင့္ပာြ းကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမွ ေငြေပးဆပ္ျခင္း မရွိလွ်င္ Credit Card သံုးစြမ
ဲ ႈအတြက္ မည္သူမွ တာဝန္ယူ
ေပးေဆာင္ရမည္နည္း။
မူရင္းကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္သာလွ်င္ မိမိကဒ္စာရင္းရွိ ကဒ္အားလံုး၏ သံုးစြမ
ဲ ႈ စုစုေပါင္းေငြပမာဏ အားလံုး
အတြက္ တာဝန္ယူ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Credit Card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ခိုးယူခံရျခင္း၊ အသစ္ေလွ်ာက္ျခင္း
(၁) AYA Credit Card က သက္တမ္း ကုန္ဆံုးပါက မည္သို႔အသစ္ျပန္လည္္ ေလွ်ာက္ႏိုင္သနည္း။
AYA Credit Card သည္ စတင္ ထုတ္ယူသည့္ ေန႔ရက္မွ (၃) ႏွစ္ၾကာ သက္တမ္းရွိျပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ကို သင့္
Credit Card ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဧရာဝတီဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း သံုးစြဲခ့ပ
ဲ ါက
အလိုအေလ်ာက္ ကဒ္သက္တမ္း တိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၂) AYA Credit Card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) အခိုးခံရျခင္း ျဖစ္ပာြ းခဲ့ပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္နည္း။
AYA Credit Card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) အခိုးခံရျခင္း ျဖစ္ပာြ းခဲ့ပါက ၀၉၄၂၀၀၅၅၅၈၂ ကို ခ်က္ခ်င္း
ဆက္သယ
ြ ္

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

သိမ
ု႔ ဟုတ္

နီးစပ္ရာ

ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားသို႕လည္း

အေၾကာင္းၾကား

ႏိုင္သည္။
ဧရာဝတီဘဏ္မွ Credit Card အေဟာင္းကို

ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ျပီး ကဒ္အသစ္ကို (၃) ရက္ မွ (၅) ရက္ အတြင္း

ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္္သည္။ ကဒ္သုံးစြဲရာတြင္ ေငြျဖတ္မရေတာ့ပါက PIN နံပါတ္မွားယြင္းျခင္း၊ သင္မမွတ္မိေသာ၊
မသိထားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသျဖင့္ ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ ဆက္သယ
ြ ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

(၃) ကဒ္ပိုင္ဆိုင္သူမွ မသိရွိလိုက္ေသာ သံုးစြမ
ဲ ွုမ်ား (transactions) မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါသလား။
AYA Credit Card သံုးစြဲသူသည္ အသံုးျပဳထားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AYA
Credit Card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ PIN နံပါတ္ေပါက္ၾကားၿခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) အခိုးခံရျခင္းရွိပါက ဧရာဝတီဘဏ္သို႔
အေၾကာင္းမၾကားမီ အသံုးျပဳထားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြပမာဏအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားျပီးသည့္ အခ်ိန္မွစျပီးေနာက္ပိုင္း ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ဘဏ္မွ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။

(၄) Credit Card သံုးစြမ
ဲ ႈ ရပ္ဆိုင္းလိုပါက မည္က့သ
ဲ ို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္နည္း။
မိမိ Credit Card ကို ႏွစ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး နီးစပ္ရာ ဧရာဝတီဘဏ္ခဲြသို႔ မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္တကြ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္၍
Credit Card Account ကိုပိတ္ႏိုင္ပါသည္။

(၅) Credit Card ၏ ဂဏန္းေျခာက္လံုးပါေသာ PIN နံပါတ္ မမွတ္မိေတာ့လွ်င္ PIN နံပါတ္အသစ္ မည္က့သ
ဲ ို႔
ရရွိႏိုင္မည္နည္း။
PIN နံပါတ္အသစ္ကို နီးစပ္ရာ ဧရာဝတီဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ Credit Card ယူေဆာင္ျပီး ရယူႏိုင္ပါသည္။
PIN နံပါတ္အသစ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြရွိမည္ ျဖစ္သည္။

