GENERAL
၁။ AYA Home Loan ဆသ
ို ည္မွာ အဘယနညး။
AYA Home Loan ဆိုသည္မွာ လူႀကး္ငးတို ဝယယူ္ည့ တိုက္နး၊ ကြနဒိုေမင့အသင့ထုိင္ႏုိင္ေနသိုငေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ
အ္ေမင့ထုိင္ႏုိင္ေ ္အ့ေျမသညတိုကို လြယကူ့ြွာ ဝယယူေိုငေျနအတြက အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥးတနဖိုးအွား အေျ့က့်န့ ဖင့
လ့ဥ းနလညထုိင္ႏုိင္ေးးဆးေိုငေျန ဧေျွာဝတဘဏ္မ ဘ႑ွာထုိင္ႏုိင္ေေျးအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအးပ့့ထုိင္ႏုိင္ေးး ္ငး့ ဖ့း သည။
၂။ ္ညသည့ အ္အ္်းးအ့ွား ဝယယူ္က
ႈ ို ဘဏ္မသတ
ို ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေးးသနညး။
လူၾကး္ငးတိုအထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ္္တိုးိုငဆိုငလိုသည့ တိုက္နး၊ ကြနဒိုေမင့ အသင့ထုိင္ႏုိင္ေနသိုငေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာအ္ေမင့ထုိင္ႏုိင္ေ ္ အ့ေျမသညတိုကို
ဧေျွာဝတဘဏ ေမင့ ္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ Developer ္်ွား (Dealer Program) သပတြငသွာ္က အ ္ွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ း
းငးထုိင္ႏုိင္ေေျွာငး္်သူ္်ွား (Individual Program) သပ္မလညး လူၾကး္ငးတို ့တတိုငးက်ထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယဝယယူေိုငေျန
့့ဥထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျြကထုိင္ႏုိင္ေးး း သည။
၃။ ဧေျွာ၀တဘဏ္မ Home Loan့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငအ
ြ တြက ကန့့သတသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္ေျွာအ္်းးအ့ွားေျမး သလွား။
Home Loan အတြက ဘဏ္မကနသတသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္ေျွာအ္်းးအ့ွား္ေျမး ။ သင၏ အ္ေျွာထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငထုိင္ႏုိင္ေ
ြ လမ်ွာကလြွာသည
ဧေျွာဝတဘဏ္မ သတ္မတသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ညး္်ဥး့ညးက္း္်ွားေမင့ ကိုကညသသ၍ ဧေျွာဝတဘဏ္မ
ဘ႑ွာထုိင္ႏုိင္ေေျးအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအးပ့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြွား္ည ဖ့း သည။
၄။ ဧေျွာဝတဘဏ္မ ္ညသည့ Home Loan အ္်းးအ့ွားကို ္ြင့ းးသွားသနညး။
အဓကအွား ဖင့ Home Loan အ္်းးအ့ွားေမ့္်းးေျမး သည။
Program Name

Dealer Program

Individual Program

Construction completion

Minimum 75%

100%

Down Payment

Min 30%

Min 30%

Interest Rate (Amortization)

13% p.a.

13% p.a.

Loan Tenor

Up to 15 years

Up to 15 years

၅။ ဝယယူလထုိင္ႏုိင္ေ
ို သွာ တိုက္နး၊ ကြနဒိုေမင့ အသင့ထုိင္ႏုိင္ေနသိုငေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာအ္ တက
ို့ ္
ို ညသည့ထုိင္ႏုိင္ေ ္ းင
ို ဆင
ို ္ႈ
အ္်းးအ့ွားထုိင္ႏုိင္ေးပတြင့ထုိင္ႏုိင္ေဆွာကလိုးသွားေျန သတ္မတသွားသနညး။
သတ္မတသွားသည့့ထုိင္ႏုိင္ေ ္ းိုငဆိုင္ႈ အ္်းးအ့ွား ္်ွား္မွာ
(၁) ဂေျနထုိင္ႏုိင္ေ ္
(၂) ဘိုးဘြွား းိုငထုိင္ႏုိင္ေ ္
(၃) ့ညးငထုိင္ႏုိင္ေ ္
(၄) အိုးအ္းိုငထုိင္ႏုိင္ေ ္

၆။AYA Home Loan အွား ဘဏ္မတဆင့ (သို္မိုတ) Dealer ္မတဆင့ ္ညသ့ို ့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မွာကသွားေျ္ညနညး။
(၁) လူႀကး္ငးအထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ္္ထုိင္ႏုိင္ေ္်းယူေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏအွား သေျမေိုငေျနေမင့ အ္အ္်းးအ့ွား္်ွားကို့ထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယဆိုပး ဖတေိုငေျန
နး့းေျွာ ဧေျွာဝတဘဏ္ြသ
ြဲ ို့့ လူကိုယတိုငလွာထုိင္ႏုိင္ေေျွာကသ၍ ့ထုိင္ႏုိင္ေဆးြ ထုိင္ႏုိင္ေေြးတိုငးငေင
ို း သည။
(၂)လူၾကး္ငးအထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ္္ ဝယယူလိုထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္အ္်းးအ့ွားထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယ းးး က ဧေျွာဝတဘဏသို တိုကေျိုကဆကသြယကွာ
့ထုိင္ႏုိင္ေဆးြ ထုိင္ႏုိင္ေေြးတိုငးငေိုငး သည။
(၃) ဧေျွာဝတဘဏေမင့ ္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ developer ္်ွားသပသ့ို ့သွာြ းထုိင္ႏုိင္ေေျွာကသ၍ ္္ထုိင္ႏုိင္ေ္်းယူေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏကို
့့ထုိင္ႏုိင္ေဆးကွာ လူႀကး္ငး ့တႀကးကအ္အ္်းးအ့ွားကို့ထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယ့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။
၇။ AYA Bank ေမင့ ္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ developer ္်ွား္မ ္မိုတဘြဲ အ ္ွားထုိင္ႏုိင္ေသွာထုိင္ႏုိင္ေနေျွာ္်ွား္မ AYA Home Loan့
ဖင့ဝယယူေိုငး သလွား။
လူၾကး္ငးတိုအထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ္္တိုဝယယူလိုသည့ အ္ေျွာ္်ွားကို ဧေျွာဝတဘဏေမင့ ္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ Developer
္်ွားသပတင
ြ သွာ္က အ ္ွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ းငးထုိင္ႏုိင္ေေျွာငး္်သူ္်ွားသပ္မလညး လူၾကး္ငးတို ့တတိုငးက်ထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယဝယယူေိုငေျန
့့ဥထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျြကထုိင္ႏုိင္ေးးး သည။
၈။ AYA Home Loan ကို ္ညသူ္်ွားထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားေိုငသနညး။
အနညးဆိုပး အသက ၂၀ ေမင့ ၅၀ ေမ့ၾကွားေျမ းပို္မနဝငထုိင္ႏုိင္ေငြေျမသူ့ ္န္ွာေိုငငပသွားတိုငး့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။ အကယ၍့
ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူသည အသက ၅၀ ေမ့ထုိင္ႏုိင္ေက်ွာ ဖ့ ္ငး (သို္မိုတ) လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငြ္လပိုထုိင္ႏုိင္ေလွာက ္ငးတိုအတြက ္သွား့ိုဝင
တ့ဥးေမင့အတူ းူးတြြဲထုိင္ႏုိင္ေလ်မွာကသွားေိုငး သည။
တက် းည့့ိုပထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွားေမင့အတူ ္မတးပိုတင (္တၱဴ )၊ အ္ထုိင္ႏုိင္ေသွာင့ို ့ွာေျငး (္တၱဴ )၊ ဝငထုိင္ႏုိင္ေငြအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအသွား
ေမင့လ့ွာထုိင္ႏုိင္ေ း့ွာတိုေမင့တကြ့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။
၉။ AYA Home Loan ကို ္ညသူ္်ွားးူး တြထုိင္ႏုိင္ေ
ြဲ လ်မ ွာကသွားေိုငသနညး။
အနးကး္သွား့ိုဝင တ့ဥးေမင့အတူ းူးတြြဲထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။
၁၀။့ ္န္ွာေိုငငပသွားတ့ဥးေမင့ ေိုငငပ ္ွားသွားတ့ဥး တိုအတူးးူ တြသ၍
ြဲ AYA Home Loan ကိုထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားေိုငး သလွား။
ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူ (သို) းူးတြြဲထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူသည့ ္န္ွာေိုငငပသွား္မိုတး က ဗမိုဘဏ၏့ းျွာနး္်ကအေျ
္ညသည့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္ႈ္်ွားကို္်မ ္ေျေျမေိုငး ။
၁၁။့AYA့Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားး က့ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသလ
ူ အး
ို
း သလွား။
AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားး က့ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသူအနညးဆိုပးတ့ဥးလိုအးး သည။
၁၂။ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားး က ္ညသည့့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွား လအ
ို းသနညး။
့့့့့့့့့့့့ထုိင္ႏုိင္ေအွာကး ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွားအတြက့့ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသူအနညးဆိုပးတ့ဥးလိုအးး သည။

ကယ
ို ထုိင္ႏုိင္ေေျးကယ
ို တွာ အ္်ကအလက္်ွား
(၁)္မတးပိုတင (္တၱဴ )၊ အ္ထုိင္ႏုိင္ေသွာင့ို ့ွာေျငး (္တၱဴ)
(၂)ေျးကြကထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပ့ွာ (္ူေျငး)
(၃)ေျြဲ့္နးထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပ့ွာ (္ူေျငး)
(၄)လိုင့ငဓွာတးပို (၁ းပို)
ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသ၏
ူ အ္်ကအလက္်ွား
(၁)ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသူ၏ ္မတးပိုတင (္တၱဴ)
(၂)ထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပသူ၏ ဝငထုိင္ႏုိင္ေငြအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအသွား (လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငြ့ ဖတးိုငး )
လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငအ
ြ ထုိင္ႏုိင္ေသွာကအသွား္်ွား
လ့္ွားဝနသ္း ဖ့း က
(၁)ဝနသ္း ဖ့ထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငးထုိင္ႏုိင္ေသွာက္ပ့ွာ
(၂)လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငြ ဖတးိုငး ( အနညးဆပိုး ၃ လ့ွာ)
(၃) Professional License (ဥး္ွာ - ဆေျွာဝန ၊ သထုိင္ႏုိင္ေဘွာၤ သွား့ ဖ့း က )
(၄)ဘဏ့ွာေျငးေျမငးတ္း (အနညးဆပိုး ၃လ့ွာ)
ကိုယးိုငလိုးငနး ဖ့း က
(၁)လိုးငနးလိုင့င (သ့ို ့) ကို္ၸဏလိုင့င
(၂) Form 6, Form 26 & Form E
(၃)သငးဖြ့ြဲ ့့ညး္်ဥး၊ သငးဖြ့ြဲ ့္မတတ္း
(၄) အေျပႈးအ ္တ ့ွာေျငး
(၅) အ ္တ္ြနထုိင္ႏုိင္ေ း့ွာ (၃ ေမ့့ွာ)
အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥးဆိုငေျွာ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွား
(၁) အထုိင္ႏုိင္ေေျွာငးအဝယ့ွာ္်းး
(၂) းိုငဆိုင္ႈအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအသွား း့ွာေျြက္်ွား


ထုိင္ႏုိင္ေ ္ျွားဂေျန့ွာ္်းး



ထုိင္ႏုိင္ေ ္းိုထုိင္ႏုိင္ေ
ပ ္ေျွာျဝင(၁၀၅၊ ၁၀၆)



္မတးိုပတငသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ ဆက့းအထုိင္ႏုိင္ေေျွာငးအဝယ့ွာ္်းး္်ွား



ထုိင္ႏုိင္ေ ္ေျမငေမင့ ကနသေျိုကတွာတိုေမ့ဥးသထုိင္ႏုိင္ေဘွာတူအ္နးထုိင္ႏုိင္ေးး အ္နးယူသထုိင္ႏုိင္ေဘွာတူ့ွာ္်းး္တၱဴ။

(၃) Project Documents (For Individual Program)


အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥးထုိင္ႏုိင္ေဆွာကလိုး္ည့ အ့အ့ဥဆိုငေျွာ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွား



အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥးထုိင္ႏုိင္ေဆွာကလိုးေျန ့ညးင္ြင့ းး္်က



အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥး းး့းထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငး သကထုိင္ႏုိင္ေသ္ပလက္မတ

၁၃။ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားး က ္ည္မ်ၾကွာ္ညနညး။
့ွာေျြက့ွာတ္းအ းည့အ့ပို ဖင့ လွာထုိင္ႏုိင္ေေျွာကထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားး က့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြ္ြင့ းး္်ကး္ွာဏ ေမင့ ေျလဒကို ၂းတေမင့ ၃းတအတြငး
(ဘဏဖြင့ေျက) ေျေိုငး သည။ အ္ လကဝယေျေျမ္ႈသည developer ေမင့့ ၀ယယူ္ည့ အ္အ္်းးအ့ွား ထုိင္ႏုိင္ေးပတြင
္ူတညး သည။

၁၄။ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွား္ႈ ္ြင းး္်ကေျေျမေျန ္ညသည့အ္်က္်ွား အဓက း ဝငထုိင္ႏုိင္ေနသနညး။
AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွား္ႈ ္ြင းး္်ကေျေျမေျန
(၁) ့ွာေျြက့ွာတ္း္မနကန္ႈ
(၂)့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူ၏ းပို္မနလ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငေ
ြ မင့
(၃)့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူ၏ အလိုးအကိုင တိုလိုအးး သည။
၁၅။ AYA Bank ေမင့္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ Dealer ္်ွားသပ္မ ဝယယူး က ္ညသည့ အက်းး္ပ့ွား္ြင့ ္်ွားေျေျမေိုငသနညး။
(၁) လမ်င ္နထုိင္ႏုိင္ေသွာ ဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္ႈေျယူေိုင ္ငး
(၂) ဝငထုိင္ႏုိင္ေငြအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအသွားေမင့ ၀ယယူ္ည့ အ္အထုိင္ႏုိင္ေးပ္ူတညသ၍ ကနဥးထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးထုိင္ႏုိင္ေငြ အနညးဆပိုး (၃၀%)သွာ
့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေိုင ္ငး
(၃)့ထုိင္ႏုိင္ေဆွာကလိုးထုိင္ႏုိင္ေနဆြဲ အ္ေျွားိုငဆိုင္ႈ ္်ွားကို့ ကိုတငဝယယူေိုင ္ငး
၁၆။့AYA့Home့Loan့ ဖင့ ၀ယယူသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ ကြနဒတ
ို က
ို ္နးေမင့့အ္အွား ေျပိုး္နးေမင့့ ့းးြွားထုိင္ႏုိင္ေေျးလိုးငနး္်ွားအတြက အသပိုး းး္ြင့
ေျမး သလွား။
အသပိုး းး္ြင့ ္ေျမး ။ AYA Home Loan အေျ့က့်န့သည လူၾကး္ငး၏ လူထုိင္ႏုိင္ေနသိုင္ႈအတြကကိုသွာ ဘ႑ွာထုိင္ႏုိင္ေေျး ့
ထုိင္ႏုိင္ေသွာကးပ့့ထုိင္ႏုိင္ေးး ္ငး့ ဖ့း သည။ အကယ၍ ေျပိုး္နးေမင့့ ့းးြွားထုိင္ႏုိင္ေေျးလိုးငနး္်ွားအတြက ၀ယယူလိုး က နး့းေျွာ
ဧေျွာ၀တဘဏ္ြသ
ြဲ ို့့သွာြ းထုိင္ႏုိင္ေေျွာက းး အထုိင္ႏုိင္ေသး့တ့ပို့္းထုိင္ႏုိင္ေ္း ္နးေိုငး သည။
၁၇။ ကၽြနး
ို ၏ ဝငထုိင္ႏုိင္ေငသ
ြ ည တ့လ ၁၀သနးက်း့ ဖ့း သည။ အ္်ွားဆိုးပ ထုိင္ႏုိင္ေ္်းယူေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငး
ြ ္ွာဏ္ည္မ်နညး။
ဧေျွာဝတဘဏ္မ ္်္မတသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ Credit Approval Policy အေျ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏအွား့Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားသူ၏
လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငြ၊ အသိုပး့ေျတ၊ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြသကတ္းေမင့ အ ္ွားအ္်ကအလက္်ွားထုိင္ႏုိင္ေးပ္ူတည းး သတ္မတး သည။
www.ayabank/homeloan သို ေျေျမေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏအွား ဝငထုိင္ႏုိင္ေေျွာကတြက္်ကေိုငး သည။
၁၈။ ကၽြနး
ို တြင အ ္ွားဘ႑ွာထုိင္ႏုိင္ေေျးအဖြဲြဲ အ့ညး္မ့Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငေျ
ြ သွားး
မ
သည။ ဤထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငက
ြ ို ဧေျွာဝတဘဏသို
လႊြဲထုိင္ႏုိင္ေ းွာငးေျယူေိုငး သလွား။
အထုိင္ႏုိင္ေသး့တသေျမလိုး က ဧေျွာဝတဘဏ ေျိုပး္်းး့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြျွာနသို ဆကသြယထုိင္ႏုိင္ေ္း ္နးေိုငး သည။

HOME LOAN APPLICATION
၁၉။ AYA Home Loan ကို ္ညသ့ို ့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားေျ္ညနညး။
(၁) လူႀကး္ငးအထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ဧေျွာဝတဘဏသို့့ ဖိုနး ဖင့့ ဖ့ထုိင္ႏုိင္ေ့၊ လူကိုယတိုငလွာထုိင္ႏုိင္ေေျွာကသ၍့ ဖ့ထုိင္ႏုိင္ေ့ ့ပို့္းေိုငး သည ။ ဘဏ္မ
လိုအးထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ွာေျြက့ွာတ္း ၊ ဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္္်ွား၊ ့ညးက္းသက္မတ္်က္်ွားေမင့ အတိုးတြကနညး္်ွားကို ေျမငး းျးး
၀ယယူေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ လူထုိင္ႏုိင္ေနတိုက္နးကြနဒိုေမင့ လပိုး္်ငးအ္ ့ွာေျငး္်ွားအွား့ထုိင္ႏုိင္ေးးအးသြွားး ္ည။
(သ့ို ့္မိုတ)
ဧေျွာဝတဘဏေမင့ ္်တဆကသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ developer ္်ွားသပသ့ို ့သွာြ းထုိင္ႏုိင္ေေျွာကသ၍ လူႀကး္ငး ၀ယယူလိုထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္အ္်းးအ့ွားကို့့
ထုိင္ႏုိင္ေေျြး္်ယသ၍ လိုအးထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွားေမင့တကြ့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။

(၂) Home Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကလႊွာကို့ ဖည့ျးး လိုအးထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွားေမင့ တကြ ဧေျွာဝတဘဏ္ြြဲ (သ့ို ့္မိုတ)
developer ္်ွားတြငထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငး သည။
၂၀။ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွားး က Application Fee ေျမး သလွား။
AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေျွာတြင့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကလႊွာအွား ဘဏ္ြ္
ြဲ မ ဆကလကထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျြကေျနလက္ပ းးး က
Application Fee က်း ၅၀,၀၀၀့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျး ္ည။
၂၁။ AYA Home loan တြင ္ညသည့လး
ို ငနး့ဥ္်ွား း ဝငး သလြဲ။
ထုိင္ႏုိင္ေယဘိုယ်အွား ဖင့ လိုးငနး့ဥထုိင္ႏုိင္ေး ငး (၇)္ိုေျမး သည(၁)ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွား ္ငး (ဘဏ္ြ္
ြဲ ်ွားသပတင
ြ သို္မိုတ ဘဏ၏ Authorized Developer ္်ွားသပတင
ြ
့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွားေိုငသည။)
(၂) “္္၏ဝယယူသူအထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငးကို သနွားလညး ”့လိုးငနး့ဥကိုထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျြက ္ငး
(၃)့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြ္်သွားထုိင္ႏုိင္ေးးေျန့့့ ္ငး (ကြငးဆငးထုိင္ႏုိင္ေလ့လွာ ္ငး၊ အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥး၏တနဖိုးေျွာ ဖတ ္ငးေမင့ ့ွာ္်းး့ွာတ္း
အေျႈးအေျမငး ကငးေျမငးထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငး ့့ထုိင္ႏုိင္ေဆး ္ငး)
(၄)့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြအတည းး ္ငး
(၅) အထုိင္ႏုိင္ေေျွာငးအဝယ့ွာ္်းးအွား ္မတးပိုတင ္ငး (အသင့ထုိင္ႏုိင္ေနသိုငေိုငသည့ အ္နမင့ထုိင္ႏုိင္ေ ္ဝယယူ ္ငး့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြအတြကသွာ)
(၆) ကနဥးထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးထုိင္ႏုိင္ေငြေမင့ ဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္္်ွား့ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေ္် ္ငး
(၇)့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြ္်သွားထုိင္ႏုိင္ေးး ္ငး (ဝယယူသည့ အထုိင္ႏုိင္ေဆွာကအဥအ္်းးအ့ွားထုိင္ႏုိင္ေးပ္ူတညသ၍့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြအွား အးိုငးလိုက သိုဲ္မိုတ
အ းည့အဝ သိုတထုိင္ႏုိင္ေးး ္ငး)
၂၂။ ္ညသည့အထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငးထုိင္ႏုိင္ေၾကွာင့ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွား္ႈ ္ထုိင္ႏုိင္ေအွာင ္ငေျသနညး။
(၁)့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကလႊွာ့ျးး းည့့ပို္ႈ္ေျမ ္ငး။
(၂) ကိုယထုိင္ႏုိင္ေေျးအ္်ကအလက့္မွားယြငး ္ငး။
(၃) ့ွာေျြက့ွာတ္း္ းည့့ိုပ ္ငး။
(၄)့ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကသွား္ႈတင
ြ ့လ့ွာဝငထုိင္ႏုိင္ေငြ္လပိုထုိင္ႏုိင္ေလွာက ္ငး။
၂၃။ AYA Home့Loan့ထုိင္ႏုိင္ေလ်မ ွာကသွား္ႈ အထုိင္ႏုိင္ေ ဖကို ္ညသ့ို ့သေျမေျ္ညနညး။
ေျပိုးဖြင့္်နအတြငး ္္ထုိင္ႏုိင္ေလ်မွာကသွား္ြဲ့သည့ ဧေျွာဝတဘဏ္ြြဲ (သို့္မိုတ) Customer Service Hotline no. (01-2317777)
သ့ို ့ဆကသြယသ၍့ထုိင္ႏုိင္ေ္း ္နးေိုငး သည။
၂၄။ လိုအးထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ွာေျြက့ွာတ္းအ းည့အ့ိုက
ပ ို တငသြငး း ဖ့ထုိင္ႏုိင္ေသွာလညး အ ္ွား့ွာေျြက့ွာတ္း္်ွား တငသြငးေျန
အဘယထုိင္ႏုိင္ေၾကွာင့လအး
ို
သနညး။
တငသြငးေျန လိုအးး သည။ အဘယထုိင္ႏုိင္ေၾကွာင့ဆိုထုိင္ႏုိင္ေသွာ ့ွာေျြက့ွာတ္း္မနကနထုိင္ႏုိင္ေသ္်ွာ္ႈအထုိင္ႏုိင္ေးပ္ူတညသ၍ ဘဏ္မ့
ထုိင္ႏုိင္ေလမ်ွာကလႊွာအွား ့့့သြွား္ည ဖ့း သည။

FEES & CHARGES
၂၅။ လ့ဥအေျ့က်ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးထုိင္ႏုိင္ေငအ
ြ ွား ္ညသ့ို ့ းနလညထုိင္ႏုိင္ေးးဆးေျ္ညနညး။
ထုိင္ႏုိင္ေအွာကး နညးလ္း္်ွား ဖင့့ထုိင္ႏုိင္ေငြ းနလညထုိင္ႏုိင္ေးးဆး ေိုငး သည။
(၁) နး့းေျွာ ဧေျွာဝတဘဏ္ြြဲ
(၂) AYA ATM (AYA MPU Card Only)
(၃) AYA mBanking
(၄) AYA iBanking
၂၆။ AYA Home Loan့ ဖင့ အ္၀ယယူး က တ့ေမ့လ်မင အတးို ေႈနး္ည္်မထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပသနညး။
တ့ေမ့လမ်င ၁၃%့(Amortization့method)့ ဖင့ တြက္်ကထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပး သည။
၂၇။ Amortization Method ဆိုသည္မွာ အဘယနညး။
Amortization Method သည လတ့လ၏ က်နေျမထုိင္ႏုိင္ေနထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငလ
ြ ကက်နထုိင္ႏုိင္ေးပတြငသွာ အတိုးတြက္်ကျးး က်သင့ထုိင္ႏုိင္ေသွာ
အေျငးေမင့အတိုးအွား လ့ဥအေျ့က့်န့ ဖင့့ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေ္်ေျထုိင္ႏုိင္ေသွာ နညးလ္း တ့ေျး့ ဖ့း သည။
၂၈။ လ့ဥလတင
ို း္ညသည့့ထုိင္ႏုိင္ေန့့ေျကတြငထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျ္ညနညး။
ဧေျွာဝတဘဏ္မ Payment Order ္် းး (၁) လ့ းည့သည့ထုိင္ႏုိင္ေန့့တင
ြ ့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျး ္ည။့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျ
ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျ္ည့့ထုိင္ႏုိင္ေန့့ေျကအတအက်အွား ဧေျွာဝတဘဏ္မ အထုိင္ႏုိင္ေၾကွာငးၾကွားထုိင္ႏုိင္ေးးး ္ည။
၂၉။ AYA Home Loan တြင အ ္ွားဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္္်ွားေျမး သလွား။
ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြ္ြင့ းး္်ကေျေျမ းးး က Application Fee က်း ၅၀,၀၀၀ ေမင့ Service Charges အနညးဆိုပး ၂% ္မ ၃% သ ့့့့့
ထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပသွာြ း္ည ဖ့း သည။ အထုိင္ႏုိင္ေသး့တ သေျမလိုး က ဧေျွာဝတဘဏ္ြ္
ြဲ ်ွားကို ဆကသြယထုိင္ႏုိင္ေ္း ္နးေိုငး သည။
၃၀။ သတ္မတသွားသည့ ကွာလသကထုိင္ႏုိင္ေ့ွာသ၍ က်နေျမထုိင္ႏုိင္ေနထုိင္ႏုိင္ေသးထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငး
ြ ္ွာဏအွား အထုိင္ႏုိင္ေက်ထုိင္ႏုိင္ေးးဆးး က
ဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင့္ထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပး သလွား။
သတ္မတသွားသည့ ကွာလသကထုိင္ႏုိင္ေ့ွာသ၍ က်နေျမထုိင္ႏုိင္ေနထုိင္ႏုိင္ေသးထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငး
ြ ္ွာဏအွား းသ္ (၃) နမ့အတြငးအထုိင္ႏုိင္ေက်ထုိင္ႏုိင္ေးးဆးး က
းနလညထုိင္ႏုိင္ေးးဆး ေျနက်နေျမထုိင္ႏုိင္ေနထုိင္ႏုိင္ေသးထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏ အထုိင္ႏုိင္ေးပတြင ၃%့ထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပ းး (၄) နမ့ထုိင္ႏုိင္ေနွာကးိုငး အထုိင္ႏုိင္ေက်ထုိင္ႏုိင္ေးးဆးး က
ဝနထုိင္ႏုိင္ေဆွာင္ ္ထုိင္ႏုိင္ေကွာက္ပး ။
၃၁။ လ့ဥထုိင္ႏုိင္ေနွာကဆပိုးထုိင္ႏုိင္ေးးဆးေျ္ည့ေျကတြင ္ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငး က့ထုိင္ႏုိင္ေနွာကက်ထုိင္ႏုိင္ေၾကး (သ့ို ့) ဒဏထုိင္ႏုိင္ေၾကးထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျး သလွား။
ထုိင္ႏုိင္ေနွာကဆပိုးထုိင္ႏုိင္ေးးဆးေျ္ည့ေျကထုိင္ႏုိင္ေက်ွာသြွားး က လ့ဥထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျ္ညး္ွာဏထုိင္ႏုိင္ေးပတြင တ့လလမ်င ၃%့ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျး ္ည။

၃၂။ AYA့Home့Loan့ ဖင့ ၀ယယူသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္သည သဘွာ၀့ထုိင္ႏုိင္ေဘးအေေျွာယ က်ထုိင္ႏုိင္ေေျွာက းး အွာ္္ပ ကို္ၸဏ္မ Total Loss
(အလပိုး့ပိုး်က့း္ႈ) အ ဖ့သတ္မတး က လကက်နထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျ္ည့ း္ွာဏအွား ဘဏသ့ို ့ ဆကလက့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျနလအ
ို းး သလွား။
သင၏ အွာ္္ပကို္ၸဏတြင သွားေျမထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏ လပိုထုိင္ႏုိင္ေလွာကး က အွာ္္ပကို္ၸဏ္မ သင့ကိုယ့ွား း်က့းဆပိုးေျႈပး္ႈကို
ဘဏသို့ထုိင္ႏုိင္ေးးဆး့ထုိင္ႏုိင္ေးး္ည့ ဖ့သည။ ဘဏသ့ို ့လကက်နထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျ္ည့ း္ွာဏအွား ဆကလက့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးေျန
လိုအးး သည။
၃၃။ တပဆးထုိင္ႏုိင္ေ္ ငး ေမင့့အထုိင္ႏုိင္ေေျွာငးအ၀ယ့ွာ္်းးအတြက အ္ြနအ္္်ွားထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျနလအ
ို းး သလွား။
အ့ိုးေျ၏ လကေျမ regulation ္်ွား အေျ့ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေဆွာငေျနလိုအးး သည။ သကဆိုငေျွာအ့ိုးေျျွာန္်ွားတြင တေျွားဝင
့ွာေျငးထုိင္ႏုိင္ေးးသြငးထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္ေျွာဝယယူ ္ငးကိုသွာ ဧေျွာဝတဘဏ္မ ဘ႑ွာထုိင္ႏုိင္ေေျးအထုိင္ႏုိင္ေသွာကအးပ့့ထုိင္ႏုိင္ေးးသြွား္ည့ ဖ့း သည။

OWNERSHIP
၃၄။ အငမွားဝယယူသ္
ူ မ ္ညသည့အ္်နတြင အ္ေျွားင
ို ဆင
ို ္ႈ့ွာ္်းးကို ေျေျမ္ညနညး။
ဧေျွာဝတဘဏသို့့့ထုိင္ႏုိင္ေးးေျနက်နေျမထုိင္ႏုိင္ေသွာ့ထုိင္ႏုိင္ေငြး္ွာဏ အွားလပိုးထုိင္ႏုိင္ေးးဆးျးး္်နတြင အ္းိုငဆိုင္ႈ့ွာ္်းးကို ေျေျမ္ည ဖ့သည။
၃၅။ AYA Home Loan့ ဖင့ ဝယယူသွား းး့ းနလညထုိင္ႏုိင္ေးးဆးထုိင္ႏုိင္ေနသည့့ကွာလတြင ၀ယယူသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ အ္ကို ္ညသူးင
ို ဆိုငသနညး။
Customer အထုိင္ႏုိင္ေန ဖင့ ဘဏသို့့အ းည့အဝထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေ္် ္ငး့ းးလိုး္ းးသသ၍ ဧေျွာဝတဘဏသညသွာလမ်င
ဝယယူသွားထုိင္ႏုိင္ေသွာအ္၏ းိုငဆိုငသူ ဖ့သည။
၃၆။ အကယသ၍ AYA Home့Loan့ ဖင့ ဝယယူသွားသည့ Customer ကြယလြနသြွား္ြဲလ
့ ်မ င ဝယယူသွားသည့ အ္ကို ္ညသူက
းင
ို ဆင
ို သနညး။
Customer ကြယလြနသြွား သည့ အ္်နတြင့ထုိင္ႏုိင္ေငြထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေ္်္ႈ အ းည့အဝ့ထုိင္ႏုိင္ေးးထုိင္ႏုိင္ေ္်ျးးး က ဝယယူသွားသည့ အ္းိုငဆိုင္ႈကို
Customer ၏ ္သွား့ိုဝင္်ွားအွား လႊထုိင္ႏုိင္ေ
ြဲ းွာငးထုိင္ႏုိင္ေးးသြွား္ည ဖ့း သည။ (သို) ဧေျွာဝတဘဏသညသွာလမ်င
အ္းိုငဆိုငသူ ဖ့သည။
၃၇။ AYA Home Loan ေမင့ေျေျမေိုငထုိင္ႏုိင္ေသွာ အွာ္္ပအ္်းးအ့ွား ္ည္မ်ေျမသနညး။
္းအွာ္္ပကို Customer ္မ အ္ထုိင္ႏုိင္ေ္်းထုိင္ႏုိင္ေငြထုိင္ႏုိင္ေးးဆး းးသညအသ ဧေျွာဝတဘဏ္မ ညႊနၾကွားထုိင္ႏုိင္ေသွာ အွာ္္ပကို္ၸဏတြင
သွားေျမေျ္ည ဖ့း သည။ ္းအွာ္္ပကို နမ့့ဥသကတ္းတိုးေျ္ည့ ဖ့း သည။

