
AYA SimplePay 
Convert your Credit Card purchase into low-interest monthly instalments. 

Frequently Asked Questions 
 
Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကို အတကို္း ိုးႏႈနင္း္ားင္ ာေ္  လစဥငအရစငား ာေပ္းာေ  မိုးႏႈစနစင (Instalment Payment Plan-IPP) 

္ကို႕ာေျပ ဖင္းလ လကိုားငပ္ပါ။ 

ာေအ ားငပ္အ  ားငအလားငမ  ္း္သညင Simple Pay Instalment Plan အတြားင ္ကထ ္း္ဖင့္ာေ္  အာေၾား ဖင္းအရ မ  ္း  

ျ စငပ္္သညငပါ။ 

   

General 
 

၁ပါ။ Simple Pay Instalment Plan ဆကိ္ု သညငမမ အဘယငနသညင္းပါ။ 

္ဖင၏ Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကို အတကို္း ိုးႏႈနင္း္ားင္ ာေ္  လစဥငအရစငား ာေပ္းာေ  မိုးႏႈစနစငျ စင္သညင့္ Simple Pay 

Instalment Plan ျ ဖင့္ဝယငယူျ ဖင္း္ကို႕ ာေျပ ဖင္းလ ပ္ပါ။ Simple Pay Instalment Plan ္သညင AYA Credit Card 

ျ ဖင့္အ္အို္းျပံနကိုဖင္သညင့္ ပအိုာေ္လစဥငအရစငား ာေပ္းာေ  မိုးႏႈ အစီအစဥငျ စငျပီ္း အမ  ္းဆအို္း(၁၂)လ အထက ရရမကနကိုဖငပ္္သညငပါ။ 

 

 ၂ပါ။ Instalment Payment Plan ပအိုစအအမ ကံ ္းအစ ္း ဘယင မစငမ ကံ ္းရမက္ နသညင္းပါ။ 

Simple Pay Instalment Plan (၂) မ ကံ္းရမကပ္္သညငပါ။ 

္ဖင၏ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းအတြားင ာေအ ားငပ္ပအိုစအမ ကံ္းျ ဖင့္ ာေပ္းာေ  နကိုဖငပ္္သညငပါ။ 

• ၆လ(၆%အတကို္း ိုးႏႈနင္း) 

• ၁၂လ(၁၂% အတကို္း ိုးႏႈနင္း) 

ဥပမ အ ္းျ ဖင့္ ား ပင ၁၂၀,၀၀၀  ကို္းားကို (၁၂)လ plan ျ ဖင့္ဝယငယူပ္ား အတကို္း ိုးႏႈနင္းမမ  ၁၂%(ား ပင၁၄,၄၀၀)ျ စငျပီ္း တစငလလ မဖင 

၁၁,၂၀၀ ား ပငားကို ျပနငလသညငာေပ္းဆပငရပ္္သညငပါ။ 

 

၃ပါ။ Simple Pay Instalment Plan ားကိုမသညင္ သညင့္ Transaction အမ ကံ ္းအစ ္းမ  ္းအတြားင ာေလမ  ားငထ ္းနကိုဖင္ နသညင္းပါ။ 

     Simple Pay Instalment Plan္သညင လူ္အို္းားိုနငလမ ပငစစငပစပသညင္း ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းအတြားင ္ဖင့္ာေလ မ ငပ္္သညငပါ။ Simple Pay 

တြဖင ာေဖြြားကံထိုတငျ ဖင္း  ာေဖြလ ြျ ဖင္း  မဖင့္ ဘဏငဝနငာေဆ ဖငမိုးႏႈ အ ကို္းအ မ  ္းမပ္ဝဖငပ္ပါ။ Simple Pay ားကို ား ပင (၁၀၀,၀၀၀)နမဖင့္ 

အထားင ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းတြဖင အ္အို္းျပံနကိုဖင္သညငပါ။ 

 

 



Using SimplePay  

 
၁ပါ။ SimplePay Instalment Plan ားကိုမသညင္ ကို႕ာေလမ  ားငထ ္းနကိုဖင္ နသညင္းပါ။ 
     AYA credit card ျ ဖင့္ဝယငယူမိုးႏႈျပံလိုပငျပီ္းျပီ္းျ ဖင္း Simple Pay Instalment Plan ္ကို႕ာေျပ ဖင္းလ ရနငအတြားင  

     09-458588953 ္ကို႕ ိုနင္းဆားငအာေၾား ဖင္းၾား ္းရနငလကိုအပငပ္္သညငပါ။ ိုနင္းာေ ၚဆကိုမိုးႏႈမ  ္းအ ္း ျ စငနကိုဖငလမ ဖင   ားင  ဖင္းျပံလိုပငရနင 

လကိုအပငျပီ္း အထူ္း္ျ ဖင့္ ္ဖင၏ လစဥင Credit Card Bill မရရမက ဖင ျပံလိုပငရမသညငျ စင္သညငပါ။ 

 

၂ပါ။ SimplePay Instalment Plan ရယ ူကိုဖငရနင အတြားင မသညင္ သညင့္ POS ျ ဖင့္ အ္အို္းျပံရမသညငနသညင္းပါ။ 
     SimplePay Instalment Plan ရယူ ကိုဖငရနင အတြားင AYA Bank ၏ POS ျ ဖင့္္  အ္အို္းျပံရပ္မသညငပါ။ 
 

၃ပါ။ Simple Pay Instalment Plan ္သညင Credit Limit (Credit Card ျ ဖင့္ာေဖြ္ အို္းစြ နကိုဖငမိုးႏႈပမ ဏ)ားကိုတကို္းပြ ္းာေစပ္္လ ္းပါ။ 

Simple Pay Instalment Plan ္သညင Credit Limit (Credit Card ျ ဖင့္ာေဖြ္အို္းစြ နကိုဖငမိုးႏႈပမ ဏ)ားကို မတကို္းပြ ္းာေစပ္ပါ။္ဖင၏ 

Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကို Simple Pay Plan ္ကို႔ာေျပ ဖင္းျပီ္းျပီ္းျ ဖင္း ္ဖင၏Credit Limit ္သညင မူလပမ ဏအတကိုဖင္း 

ျပနငလသညငရရမကမသညငျ စငပ္္သညငပါ။ 

ဥပမ အ ္းျ ဖင့္- ္ဖင၏ Credit Limit ္သညင (၅၀၀,၀၀၀)ား ပင ျ စငျပီ္း TVတစငလအို္း ဝယငယူျ ဖင္း  အတြားင  (၂၀၀,၀၀၀)ား ပင 

ားိုနငား လမ ဖင ္ဖင၏ Credit Limit မမ (၂၀၀,၀၀၀)ား ပငားကို  ိုးႏႈတငမသညငျ စငပ္္သညငပါ။္ကို႕ာေ္ င TV ဝယငယူျ ဖင္းအ ္း Simple Pay 

Instalment Plan္ကို႕ာေျပ ဖင္းလ လကိုားငပ္ား - ္ဖင၏Credit Limit  မူလပမ ဏ (၅၀၀,၀၀၀)ား ပင ္ကို႕ ျပနငလသညငရရမက 

မသညငျ စငပ္္သညငပါ။ 

 

၄ပါ။ Simple Pay Bill ားကိုမသညင္ ကို႕္ကရမကနကိုဖင္ နသညင္းပါ။ 

Simple Pay Bill လစဥငာေပ္းာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏ္သညင ္ဖင၏ လစဥင Credit Card Statement တြဖငပ္ဝဖငမသညငျ စငပ္္သညငပါ။ 

 

၅ပါ။ တစငျားကမငလ မဖငTransaction မသညငမမ ားကိုာေျပ ဖင္းလ နကိုဖင္ နသညင္းပါ။ 

အျ  ္း Simple Pay Instalment Plan တစင ိုားကို ထပငမအာေလမ  ားငထ ္းနကိုဖငရနငအတြားင ္ဖင၏လားငရမက Simple pay ားကို 

ပထမဆအို္းအျပသညင့္အဝ ာေပ္းာေ  ရနင လိုကအပငပ္္သညငပါ။ 

 

၆ပါ။ SimplePay Instalment Plan ္ကို႕ာေျပ ဖင္းရနငအတြားင အ  ကနငမသညငမ မၾား မသညငနသညင္းပါ။ 
     SimplePay Instalment Plan ္ကို႔ာေျပ ဖင္းရနင  ိုနင္းာေ ၚဆကိုမိုးႏႈျပီ္း္သညင မဖင့္   ားင  ဖင္းရ ိုကဖငပ္္သညငပါ။ 
 

၇ပါ။ SimplePay Instalment Plan ားကို မသညင့္္သညင့္အ  ကနငတြဖင ာေပ္းာေ  ရမသညငနသညင္းပါ။ 
    လစဥငအရစငား ာေပ္းာေ  မိုးႏႈအ ္း Credit Card Statement ရရမကျပီ္း လစဥငလတကိုဖင္း၏ (၂၀) ရားင မတကိုဖင ဖင   

     ျပံလိုပငရမသညငျ စငပ္္သညငပါ။ 



FEES & CHARGES 

 
၁ပါ။ SimplePay Instalment Plan ၏ Fees & Charges မ  ္းားကိုာေ  ငျပပ္ပါ။ 

SimplePay ၏ Fees & Charges ားကို္ကရမကရနငအတြားင www.ayabank.com/simplepay 

တြဖငဝဖငာေရ ားငၾားသညင့္ရမို႕ာေလ့္လ နကိုဖငပ္္သညငပါ။ 

 

၂ပါ။ SimplePay Instalment Plan ၏ လစဥငာေပ္းာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏားကို ာေပ္းာေ  ရနင ာေန ားငား ပ္ား မသညင္ ကို႔         

    ာေဆ ဖငရြားငမသညငနသညင္းပါ။ 
လစဥငာေပ္းာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏားကို ာေပ္းာေ  ရနင ာေန ားငား ပ္ား Credit Card ၏ ပအိုမမနငအတကို္း ိုးႏႈနင္းျ စငာေ္  တစငလလမ ဖင (၁.၀၈%) 

 မဖင့္ ဒဏငာေၾား္း (၁%) ားကိုာေျပ ဖင္းလ ာေား ားင အ္ြ ္းမသညင ျ စငပ္္သညငပါ။ ထကို႔ာေၾား ဖင့္ အနသညင္းဆအို္း ္ဖင့္၏ SimplePay Instalment 

Plan ားကို အျပသညင့္အဝာေပ္းာေ  ရပ္မသညငပါ။ 

 

၃ပါ။ SimplePay Instalment Plan တြဖငာေန ားငား ် ာေပ္းာေ  ျ ဖင္းမ  ္းအတြားင အျ  ္း Fees & Charges ရမကပ္္လ ္းပါ။ 

     SimplePay Instalment Plan ္သညင Credit Card ျ ဖင့္အ္အို္းျပံရာေ္  လစဥငအရစငား ာေပ္းာေ  မိုးႏႈျ စင္သညငပါ။ 
္တငမမတငထ ္းာေ္  အ  ကနငအတြဖင္းာေပ္းာေ  ပ္ား အျ  ္း fees & changes မ  ္းမရမကပ္ပါ။ ္ကို႔ာေ္ ငာေန ားငား  

် ာေပ္းာေ  ျ ဖင္းမ  ္းအတြားင အျ  ္း္တငမမတငထ ္းာေ္  ဝနငာေဆ ဖင မ  ္း ရမကမသညငျ စငပ္္သညငပါ။      


