AYA Education Loan
Frequently Asked Questions
General
1.

AYA Education Loan ဆိုသည်မှာအဘယ်နည််း။
AYA Education Loan သည် AYA Bankနှင် ခ တ
ျိ ်ဆက်ထောားသသော International School ၊ ပုဂ္ဂလျိကသက ောင်ားမ ောား၊
သ

ော်ဒါသက ောင်ားမ ောား နှင် ပုဂ္လျိကတကကသျိုလ်မ ောားတွင် ဒီပလျိုမော၊ ဒီဂ္ရီ သျိမ
ုို့ ဟုတ်

သက ောင်ားသောား/က
2.

ွွဲ့လွန်တက်သရောက်လျိုသသော

ျောင်းသူ မ ောားအတွက် သငွသ ကားအသထောက်အပသပားသည် သခ ားသငွ၀န်သဆောင်မဖြစ်ပါသည်။

AYA Education Loan အှာ်း မည်သည်အတွက် အသို်းပ ြုနိုင်သနည််း။
ပညောသရားဆျိုင်ရောအြွွဲ့အစည်ားမ ောား သျိမ
ုို့ ဟုတ် သက်ဆျိုင်ရော ၀န်သဆောင်မှုသပားသူမှ သတ်မှတ်ထောားသသောသင်တန်ားသ ကား
(က ျူရှင်စရျိတ်) အတွက်ကျိုသော အသုားဖပ နျိုင်သည်။ သခ ားသငွသလ ောက်ထောားသူသည် ကနဦားသပားသွင်ားသငွအဖြစ်
သင်တန်ားသ ကားအခ ျိ ွဲ့ အနည်ားဆုား (၂၀) ရောချိုင်နှုန်ားကျို သပားသွင်ားရမည်ဖြစ်သည်။

3.

AYA Education Loan ကိုမည်သူတို့ို လ

ှာက်ထှာ်းနိုင်မည်နည််း။

သလ ောက်ထောားသူသည် လစဉ်ဝင်သငွအနည်ားဆုားက ပ် ၁၅၀,၀၀၀ ရှျိရမည်ဖြစ်ပပီား ဖမန်မောနျိုင်ငသောားဖြစ်ရပါမည်။
အသက် ၁၈ နှစ်သအောက် (သျိမ
ုို့ ဟုတ)် ပုမှန်ဝင်သငွမရှျိသည် သက ောင်ားသောား/က

ျောင်းသူ မ ောားအတွက် လစဥ်

ပုမှန်ဝင်သငွရှျိသူ တရောား၀င်အုပ်ထျိန်ားသူ (သျိမ
ုို့ ဟုတ)် သဆွမ ျိ ားရင်ားခ ောမ ောားနှင် သလ ောက်ထောားရန်လျိုအပ်သည်။
4.

ညှာလရ်းလချ်းလငွအတွက် အသက်ကနို့်သတ်ချက်ရ ါသ

ှာ်း။

အသက်ကနို့်သတ်ခ က် မရှျိပါ။ သျိသ
ုို့ သော်ပူားတွသလ ောက်ထောားသူ (ရှျိလ င်) အနည်ားဆုားအသက် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ရမည်။
5.

AYA Education Loan လ

ှာက်ထှာ်းရန်အတွက် မည်သည်စှာရွက်စှာတမ််းမျှာ်း

ိုအ ်သနည််း။

AYA Education Loan သလ ောက်ထောားရန်အတွက် လျိုအပ်သသော စောရွက်စောတမ်ားမ ောားမှော
•

ပပီားဖပည်စုသသော သလ ောက်လော

•

မှတ်ပုတင် မျိတတျူ (သရှွဲ့/သနောက်) (အဓျိကသလ ောက်ထောားသူ၊ ပူားတွသလ ောက်ထောားသူ၊ သထောက်ခသပားမည်သူ)

•

ရပ်ကွက်သထောက်ခစော (မူရင်ား)

•

အျိမ်သထောင်စုစောရင်ား (မျိတတျူ)

•

အဓျိကသလ ောက်ထောားသူ၏ ဝင်သငွအသထောက်အထောားမ ောား (လျိုအပ်ပါက ပူားတွသလ ောက်ထောားသူ၏
ဝင်သငွအသထောက်အထောားပါ ပူားတွတင်ဖပရန် လျိုအပ်ပါသည်။)

•

ဏ်စောရင်ားရှင်ားတမ်ား ၃လစော ( ဧရောဝတီ

ဏ် (သျိမ
ုို့ ဟုတ)် ဖပည်တွင်ား

ဏ်တစ်

လခစောားဝန်ထမ်ားဖြစ်ပါက
•

ဝန်ထမ်ားဖြစ်သ ကောင်ား သထောက်ခခ က် (သျိ)ုို့ အလုပ်ခနို့်စော (HR Recommendation)

•

လစောသဖပစော (၃) လစော

ကျိုယ်ပျိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကျိုင်သူဖြစ်ပါက
•

လုပ်ငန်ားလျိုင်စင်

•

အဖခောားဝင်သငွ အသထောက်အထောားမ ောား

•

ဏ်စောရင်ားရှင်ားတမ်ား (၃)လစော တျိုို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဏ်)

6.

လချ်းလငွသက်တမ််းကှာ

ဘယ်လ

ှာက်ရနိုင်မည်နည််း။

သင်တန်ားကောလအလျိုက် အနည်ားဆုား (၃) လမှအမ ောားဆုား (၅) နှစ်အထျိ ရယူနျိုင်ပါသည်။
7.

AYA Education Loan ကို မည်သည်လနရှာတွင် လ
ဧရော၀တီ

8.

ူ်းတွွဲလ

ှာက်ထှာ်းနိုင်သနည််း။

ဏ်ခွမ ောားတွင် (သျိမ
ုို့ ဟုတ)် မျိတ်ြက်သက ောင်ားအြွွဲ့အစည်ားမ ောားတွင် သလ ောက်ထောားနျိုင်ပါသည်။
ှာက်ထှာ်းသူ

ိုအ ် ါသ

ှာ်း။

သလ ောက်ထောားသူသည် အသက်မဖပည်သသားသသောသူ (သျိမ
ုို့ ဟုတ်) ဝင်သငွမလုသလောက်သသောသူဖြစ်ပါက
ပူားတွသလ ောက်ထောားသူ တစ်ဦား လျိုအပ်သည်။
9.

လချ်းလငွလ

ှာက်ထှာ်းရှာတွင် မည်သူက ူ်းတွွဲလ

ှာက်ထှာ်းနိုင်သနည််း။

ပူားတွသလ ောက်ထောားသူသည် လစဥ် ပုမှန်ဝင်သငွရှျိသည် ဖမန်မောနျိုင်ငသောားဖြစ်ပပီား သလ ောက်ထောားသူ၏သဆွမ ျိ ား
(သျိမ
ုို့ ဟုတ)် တရောားဝင်အုပ်ထျိန်ားသူဖြစ်ရမည်။
10. အှာမခလ ်းမည် သူ

ိုအ ် ါသ

ှာ်း။

အောမခ သပားမည်သူတစ်ဦား လျိုအပ်ပါသည်။ အောမခသပားမည်သူဆျိုသည်မှော AYA Education Loan အတွက်
သခ ားသငွဖပန်လည်သပားဆပ်နျိုင်ဖခင်ားမရှျိပါက သင်ကျိုယ်စောား တောဝန်ယူ သပားသခ သပားရမည်သူ ဖြစ်ပါသည်။
11. မည်သူက အှာမခလ ်းနိုင်သနည််း။
အောမခသပားမည်သူသည် အနည်ားဆုား အသက် (၂၁)ရှျိသူ ဖမန်မောနျိုင်ငသောားဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပပီား အဓျိကသလ ောက်ထောားသူ
သက ောင်ားသောား၏ မျိသောားစုဝင်မ ောား၊ သဆွမ ျိ ားမ ောား၊ ဇနီားသမောင်နှနှင် လုပ်သြော်ကျိုင်ြက်မ ောား ဖြစ်ရပါမည်။
12. AYA Education Loan လ

ှာက်ထှာ်းရှာတွင် အလ ါင် စစည််း

ိုအ ် ါသ

ှာ်း။

အသပါင်ပစစည်ား မလျိုအပ်ပါ။
13. လချ်းလငွလ

ှာက်ထှာ်းရန်

ိုအ ်သည်အကူအညီအတွက် မည်သိုို့ဆက်သွယလ
်

ှာက်ထှာ်းရမည်နည််း။

အကူအညီလျိုအပ်ပါက သခ ားသငွသလ ောက်ထောားသူသည် သက ောင်ားအြွွဲ့အစည်ား သျိမ
ုို့ ဟုတ် AYA Bank ၏ Hot-Line 01231777, 09968703200, 09973084750 ကျို ဆက်သွယန
် ျိုင်ပါသည်။
14. အဘယ်လ ကှာင် လချ်းလငွလ

ှာက်ထှာ်းမှု မလအှာင်ပမင်ရသနည််း။

သခ ားသငွသလ ောက်ထောားမှု မသအောင်ဖမင်ရသည် အသ ကောင်ားအရင်ားမ ောားစွောရှျိပါသည်။ ဥပမော - လစဉ်၀င်သငွသည်
လစဉ်သခ ားသငွ ဖပန်ဆပ်ရန်အတွက် လုသလောက်မှုမရှျိဖခင်ား၊ အခ က်အလက်မဖပည်စုသသော သခ ားသငွသလ ောက်ထောားဖခင်ား
စသည်တို့ျိသ
ု ကောင် ဖြစ်ပါသည်။
15. လချ်းလငွလ

ှာက်ထှာ်းမှုအလပခလနကို မည်သည်အချန်တွင် သရနိုင်သနည််း။

ပပီားဖပည်စုသသော သလ ောက်လောတင်သွင်ားမှု အသပေါ်မူတည်၍ သခ ားသငွအတည်ဖပ ဖခင်ားနှင် သခ ားသငွခ ထောားသပားဖခင်ား အတွက်
အနည်ားဆုား working days (၅)ရက်အခ န
ျိ ်ယပ
ူ ါသည်။
16. လချ်းလငွလ

ှာက်ထှာ်းရှာတွင် ခွင်ပ ြုမနို့်ရရန် မည်သည်အချက်မျှာ်းကို ထည်သွင််းစဉ််းစှာ်းရမည်နည််း။

သခ ားသငွခွင်ဖပ မျိနို့်ရရန် ပပီားဖပည်စုသသောသလ ောက်လောနှင် AYA Bank နှင် ခ တ
ျိ ်ဆက်ထောားသသော
သက ောင်ားမ ောား၏ခွင်ဖပ ခ က် စသည်တို့က
ျို ျို ထည်သွင်ားစဉ်ားစောားရမည်ဖြစ်သည်။ ခ တ
ျိ ်ဆက်ထောားသသော သက ောင်ားမ ောားကျို
အသသားစျိတ်သျိရှျိလျိုပါက

https://www.ayabank.com/en_US/educationloan/#1479888477393-32115903-6410 သျိုို့
ဝင်သရောက်သလလောနျိုင်ပါသည်။
17.

က်ရတွင် AYA Education Loan ရယူထှာ်းပ ီ်း ါက အပခှာ်းသင်တန််းတစ်ခိုအတွက် လချ်းလငွထ ်မလ
နိုင် ါသ

ှာက်ထှာ်း

ှာ်း။

လက်ရှျိသခ ားသငွကျို အဖပည်အဝသပားသခ ပပီားမှသော အဖခောားသင်တန်ားတစ်ခုအတွက် သခ ားသငွထပ်မ
သလ ောက်ထောားနျိုင်ပါသည်။

Fees & Charges/ Limit/ Repayment
18. AYA Education Loan လ

ှာက်ထှာ်းရှာတွင် Application Fee ရ ါသ

ှာ်း။

AYA Education Loan အောား Application Fee (သျိ)ုို့ Processing Fee မသပားသွင်ားရပ အခမ
သလ ောက်ထောားနျိုင်ပါသည်။
19. AYA Education Loanတွင် အတို်းနှုန််းနင် သက်ဆိုင်လသှာဝန်လဆှာင်ခမျှာ်း မည်မ လကှာက်ခသနည််း။
ခွင်ဖပ ထောားသသော သခ ားသငွပမောဏ၏ အနည်ား ၁%ကျို သကောက်ခသွောားမည်ဖြစ်သည်။ အတျိုားနှုန်ား မှော တစ်နှစ်လ င် ၈% မှ
၁၃% ထျိ ကွဖပောားနျိုင်ပါသည်။
20. အပခှာ်းဝန်လဆှာင်ခမျှာ်း ထ ်မ ရ ါသ

ှာ်း။

သနောက်က သ ကား (သျိ)ုို့ ဒဏ်သ ကားအဖြစ် လစဉ်သပားသွင်ားရမည် ပမဏောသပေါ်တွင် ၃% ကျိုသနို့စဉ်တွက်ခ က်
သကောက်ခမည်ဖြစ်သည်။
21. AYA Education Loan လချ်းလငွကို မည်သည်လငွလ က်းအမျြု်းအစှာ်း နင် ရယူနိုင်သနည််း။
သခ ားသငွကျို ဖမန်မော က ပ် ဖြင်သောရယူနျိုင်ပါသည်။
22. AYA Education Loan တွင် အမျှာ်းဆို်းလချ်းယူနိုင်လသှာ လချ်းလငွ မှာဏ ကနို့်သတ်ချက်ရ ါသ

ှာ်း။

သက ောင်ားတက်မည်သူသည် သင်တန်ားသ ကား၏ ၈၀% အထျိ (သျိမ
ုို့ ဟုတ)် အနည်ားဆုား က ပ် ၅၀၀,၀၀၀ မှ အမ ောားဆုား
က ပ် ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထျိ ရယူနျိုင်ပါသည်။

23. မည်သည်အချန်တွင် လချ်းလငွပ န်

ည် စတင်လ ်းလချရမည်နည််း။

AYA Bank မှ သခ ားသငွခွင်ဖပ ပပီားသည်သနောက် သခ ားသငွ ဖပန်လည်သပားသခ ရမည် ရက်စွမ ောားကျိုပသ
ျိုို့ ပားမှောဖြစ်ပပီား
လစဉ်လတျိုင်ား၏ ၁၀ရက်သနို့သနောက်ဆုားထောားပပီား သပားသခ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24.

စဉ်အရစ်ကျလ ်းသွင််းလငွအ ား မည်သိုို့ပ န်

ည် လ ်းဆ ်မည်နည််း။

သအောက်ပါနည်ားလမ်ားမ ောားဖြင် သငွဖပန်လည်ဆပ်နျိုင်ပါသည်။
(၁) AYA mBanking 2.0
(၂) နီားစပ်ရော ဧရောဝတီ

ဏ်ခွမ ောား (

ဏ်ြွင်ခ န
ျိ ်အတွင်ားသော)

(၃) AYA ATM (AYA MPU Cards only)

(၄) AYA iBanking

