
                

      New Core Banking Info 

 

The Core Banking Upgrade 

The culmination of its commitment to continuous improvement and expansion of its depth and 

breadth of service to its cherished customers, by providing them with progressively more 

efficient and intuitive platforms, through the adoption of new technologies, AYA Bank will be 

upgrading to its new Core Banking System on 20 July 2021.   

In the interest of updating its valued users prior to launch and ensuring a seamless transition 

between systems, key points pertaining to major changes are presented below: 

 

New Account Numbers 

As the Core Banking System will feature Bank Account Numbers with 11 digits, instead of the 

current 16, customers will be able to obtain their new Account Number via online 

https://accounts.ayabank.com or branch, starting from 11 Jan 2021. Customer can type Name, 

NRC No., Account Number (16 digit), Phone Number and Home Branch Name in 

https://accounts.ayabank.com, then Bank will send back New Account Number to your typed 

Phone Number via SMS. Besides, customers using the AYA Mobile Banking application will be 

able to see their new account numbers (applicable for accounts linked to Internet/ Mobile 

banking) that the application will begin displaying on its Home Page starting the 1st day of new 

system (20 July 2021). Loan and Hire Purchase (HP) account numbers will be available at all AYA 

Bank branches upon customer inquiry, prior to and following the Core Banking update. 

 

The Passbook, Cheque and Card 

The bank is happy to announce that, despite the new account numbers, customers are not 

required to make any changes to their Passbook, Cheque or Card; these products retain their 

features and can be used just as before. 

 

 

 

https://accounts.ayabank.com/
https://accounts.ayabank.com/


Mobile Banking, Internet Banking and ATM 

No changes are required to be made for individual Mobile Banking, Internet Banking and ATM 

Card; customers will be able to sign in using their current Username and Password and continue 

using the products normally.  

With the new system cutover, once the new system is in place, customers will be required to re-

enter their schedule payments/ Fast Pay/ etc. in their platforms. 

A consequence of the breadth of its upgrade, the system will only display, on Mobile Banking 

and Internet Banking both, new customer transactions that occur after the 20th of July, 2021. 

Therefore, it is advised that, should customers wish to view it for periods preceding the schedule 

Core Banking update, they preemptively download and save their transaction histories now by 

utilizing the most convenient means, be it exporting to Excel, printing, or screen capturing. 

However, though the ‘transaction details’ tool under the ‘information Inquiry’ function on the 

iBanking site is affected by the aforementioned refresh, the alternative procedure for 

transaction history viewing, the ‘iBanking transaction history’ tool under the ‘Payment’ function, 

is not. Thus, customers can follow it to view their transaction history (limited to 3 months) for 

periods prior to the 20th of July 2021. Alternatively, customers will be, as they currently are, 

obtain their transaction history by requesting for their Bank Statement at the nearest AYA Bank 

branch. 

 

Account Transfers 

As all customers will receive an update to their account numbers, those wishing to make 

transfers are respectfully reminded to be sure to obtain the recipient’s new account number 

from them directly.  

 

Corporate Internet Banking  

The Corporate Internet Banking service will be receiving a wide array of upgrades- 

improvements upon, and introductions of, features that enable AYA to serve its valued 

customers better. As such, corporate customers will require new Login information (URL, User 

ID, Company ID, Password), the details of which can be acquired from one’s Relationship 

Manager, prior to and following the system overhaul.  

 

 

 



On Account Security  

At no point during the Core Banking system cutover, or at any time, will AYA Bank extend 

unsolicited inquiries to customers seeking their log-in information e.g. Username, Password, 

NRC, or any other information related to log-in, nor will make any charges pertaining to the 

system update; such solicitations are to be considered fraudulent. As such, to ensure account 

integrity, customers are respectfully urged to keep their key personal information confidential.  

 

Inquiries  

All questions can be directed to the AYA Bank Contact Centre, available at 01-2317777. 

AYA Bank: Your Trusted Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မင်္ဂလာပါ။ 

လလေးစာေးအပ်ပါလ ာ AYA Bank    ေးစ ွဲ ူမ ာေးခင်ဗ ာ 

နည်ေးပညာအ စ်မ ာေးနှင အ်တူ ပ  မ  လကာင်ေးမ န်ပပည ်စ  လ ာဝနလ် ာင်မှုမ ာေးလပေး  ာေးန  ငရ်နရ်ည်ရွယ်လျှက် AYA Bank မှ အစဉ်တစ  က် 

ကက  ေးပမ်ေးလ ာင်ရွကလ် က်ရှ ပပ ေး၊ ယခ အခါ    ေးစ ွဲ ူမ ာေးက   ပ  မ  လ ယ်ကူလျှင်ပမန်စ ာ ဝနလ် ာင်မှုမ ာေးလပေးန  ငလ်စရနအ်တ က် AYA Bank 

၏ Core Banking System အ စ်က   (၂၀ရက၊် ဇူလ  င်လ၊ ၂၀၂၁ ခ နှစ်) မှစတင်ကာ လပပာင်ေးလွဲအ   ေးပပ   ာေးမည်ပြစ်ပါ ည်။  

   ို့ပြစပ်ါလ ာလ ကာင ် AYA Bank    ေးစ ွဲ ူမ တ်လ  မ ာေး ကက  တင်  ရှ ထာေးရနလ်  အပ်န  င် ည  ်  တင်ေးအခ က်အလက်မ ာေးက  လည်ေး 

လအာက်ပါအတ  င်ေး လလေးစာေးစ ာပြင ် ကက  တင်အ  လပေးအပပ်ါ ည်။ 

 

ဘဏ်အပ်ငငွေစာ ရင််းအမှတ ်  (Account Number) မ ာ်းငခပာ င််းလဲခြင််း 

လပပာင်ေးလွဲအ   ေးပပ မည ် Core Banking System တ င် Bank Account Number မ ာေး (11) 

လ  ေး ာရှ လတာ မည်ပြစ်ပပ ေး၊အ စ်လပပာင်ေးလွဲမည ် လူကက ေးမင်ေးတ  ို့၏ Account Number မ ာေးက   ဇန်နဝါရ လ ၁၁ 

ရက်လနို့မှစတင်ပပ ေး Online Link https://accounts.ayabank.com မှတ င  ်   ို့မဟ တ ်န ေးစပ်ရာဧရာဝတ ဘဏ်ခ ွဲမ ာေးတ င် 

ကက  တင်စ  စမေ်းထာေးန  င်မည်ပြစ်ပါ ည။် https://accounts.ayabank.com တ င် မ မ ၏ နာမည်၊  မှတ်ပ  တင်န ပါတ်၊ 

Account Number (16) လ  ေး၊ ြ နေ်းန ပါတ် နှင ် မ မ အလကာင ်ြ င ်ခွဲ လ ာ ဘဏ်ခ ွဲတ  ို့အာေး မှနက်န်စ ာပြည ်စ က်ပပ ေး 

လူကက ေးမင်ေးတ  ို့ရ  က်ထည ်ထာေးလ ာ ြ နေ်းန ပါတ်   ို့ Account န ပါတ်အ စ်အာေး  SMS လပေးပ  ို့လပေးမည် ပြစ်ပါ ည။် ထ  ို့အပပင် 

Mobile Banking    ေးစ ွဲ ူမ ာေးအလနပြင ်လည်ေး System အ စ်စတင်မည  ် (ဇူလ  င်လ ၂၀ ရက်လနို့) မှစတင်ကာ မ မ တ  ို့၏ 

Mobile Banking Home Page မှတ င ်  (Mobile Banking နှင ်ခ  တ် က်ထာေး ည ်) Account န ပါတ်အ စ်မ ာေးက   

ရရှ န  င်မည်ပြစ်ပါ ည။် လခ ေးလင  နှင ် Hire Purchase (HP) လင စာရင်ေးအလကာင် န ပါတ်မ ာေးက  လည်ေး ဘဏ်ခ ွဲမ ာေးတ င ်

ကက  တင်  ာေးလရာကစ်  စမ်ေးထာေးန  င်မည်ပြစ်ပါ ည်။  

 

လက်ရှှိအသ ု်းခပြုငေငသာ  ငငွေစုစာအုပမ် ာ်း (Passbook)၊ ြ က်စာအုပ်မ ာ်း (Cheque) နှင ် ဘဏ်ကဒ်မ ာ်း (Card) 

လူကက ေးမင်ေးတ  ို့ လက်ရှ အ   ေးပပ လနလ ာ လင စ စာအ ပ်မ ာေး (Passbook)၊ ခ က်စာအ ပ်မ ာေး (Cheque) နှင ် ဘဏ်ကဒ်မ ာေး (Card) က   

လပပာင်ေးလွဲရန်မလ  ဘွဲ ၊ လက်ရှ အတ  င်ေး က်လက်အ   ေးပပ န  င်မည်ပြစ်ပါ ည။် 
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Mobile Banking ၊  Internet Banking နှင ် ATM 

တစဦ်ေးခ င်ေးအ   ေးပပ လနလ ာ Mobile Banking ၊ Internet Banking နှင ် ATM Card မ ာေးအာေး လက်ရှ  User Name ၊ Password 

မ ာေးအတ  င်ေး အလပပာင်ေးအလွဲမရှ   က်လက်အ   ေးပပ န  င်မည ်ပြစ်ပါ ည်။ 

(Mobile Banking, Internet Banking မ ာေးတ င် ကက  တင်စ မ ပပ လ ပ်ထာေးလ ာ Schedule Payment မ ာေးက  မူ Core Banking 

system အ စ်စတင်အ   ေးပပ ခ  န်မှ စတင်ကာပပနလ်ည် တ်မှတလ်ပေးရန ်လ  အပ်မညပ်ြစပ်ါ ည်။ 

Transaction History မ ာေးက  လည်ေး 20.July.21 မှစလ ာ Transaction မ ာေးပြင ် ာ အ စ်ပပ မည် ပြစလ် ာလ ကာင ် ၊ Core 

Banking မလပပာင်ေးမ  လရှှေ့ပ  င်ေးရကမ် ာေးအတ င်ေး မ မ တ  ို့လ  အပ်န  င်လ ာ Transaction History မ ာေးက   Excel Export, Print, Screen 

Capture မ ာေးပပ လ ပ်၍ ကက  တင်  မ်ေး ည်ေးထာေးန  င်ပါရန ်အ  လပေးလ  ပါ ည်။    ို့မဟ တ်ပါက 20.July.21 လနာက်ပ  င်ေးတ င် iBanking 

၏ "Payment" Functionလအာက်ရှ  iBanking Transaction History တ င် (ပပ ေးခွဲ လ ာ ၃လအတ င်ေး) Transaction History မ ာေး 

ယခ အတ  င်ေး  က်လက်  ကည ်ရှုန  င် လ  ၊ န ေးစပ်ရာ AYA ဘဏ်ခ ွဲမ ာေးတ င် ပ  မှန်ထ တယ်ူလန က Bank Statement မ ာေးအလနပြင  ်

ထ တ်ယ ူကည ရ်ှုန  င်မည်ပြစ်ပါ ည်။ 

 

ငငွေလ ဲခြင််း 

လင လ ွဲရာတ င် မ မ လင လ ွဲမည  ် လ ပ်ငန်ေး    ို့မဟ တ် လင စာရင်ေးပ  င်ရငှ်၏ Account န ပါတ်အ စ်မ ာေးက   ကာယက ရှင်မ ာေးထ မှ 

 က်  ယလ်တာင်ေးယူထာေးရန်လ  အပ်ပါမည်။  

 

Corporate Internet Banking 

အြ ွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးတ င်အ   ေးပပ လနလ ာ Corporate Internet Banking မ ာေးတ င ် ပ  မ  လကာင်ေးမ နလ် ာဝနလ် ာင်မှုမ ာေး 

ထပ်မ ပါဝင်လာမည်ပြစ်ပပ ေး Login ဝင်ရနလ်  အပ်လ ာ Information မ ာေးပြစ ်ည်  (URL ၊User ID ၊ Company ID ၊ Password) 

မ ာေးတ င် အလပပာင်ေးအလွဲအခ   ှေ့ရှ လာမည်ပြစ်ပါလ ာလ ကာင ်  က်   င်ရာ Relationship Manager မ ာေးမှတ င  ်

ကက  တင် က ် ယလ်မေးပမနေ်းစ  စမ်ေးထာေးန  င်မည်ပြစ်ပါ ည။် 

 

မှိမှိတ ှိုို့၏ အငရ်းကက ်းသတ င််းအြ က်အလက်မ ာ်းကှို အြ ှိေတ် ှိုင််း  လ ှိြုျှို့ ဝကှ်ထာ ်းရှှိပါ ။ 

Core Banking System လပပာင်ေးလွဲမှုနှင ်ပါတ် က်ပပ ေး AYA Bank အလနပြင ်    ေးစ ွဲ ူမ ာေးထ မှ အလရေးကက ေး တင်ေးအခ က်လက်မ ာေး၊ 

စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေး  လတာငေ်းခ ပခင်ေး ( User Name ၊  Password ၊ မှတ်ပ  တင် )၊ လင လ ကေးတစ  တရာထပ်မ လကာက်ခ ပခင်ေးမ ာေး 

ပပ လ ပ်မည်မဟ တ်ပါ။    ို့ပြစပ်ါလ ာလ ကာင ် အပခာေးပြစလ်ပေါ်လာန  င် ည  ် တင်ေးအခ ကအ်လက်မ ာေး လ မ်လည်လတာင်ေးယူခ ရပခင်ေး ၊ 

အပခာေးလ ာ နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပြင ်လင လ ကေး   င်ရာ မ မာမှုမ ာေးပပ လ ပ်လာန  င်ပခင်ေးတ  ို့က   ကာက ယ်န  င်ရန်အတ က ် Customerမ ာေး 

အလနပြင ် မ မ တ  ို့၏ အလရေးကက ေးလ ာ တင်ေး၊ အခ ကအ်လက်မ ာေးက   အခ  န်ပပည ်လျှ   ှေ့ဝကှ်ထာေးရှ  ကပါရနလ်ည်ေး လလေးစာေးစ ာ အ  လပေး 

တ  ကတ် န်ေးအပပ်ါ ည်။ 

 

 

 



အငထွေငထွေ စ ုစမ််းငမ်းခမေ််းမှုမ ာ်းအတွေက ်

အပခာေး  ရှ လ   ည်မ ာေးအတ က် အလထ လထ  စ  စမ်ေးလမေးပမနေ်းမှုမ ာေးက   AYA Bank ၏ Contact Centre ြ န်ေးန ပါတ် ပြစလ် ာ  

01-2317777    ို့  က်  ယ်လမေးပမနေ်းစ  စမ်ေးန  င်ပါ ည်။ 

စ တ်ခ ယ   ကည် ဧရာဝတ  - Your Trusted Partner 

 

 


