PRINCIPAL LOAN REPAYMENTS DEFERRAL PROGRAMME TO YOMA BANK CUSTOMERS
AFFECTED BY COVID-19
(“Loan Deferral Program”)
COVID-19 ကပ်ရ ောဂါရ ကောင ် သက်ရ ောက်မရ
ူ ှိလောနှိင
ို သ
် ည် ရှိိုိုးမဘဏ်၏Customer မ ောိုးအတွက်
ခ ျေးခငွေအရင်ျေးပြန်လည်ခြျေးဆြ်မှုကာလ ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုးအစီအစဉ် (“ရြ ိုးရငွခပန်လည်ရပိုးဆပ်မှု ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုးအစီအစဉ်”)
Terms and Conditions
စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မတ်ြ က်မ ောိုး

1.

Where Customer application for Loan Deferral Program is approved, the following Terms and
Conditions of the Loan Deferral Program shall apply to the existing loan, financing or credit product
(“Loan”) between you (“Customer”) and Yoma Bank Limited (“Yoma Bank”), from among those
products listed below:
Customer ၏ ရြ ိုးရငွခပန်လည်ရပိုးဆပ်မှု ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုးအစီအစဉ် ရလ ောက်ထောိုးခြင်ိုးကို အတည်ခပြုသည်နငတ
် ပ ြိုငန
် က်
ရအောက်ရ ော်ခပပါ ရြ ိုးရငွ ခပန်လည်ရပိုးဆပ်မှု ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုး အစီအစဉ်၏ စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မတ်ြ က်မ ောိုးသည် သင်
(“Customer”) နင ် ရှိိုိုးမဘဏ်လမ
ီ ှိတက် (“ရှိိုိုးမဘဏ်”)တှိအ
ို ကောိုး တွငရ
် ှိရသော လက်ရှိ ယူထောိုးသညရ
် ြ ိုးရငွ (သှိမဟို
ို
တ)်
ရငွရ ကိုးရထောက်ပမှု အစီအစဉ် (သှိမဟို
ို
တ)် Credit Product ( “ရြ ိုးရငွ”) တှိို အရပေါ်တင
ွ ် အက ြုိုးဝင်သက်ရ ောက်မူ ရှိသည်။
ရအောက်ရ ော်ခပပါ ရြ ိုးရငွအမ ှိြုိုးအစောိုးမ ောိုး အရပေါ်တင
ွ လ
် ည်ိုး အက ြုိုးဝင်သက်ရ ောက်မူ ရှိသည်။

(a) Home Loan
(b) SME Loan
(c) Corporate Loan
(d) Hire Purchase Loan
(e) SMART Credit
(f) SMART Credit Business
(g) [Agri Loan]
(က) အှိမ် ောရြ ိုးရငွ
(ြ)အရသိုးစောိုးနငအ
် လတ်စောိုး စီး

ီးရ ီး လိုပ်ငန်ိုးသိုးို ရြ ိုးရငွ

(ဂ)ရကော်ပှိို ှိတရ
် ြ ိုးရငွ
(ဃ)အငောိုးဝယ်ယူစနစ်ရြ ိုးရငွ
(င)SMART Credit ရြ ိုးရငွ
(စ)SMART Credit Business ရြ ိုးရငွ
(ဆ) စိုက် ြိုီးရမီးမမြူရ ီးလို ်ငန်ီးသိုးို ရ ီးရင

2.

By submitting an application for Loan Deferral Program, Customer affirms acceptance of these
Terms and Conditions and elects to defer certain payments on the Loan for such period as indicated

in the application form and approved by Yoma Bank (“Deferral Period”). As a result of the deferral,
if granted by Yoma Bank, the tenor of Loan will be extended by the duration of Deferral Period and
Yoma Bank shall provide Customer with a Revised Loan Repayment Schedule which shall form an
essential part of these Terms and Conditions. References herein to “Terms and Conditions” include
the Revised Loan Repayment Schedule, upon issuance.
Customer မ ရြ ိုးရငွခပန်လည်ရပိုးဆပ်မှု ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုးအစီအစဉ်ကှိို ရလ ောက်ထောိုးသည်နင် တပ ြိုငန
် က်
ဤစည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်မ ီးကို လက် ံရ က င်ီးအတည်မ ြိုပ ီး ရို ီးမဘဏ်မှအတည်မ ြိုထ ီးရသ ရလ က်လ
ရ

ံိုစံ တင်

်မ ထ ီးသည် က လ (“ဆင
ို ီး် ငံက လ”)အတက်ရ ီးရငအ ြိုျို့ကို ဆင
ို ီး် ငံ န် ရ ီး ယ် လက
ို မ် င်ီး မ စ်သည်။

ရို ီးမဘဏ်မှ ဆှိင
ို ိုး် ငခြင်ိုး အစီအစဉ်ရလ ောက်ထောိုးခြင်ိုးကှိို

ငမ် ြို လ င် ရ ီးရင၏သက်တမ်ီးကို ဆင
ို ီး် ငံက လ အ ိုငီး် အမ

ီး

အရလ က်သက်တမ်ီးတီးို နင
ို မ
် ည်မ စ်ပ ီး ရို ီးမဘဏ်မှ Customer အ ီး ဤစည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်မ ီး၏
အရ ီးကကီးအစတ်အ ိုငီး် တစ်

်မ စ်သည် မ န်လည်မ င်ဆင်ထ ီးရသ ရ ီးရငမ န်လည်ရ ီးဆ ်မှုအစအစဉ်ကို

ရ ီးအ ်မည်မ စ်သည်။
ဤရန

တင် ည်ညန်ီး က်အရနမ င ် “မ န်လည်မ င်ဆင်ထ ီးရသ ရ ီးရငမ န်လည်ရ ီးဆ ်မှုအစအစဉ်"ကို

ရ ီးအ ်လက
ို သ
် ည်နင
ှ တ
် ပ ြိုငန
် က် အဆို ါအစအစဉ်သည် "စည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်မ ီး” ရအ က်တင်
ါဝင်သက်ရ

3.

က်မူရသည်
ှ
။

Where the deferral hereunder is an extension of an existing deferral granted by Yoma Bank, these
Terms and Conditions prevail over the terms on which any such existing deferral was granted.
ရ ီးရငမ န်လည်ရ ီးဆ ်မှု

ဆင
ို ီး် ငံမ င်ီးအစအစဉ်ရလ က်ထ ီးမှုသည်

ယ င်ရလ က်ထ ီးသညအ
် စအစဉ်ကို

သက်တမ်ီးတီးို မ င်ီးမ စ် ါက

ဤစည်ီးကမ်ီးသက်မတ
ှ ် က်မ ီးမ င ်

ယ င်သက်တမ်ီးတီးို မ င်ီး ငမ် ြို စဉ်က

စည်ီးကမ်ီးသက်မတ
ှ ် က်မ ီးအ ီး လမ်ီးမီးို လက
ို သ
် ည်။
4.

Payments of the Loan principal by Customer are deferred for the duration of Deferral Period. Where
indicated in the Revised Loan Payment Schedule (but not otherwise), interest payments on the Loan
are also deferred for the duration of Deferral Period.
ဆှိင
ို ိုး် ငသညက
် ောလအတင်ီး Customerမ ရြ ိုးရငွအ င်ိုးခပန်လည်ရပိုးဆပ်မှုကှိို ဆှိင
ို ိုး် ငထောိုးပါသည်။ ခပန်လည်
ခပင်ဆင်ထောိုးရသော ရြ ိုးရငွရပိုးရြ မှုဇယောိုးတင
ွ ရ
် ော်ခပထောိုးသည်အတှိင
ို ိုး် (အခြောိုးနည်ိုးခ င ် ရ ော်ခပ ထောိုးခြင်ိုး မရှိပါက )၊
ရြ ိုးရငွအရပေါ်တင
ွ ် ရပိုး ရသော အတှိိုးို ရငွမ ောိုးကလ
ှိို ည်ိုး ဆှိင
ို ိုး် ငကောလအတက် ဆင
ို ီး် င ထောိုးပါသည်။

5.

Where only principal payments are deferred, Customer must continue to make regular interest
payments throughout Deferral Period.
အကယ်၍ ရ ီးရငအ င်ီးရပိုးဆပ် မှုကသ
ို
ဆင
ို ီး် ငံထ ီး ါက Customer သည် အတှိိုးို ရငွမ ောိုးကှိို ဆှိင
ို ိုး် ငကောလအတွငိုး်
ပိုမန်အတင
ို ီး် ဆက်လက်၍ ရပိုးသွငိုး် မည်ခ စ်သည်။

6.

Where interest payments are also deferred, Customer acknowledges that interest will continue to
accrue on the outstanding principal balance of Loan throughout Deferral Period and such accrued

interest will be capitalised and paid off by Customer throughout the remainder of the Loan tenor,
following expiry of Deferral Period. Customer acknowledges that payments owing to Yoma Bank
on expiry of Deferral Period will be increased accordingly.
ရ ီးရငအတီးို ရ ီးဆ ်မှုကို ါ ဆင
ို ီး် ငံထ ီး ါက၊ Customer အရနနင ် ဆှိင
ို ိုး် ငကောလတစ်ရလ ောက်လိုးို ရပိုး န်က န်ရှိရနသည်
ရြ ိုးရငွအ င်ိုး လက်က န်အရပေါ်တင
ွ ် အတှိိုးို ဆက်လက်၍ စိုရ ါင်ီးပ ီး ရကောက်ြမည် ခ စ်သည်ကှိို သရဘောတူသရ
ှိ ှိပါသည်။
အဆို ါစိုရ ါင်ီးရက က် ံမညအ
် တီးို မ ီးသည် ရ ီးရငမ န်လည်ရ ီးဆ ်မူဆင
ို ီး် ငံမ င်ီး အစအစဉ် သက်တမ်ီး
ကိုနဆ
် ီးိုံ ပ ီးရန က်တင် customer မှ အ င်ီးနှငရ
် ါင်ီး၍ သတ်မှတရ
် ီးရငသက်တမ်ီးအတင်ီး မ န်လည်ရ ီးဆ ်
မည်မ စ်သည်။
ထရ
ို က င ် Customer မှ ရို ီးမဘဏ်သို မ န်လည်ရ ီးဆ ် န် က န်ရရနရသ
ှ
ဆင
ို ီး် ငံမ င်ီး အစအစဉ် သက်တမ်ီးကိုနဆ
် ီးိုံ ပ ီးရန က်တင် ိုမိုမ ီးမ

7.

မ ဏသည် ရ ီးရငမ န်လည်ရ ီးဆ ်မှု

ီးလ မည်ကို သရဘောတူသရ
ှိ ှိပါသည်။

Pursuant to paragraph 5 or 6, as applicable, Customer is obligated to make payments on Loan on
such timing and in such amounts as set forth in the Revised Payment Schedule
အ ိုဒ ် ၅ (သမဟို
ို
တ)် ၆တင် ရ
ရ

8.

်မ ထ ီးသညအ
် တင
ို ီး် Customer မှ ဤမ န်လည်မ င်ဆင်ထ ီးရသ ရငရ ီးရ မှုဇယ ီးတင်

်မ ထ ီးသည် အ န်နင
ှ ် ရင မ ဏ မ ီးအတင
ို ီး် ရငရ ီး ရ မ င်ီးကမို ြိုလို ် န်တ ဝန်ရှသည်။

Except as modified by these Terms and Conditions, the original terms of the Loan (“Original Terms”)
shall remain in full force and effect and are deemed incorporated hereto by reference. Nothing in
these Terms and Conditions shall be deemed to waive Yoma Bank’s right to performance by
Customer of its obligations under the terms of the Loan, as modified, nor obligate Yoma Bank to
make any further modifications, amendments, revisions or supplements to the terms of Loan. For
avoidance of doubt, no further modification, amendment, revision or supplement to the terms of
the Loan shall be valid unless consented to by Yoma Bank in writing.
ဤစည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်တင် ရ

်မ ထ ီးသည် မ ြိုမ င်ရမ

(“မူလစည်ီးမ ဉ်ီးမ ီး”) သည်အမ ညအ
် ၀ သက်ရ

င်ီးလမ င်ီးမ ီးမှအ ရ ီးရင၏မူလအသံီးို အနှုနီး် မ ီး

က်က န်ရှပ ီး ယ ိုစည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်တင် ည်ညန်ီး ါဝင်သည်။

ဤစည်ီးကမ်ီးသတ်မှတ် က်တင် ါရှရသ မည်သညအ
်
က်ကမ ရ ီးရငနှင ် တ်သက်ရသ ရို ီးမဘဏ်၏
Customer ၏ မည်သည် တ ဝန်ဝတတ

ီးကမ
ို ှ ရလ

ိုင ် ငန
် င
ှ ်

ယ် က်ရ ီးမည်မဟိုတဘ
် ယင်ီးနှင ် စ ်လ ဉ်ီး ၍ ထ ်မံ ရမ

င်ီးလမ င်ီး၊

မ ြိုမ င်မမ်ီးမံ မ င်ီး၊ မ င်ဆင်မ င်ီး (သမဟို
ို
တ)် မ ညစ
် က်မ င်ီးမ ီး မ ြိုလို ်ရ ီးမည် မဟိုတ် ါ။
သံသယကက
ို င်ီးရှငီး် ရစ န်အလဌ
ို ရို ီးမဘဏ်မှစ မ ငသ
် ရဘ တူညမှုမရှ ါက ရ ီးရင၏စည်ီးမ ဉ်ီးမ ီးကထ
ို
်မံရမ
မ ြိုမ င်မမ်ီးမံ မ င်ီး၊ မ င်ဆင်မ င်ီး (သမဟို
ို
တ)် မ ညစ
် က်မ င်ီးတသည်
ို
တ

9.

င်ီးလမ င်ီး၊

ီးဝင်မည်မဟိုတ် ါ။

Further to paragraph 8, no waiver of any provision of these Terms and Conditions by Yoma Bank
shall be effective unless made in writing and signed by Yoma Bank. The failure of Yoma Bank to
require the performance of any term or obligation of Customer under these Terms and Conditions,

or waiver of any breach of any such term or obligation of Customer, shall not prevent any
subsequent enforcement of such term or obligation or be deemed a waiver of any subsequent
breach.
အ ိုဒ ် ၈ကို ဆက် လ င် မည်သညစ
် ည်ီးကမ်ီးသတ်မတ
ှ ် က် မ င်ဆင်မ င်ီး၊ ရလ ရ ါမ င်ီးကမ
ို ရို ီးမဘဏ်မှစ မ ငရ
် ီးသ ီး
၊လက်မှတရ
် ီးထီးို မ င်ီးမရှလ င် သက်ရ

က်အက ံြိုီးဝင် မည်မဟိုတ် ါ။

ဤစည်ီးကမ်ီးသက်မှတ် က်တင် ရို ီးမဘဏ်၏
(သမဟို
ို
တ)် Customer၏ တ ဝန်ဝတတ
မ ီး

ရ

က် က်မှုနင
ှ ် တ်သက်၍

ရို ီးမဘဏ်၏လို ် ိုင ် ငန
် င
ှ ်

ိုင ် ငမ
် ီးနှင ် Customer၏ တ ဝန်ဝတတ

ီးမ ီးကို ရလ

ီးမ ီးကထ
ို ညသ
် င်ီး န် က န်ရှ ရသ ်

ယ် က်မ ရသ ် ယင်ီးစည်ီးကမ်ီးသတ်မတ
ှ ် က်၊ တ ဝန်ဝတတ

မည်သညရ
် န က်ဆက်တ

မ ဌ န်ီး က်မ ီး၊

သက်ရ

ီး

က်မှုမ ီးသည်

ိုင ် ငမ
် ီးအ ီး တ ီးဆီးနင
ို မ
် ည်မဟိုတ် ါ။

10. The Customer submitting this application acknowledges that these Terms and Conditions are
extended to Customer conditionally, based on the representation by Customer to Yoma Bank that
any other person that is party to the Loan has sighted these Terms and Conditions and consents to,
and agrees to be bound by, the modifications to Loan, and the obligations of Customer, herein
(including as set forth in the Revised Payment Schedule, upon issuance) and will not otherwise be
released from their obligations in respect of Loan. Yoma Bank reserves the right to immediate
payment on demand from Customer of any interest and principal payments deferred throughout
Deferral Period, along with any interest that has accrued to date on any capitalised interest, if it
determines or has reason to believe the representation given by Customer under this paragraph 10
is false or misleading. In such case, the Original Terms shall apply unmodified (without prejudice to
Yoma Bank’s right to payment on demand under this paragraph 10).
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