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ေခ်းေငြပမာဏ အနည္းဆုံး ၁ သိန္း  မွ စတင္၍ ရယူနိုင္ပါတယ္။ 
(*မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ ကမ္းလွမ္းခံရသည့္ ေခ်းေငြပမာဏကြဲျပားနိုင္ပါသည္။)

ေခ်းေငြကာလ အနည္းဆုံး ၁ လ မွ အမ်ားဆုံး ၁၂ လ ထိေရြးခ်ယ္ရယူနိုင္ပါတယ္။ 
(* မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ ကမ္းလွမ္းခံရသည့္ ေခ်းေငြကာလ ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။)

အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၄.၅% ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။

SMART credit business ေလၽွာက္ထားရန္ ဘဏ္ခြဲသို႔ သြားရန္မလိုပါ။ smartcredit.yomabank.com မွ တစ္ဆင့္ online ကေန လြယ္ကူ
လၽွင္ျမန္စြာ ေလၽွာက္ထားနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားရာမွာ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါကလည္း နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွာ သြားေရာက္ ေလၽွာ
က္ထားနိုင္ပါတယ္။

႐ိုးမဘဏ္၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သူမ်ားသာ ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ smart Credit Business ေခ်းေငြကို မည္သူေတြ ေလၽွာက္ထားရယူနိုင္မလဲ။

၂။ smart Credit Business ေခ်းေငြယူဖို႔ ဘဏ္ခြဲကိုသြားရမွာလား။

၃။ ေခ်းေငြပမာဏ မည္မၽွရယူနိုင္ပါသလဲ။

၅။ အတိုးႏႈန္းဘယ္ေလာက္လဲ? ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္ လိုပါသလား။

၄။ ေခ်းေငြကာလ မည္မၽွထိ ရယူနိုင္ပါသလဲ?

၆။ ေခ်းေငြဘယ္လို ျပန္လည္ေပးသြင္းရမွာလဲ။

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏအျပည့္ကို လူႀကီးမင္း၏ Flexi Everyday Account မွ အလို
အေလ်ာက္ ႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔ကို ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲ?

ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔ မတိုင္မီ (၃)ရက္အလိုတြင္ အသိေပးစာတိုကို ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင္လည္း
အသိေပးစာတိုကို ထပ္မံ ေပးပို႔မွာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏအျပည့္ကို လူႀကီးမင္း၏ Flexi Everyday Account တြင္ အလုံ 
အေလာက္ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင္ အခ်ိန္မေရြး Flexi Everyday Account မွ ျဖတ္ေတာက္နိုင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ပမာဏကို 
အလုံအေလာက္ထည့္သြင္းေပးထားရန္သာလိုပါတယ္။

၈။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင ္Flexi Everyday Account ထဲက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖတ္မွာလဲ?

၁၀။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီးၿပီးခ်င္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေလၽွာက္လို႔ရလား။

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးေခ်ၿပီး ၂၄နာရီအတြင္း အသစ္ျပန္လည္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

၉။ Flexi Everyday Account ထဲကို ေငြဘယ္လိုထည့္ရလဲ။

Flexi Everyday Account အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ နီးစပ္ရာ ႐ိုးမဘဏ္ခြဲသို႔သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ Wave Account ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
Wave Account မွ Flexi Everyday Account သို႔ လႊဲေျပာင္း၍ျဖစ္ေစ ေငြထည့္သြင္းနိုင္ပါတယ္။



Page 2

၁၂။ ေခ်းေငြက ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္ပဲ ေလၽွာက္လို႔ရတာလား။

၁၃။ ေခ်းေငြရဖို႔ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။

၁၄။ ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားၿပီး ပယ္ဖ်က္လို႔ရလား။

၁၅။ ေခ်းေငြကို သက္တမ္းမကုန္ခင္ ႀကိဳဆပ္လို႔ရလား။

၁၆။ ေခ်းေငြသက္တမ္းမကုန္ခင္ ႀကိဳဆပ္ခ်င္ပါက ဘယ္ေလာက္ႀကိဳေလၽွာက္ရမလဲ။

၁၁။ Flexi Everyday  Account တစ္ခုတည္းက ေခ်းေငြဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေခ်းလို႔ရလဲ။

SMART credit business ေခ်းေငြသည္ online ေခ်းေငြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး အခ်ိန္မေရြး online မွ လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာ

ေလၽွာက္ထား နိုင္ပါတယ္။

ေလၽွာက္ထားၿပီးေနာက္ေန႔ ႐ုံးဖြင့္ရက္တစ္ရက္ ၾကာျမင့္ၿပီးလၽွင္ ေခ်းေငြရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

မရပါ။

ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုေရာက္ရွိေနေသာလရဲ့ ေပးဆပ္ရမည့္အရစ္အတြက္ အတိုးကိုေတာ့ ေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြသက္တမ္းကုန္မည့္ရက္ မတိုင္ခင္ ႐ုံးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး ေလၽွာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Flexi  Everyday Account တစ္ခုလၽွင္ ေခ်းေငြတစ္ႀကိမ္သာ ရယူနိုင္ၿပီး ေခ်းေငြကိုျပန္လည္ေပးေခ်ၿပီးမွသာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္

ေလၽွာက္ထားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၇။ ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိ ဘယ္လိုသိနိုင္လဲ။

၁၈။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ ေနာက္က်ခဲ့ပါက ေနာက္က်ေၾကးရွိပါသလား။

Website စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ “ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈ ေအာင္ျမင္ပါသည္” ဟု အမွန္ျခစ္ျဖင့္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူႀကီးမင္း၏ Account ထဲသို႔

ေခ်းေငြဝင္တဲ့အခါတြင္လည္း အတည္ျပဳစာတိုေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္က်ေၾကး ရွိပါတယ္။ ေနာက္က်ေၾကး အေနျဖင့္ - တစ္လလၽွင္ ၃.၅% ျဖင့္ လစဥ္ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ အရင္းပမာဏ (Overdue

Principal) ေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

၂၀။ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင္ Flexi Everyday Account ထဲကို မထည့္သြင္းမိဘဲ မွားယြင္းၿပီး   
     smart Account ထဲကို ထည့္လိုက္/ေ႐ႊ႕လိုက္မိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? smart Account ထဲမွ
     ေငြျဖတ္ေပးမလား။

ေခ်းေငြကို Flexi Everyday Account ထဲကိုသာ သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ SMART Account ကို ေျပာင္းလဲ၍ ေငြျဖတ္မည္မဟုတ္ပါ။

၁၉။ smart credit business ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတာမ်ိဳး / တစ္ခုခုသိခ်င္တာမ်ိဳးရွိရင္ ဘယ္ကို
      ဆက္သြယ္ရမလဲ။

SMART credit business ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာအခက္အခဲရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထပ္မံသိရွိလို၍ျဖစ္ေစ ႐ိုးမဘဏ္ Customer Care

Center ၉၆၆၂ (သို႔) ၀၉၇-၉၆၆၂-၉၆၆၂ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။


