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SMART credit business ဟာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္း ပိုမိုအဆင္ေျပစြာလည္ပတ္နိုင္ရန္ ႐ိးုမဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်း
ေပးေသာ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။

၁။ smart credit business ဆိုတာဘာလဲ

အနည္းဆံုး ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ အမ်ားဆံုး ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး  လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ရရွိနို္င္မည့္ ေခ်းေငြ
ပမာဏ ကဲြျပားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ အနည္းဆံုး/အမ်ားဆံုးေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေသာ smart credit business ေခ်းေငြပမာဏ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၁၄.၅% ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားခႏႈန္းထားဟာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ကဲြျပားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
**ေလွ်ာက္ထားခႏွင့္ အတိုးႏႈန္းတုိ႔ကို SMART credit business ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားမႈ  အတည္မျပဳခင္ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၃။ အတိုးႏွဳန္း ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခ ႏွဳန္းထား

ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၃လ အထိ
ဒုတိယအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၆လ အထိ
တတိယအႀကိမ္ ေခ်းေငြ - ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁လ မွ ၁၂လ အထိ

၄။ အနည္းဆံုး/ အမ်ားဆံုးေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေသာ  ေခ်းေငြသက္တမ္း

smartcredit.yomabank.com မွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

၅။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္မလဲ?

၆။ smart credit business  ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

႐ိုးမဘဏ္၏ Flexi Everyday  Account ရွိရန္သာ လိုအပ္ပါတယ္။ အျခား မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ ျပသရန္မလိုပါ။

၇။ ေခ်းေငြ ရရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ?

႐ံုးဖြင့္ရက္တစ္ရက္ (တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔) အတြင္း လူႀကီးမင္း၏ Flexi Everyday  Account သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေခ်းေငြထည့္သြင္းေ
ပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳစာတိုကိုလည္း လူႀကီးမင္း၏ဖုန္းသုိ႔ ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေန႔တြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏအျပည့္ကို လူႀကီးမင္း၏ Flexi Everyday  Account မွ အလိုအေလ်ာက္
ႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၈။ smart credit business ေခ်းေငြကို ဘယ္လိုျပန္ေပးရမလဲ?



ေလွ်ာက္ထားမႈစတင္ရန္ https://smartcredit.yomabank.com သို႔သြားပါ။ 

၁။ Flexi Everyday အေကာင့္
နံပါတ္ (သိုု႔) MPU ကတ္နံပါတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၏ေနာက္ဆံုးဂဏန္း ၆လံုး
ျဖည့္သြင္းၿပီး Log In ဝင္ပါ။ 

၂။ Flexi Everyday အေကာင့္ဖြင့္စဥ္က 
အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္တြင္ လက္ခံ
ရရွိေသာ တစ္ခါသံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ႐ိုက္ပါ။

၃။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ 

SMART credit business ေလွ်ာက္
ထားရန္ ကိုႏွိပ္ပါ။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပုံ အဆင့္ဆင့္

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပုံ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
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SMART Credit  Business

၁၀။ smart credit business ကို အခိ်န္မီ ျပန္လည္မေပးသြင္းပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ 
      ရွိႏိုင္လဲ?

SMART credit business ကို အခိ်န္မီ ျပန္လည္မေပးသြင္းပါက 

-  ေခ်းေငြမွတ္တမ္းထိခိုက္နိုင္ျခင္း၊

-  ရယူနုိုင္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ နည္းပါးျခင္း၊

-  ရယူနို္င္ေသာ ေခ်းေငြကာလ တိုေတာင္းျခင္း ႏွင့္

-  ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ ျငင္းပယ္ခံရနို္င္ျခင္း တို႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

  

ထို႔အျပင္ လူႀကီးမင္း၏ ေခ်းေငြမွတ္တမ္း(အေကာင္း/အဆိုး)ကို ျမန္မာနို္င္ငံဗဟိုဘဏ္၏ေခ်းေငြ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန Myanmar 

Credit Bureau ႏွင့္ အျခားေသာဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Yoma Bank Customer Care Center ၉၆၆၂ (သို႔) ၀၉၇ ၉၆၆၂ ၉၆၆၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္

ပါတယ္။ 

၉။ smart credit business ကို အခိ်န္မီ ျပန္လည္ေပးသြင္းပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္လဲ?

SMART credit business ကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပးသြင္းပါက လူႀကီးမင္း၏ေခ်းေငြမွတ္တမ္း (Credit Score) ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ၿပီး
ေနာင္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာေခ်းေငြပမာဏကို ကမ္းလွမ္းခံရႏိုင္ပါတယ္။



၄။ ေခ်းေငြ ဝန္ေဆာင္ခ အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ User Guide ကို ဖတ္႐ႈၿပီး "ေရွ႕သုိ႔ "ကို ႏွိပ္ပါ။ 

၇။ ေခ်းေငြအေသးစိတ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေရွ႕သို႔ 
ကို ႏွိပ္ပါ။ 

၅။ ဤစာမ်က္ႏွာ ေပၚလာခဲ့ပါက "မိတ္ဖက္
လုပ္ငန္းအမည္ " ကို ေရြးပါ။

၈။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ျဖည့္ၿပီး ေရွ႔သို႔ ကို နွိပ္ပါ။ 

၆။ မိမိလုပ္ငန္း ID ကို ႐ိုက္ထည့္ "ေရွ႕သုိ႔"ကို 
ႏွိပ္ပါ။ 

၉။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစုဝင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ၿပီး ေရွ႔သို႔ ကို ႏွိပ္ပါ

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပုံ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
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ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပုံ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
၁၀။ေလွ်ာက္ထားသူ၏လုပ္ငန္း အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ျဖည့္ၿပီး ေရွ႔သို႔ကိုႏွိပ္ပါ 

၁၂။ေလွ်ာက္ထားမႈၿပီးဆံုးပါက
“ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈသို႔သြားရန္”ကို ႏွိပ္ပါ။ 

၁၁။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ 
“သိရွိ နားလည္ပါသည္” ကို ႏွိပ္ပါ 


