သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

႐ိး းမ္ဏသ

္ဏSHOP.COM.MMဏခ်ကိဏအသံး္ ျဏခ်ကျ္ န္
အေသးနမးဏေန္းေငဏြျ္ေ

SHOP.COM.MMဏခ်ကိဏအသံး္ ျဏခ်ကျ္ န္
အေ ါင္ န္

္ေျ႔

ခ်က္နဲသ

္။

SHOP.COM.MM

သမးေရမခ်က္ျဏေဖ္မခ်က္ထမး္နင္း ၊ အေ ါင္ န္
တိ႔ခ်ကိ ဖ ္ေ

ြျ္ေ

္

တင္ဲ

ျ္းသန္ထမးသ

မင္ ငခ်ကိဏ ေ းအ ္ရျ္
တင္ဲ

ြျ္ေ

႐ိး းမ္သ

မင္ ငေ းရျ္

္ဲ

ဏ ္ ျ္ မတိင္ငံ

အသံး္ ျ

ခ်ကျ္ န္

ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္ေသးသ

္။

္းဏေရမင္းန္သ် ္မး ထံသိ႔

ေရမင္းန္သ် ္မးသ

းမ္သိ႔

္ဲ နမရခ်က္နမတ ္း တင္သင္းရ္နင္း

င္ဲဏေဖ္မခ်က္ထမးတိင္

ိတ္ ခ်က္အ ႔အန

္ဏ္ န္သ

္။

ိတ္ ခ်က္အ ႔အန

SHOP.COM.MM
္း

္

သ

္း္ န္သ

SMART

္။

Credit

္

္း ္မး၏

္နေန္းေင

Wave

Money

Plusဏ ေန္းေငခ်ကိ

္ Wave Money တင္ဲဏ ္ ျ္ မတိင္ငံ နရးသမး ဖ ္ငျ္းရင္အသင္း တိ႔တင္ဲ ္နတန္အတင္း တင္

SHOP.COM.MM

မအမး္ င္ဲေသမ္ဖ

္းဏ

မင္ ငခ်ကိ းမ္၏ဏ ေခ်ကမ္ ိရိတ္

နရးသမးဖ ္ငျ္းရင္အသင္းြင္ ္မးခ်ကိဖ

ခ်ကိ

မင္ရခ်က္နဲသ

အသံး္ ျ

နိတ္ဖင ္ရမး ိ ါတ္္။ SHOP.COM.MM
္း

ခ်ကိ

တတိ္ေ္ မခ်က္ဏ ေခ်ကမ္ ိရိတ္

္းဗ္်ဴမခ်က္နမ ိတ္ ခ်က္အ္ န္ ်းေ ါင္းေ

“႐ိး းမ္ခ်က
ျ

မင္ င အသန္္ န္ေသမ SMART Credit Plus

မင္ ငခ်ကိ SHOP.COM.MM ခ်ကိ အသံး္ ျ ခ်ကျ္ န္

္ဲ ္နဏ ေန္းေင ြျ္ေ

်းေ ါင္းသ

္

္းတင္ဲ နမရခ်က္နမတ ္း ္မး အနရိေသမ ရင ္ေထးသ

အေရမင္းခ်ကိ္္နမးဖ္္ ္မးသမဏ

ခ်ကိ္္နမးဖ္္ ္မး
ျ

္ းမ္၏ ြျ္ေ

မင္ရျ္ ဖိအ ္ SMART Credit Plusဏေန္းေငခ်ကိ အျ္ဖိင္းေ ေ တန္

ဖခ်က္ရိတင္ ႐ိး းမ္၏
ခ်ကျ္သ

္ဏ႐ိး းမ္ ဏဏုဒ္န္တ္္ဏအေသးနမး ဏ

္း ဲေန္းေင္ င္ဲဏဖ ္ငျ္း ္မးခ်ကိဏတိးန္ တိ္င္ေတမဲ

္း ဲ ုဒ္န္တ္္ အေသးနမးေန္းေင ြျ္ေ
ိတ္

မင္ င ္မးဏေ းအ ္

္းဏေရမင္းန္သ် ္မးသ

ရျ္ခ်ကျ္ ၊ဏ္ ျ္ မ ။ ။ဏ ေ ဖ(၈)ရခ်က္၊၂၀၁၉ နတန္ – ႐ိး းမ္သ
အေ ါင္ န္

း္ ဏေရမင္းန္သ် ္မးခ်ကိဏုဒ္န္တ္္ဏ

္းေခ်ကမင္း

္။

ခ်ကျ္ န္

ဏ ေ ေ မဏ ေရမင္းန္တိင္တမခ်ကိ ၾခ်က
ဏ

အနဖိ

္းဏ ေရမင္းန္သ်ေတခ်ကိ

ေငေၾခ်ကးအသံးန္ ငခ်ကိေသမ္ဖ

ြျ္ေ

မင္ င

ံဲ ိးေ းရတမ

ဲ္္ နင္းအမး္ င္ဲဏ ေရမင္းန္သ်ေတဴမ ုဒ္န္တ္္
္းေခ်ကမင္း

ဏ

ေသန္မဖ ္တိင္တ္္

ိတမ

သခ်က္ေသ္ ဖ္ခ်က္ရိ ါတ္္။ ုါဲေၾခ်ကမင္ဲ ႐ိး းမ္ အေျျ႔ းမ္ရ ုဒ္န္တ္္ဏ ေန္းေင ံဲ ိးေ း္နင္းဏ ္ င္ဲ သ်တိ႔ရ နး မးေရး
ဖ ္ငျ္းေတခ်ကိ

တိးန္ ဖ ္ေ

မင္တိင္ေအမင္

ရိတမျ႔ဏ ေရမင္းန္သ်ေတဴမ သ်တိ႔ရ

ခ်က်

ေ းနင္ဲ

ရတဲအတခ်က္

smartphone ခ်ကေျတန္

ြ ္းေ္ မခ်က္ ိ ါတ္္။

SMART

account

င္ဲဏ ေန္းေငခ်ကိ ဖ္္ခ်က်နမဏ ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္ မဏ ္ န္သဖိ

နမရခ်က္နမတ ္းေတခ်ကိ တင္သင္းနရမ ဖိ ႐ံး င္ဲရခ်က္ တန္ရခ်က္အတင္း မ ဏေန္းေငခ်ကိ ဖခ်က္နံ ရရိ မဏ္ န္ ါတ္္။ SMART Credit
Plusဏ ေန္းေငဴမ SHOP.COM.MM ခ်ကိ အသံး္ ျ ခ်ကျ္ န္

္းဏ ေရမင္းန္သ်ေတရ ဏ ေရမင္းအမး

္မးသဖိဏ ေန္းေင ္မး ္မး ရ္်တိင္ မဏ ္ န္ၿ း အန္ိျ္ ျ္ဏ ေန္းေင္ ျ္

္တဲအေ ေ မ

်တ

္ၿ း ဖ

္ န္ ါတ္္။"”ဴ ႐ိး းမ္၏ Head of Digital Creditဏ္ န္သ် Jason Loughnane ခ်ကေ္ မသ
္န ုဒ္န္တ္္ဏ ေန္းေင ြျ္ေ

မင္ ငသ

အ ္ိ းအနမးအသန္ တန္န္ န္သ

္။ SMART Credit Plusဏ ေန္းေငခ်ကိ smartphone

ဖ္္ခ်က် အ

င္ေ္ ဏ ္ ျ္

ဏေဖ္မခ်က္ထမးသ်၏
ထိ႔အ္ င္ဏေခ်ကမင္ ျ္သ

္ အေသးနမး ဖ ္ငျ္း ္မးအတခ်က္ဏ ္ ျ္ မတိင္ငံတင္

account

သိ႔ဏ

ေျမခ်က္တန္ေျ႔

ဲဏ္ ေန္းေငရ္် င အေဖဲအခ်က္င္ဲ တင္ဲ အန္ိျ္ ျ္ေ း

ရ္်သ် ္မးခ်ကိဏေဖဲခ်က္င္ဲေ းသမး

္ဏ္ န္သ

႐ံး င္ဲရခ်က္တင္

တန္
ထ

္္နင္း တိ႔ခ်ကိ ဖ ္ေ

်တ

္ၿ း

္မးရင္

္းဏ ေန္းေငဏ ေ းအ ္သမး မဏ

္။
ထ

ံးေ းအ ္သ

င္ဲဏ ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္သ

ျ္နမ္ င္ဲ သးသျ္႔ဏ ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္ၿ းဏ ေဖ္မခ်က္ထမး ငခ်ကိ းမ္

SMART

မမေ ေ

္ဲဏ ေန္းေင
္ဲအတခ်က္

န္ခ်က္္နင္း နနန္ျဏ ေန္းေငခ်ကိ
္ဲသင္းေ းသမး

္ဏ

္ န္သ

္။

မင္တိင္ေအမင္ SMART Credit Plus

္။
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႐ိး းမ္တင္ဲ

SHOP.COM.MM

တိ႔

်းေ ါင္းျ

ြျ္ေ

မင္ ငေ းသ

အေသးနမးဖ ္ငျ္းဏေန္းေင ခ်ကိ ရ္်ရျ္အတခ်က္ဏေဖ္မခ်က္ထမးသ်သ
႐ိး းမ္၏

္

SMART

Account

ခ်ကိ

https://applysmart.yomabank.com
သ် ္မးသ

႐ိး းမ္၏

တန္

င္ဲ ဖ

ထ

ခ်ကိ တန္တန္ (၁၂ )ဖ ၾခ်ကမ ရ္်ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္
႐ိး းမ္ နနန္ သတ္ တ္ေ းသမး

ြျ္ေ

္။

SMART

္ဏ္ န္သ

္ဏ ္ န္သ

မင္ေ း

အေ ါင္ န္

အျ္ဖိင္း

္။ SMART Account

င္ဲဖန္ၿ း

္ဏ္ န္ၿ းဏေဖ္မခ်က္ထမးၿ းဏေျမခ်က္တန္ေျ႔တင္

္း

္ဲသင္းေ း

ံး ခ်က္ ္ ၁ သိျ္း တင္ဲ အ ္မး
္ေဖ္မခ်က္ထမးသ် ္မးသ

္ဏ္ န္သ

ံး သိျ္း ၅၀ အထိ

္ အ ္မး

ံး သိျ္း ၁၀၀

္ဲ ၄င္းတိ႔၏ ဏ ေရမင္းအမး

္ဏေန္းေင

မမသ

မမ အေ ေ အေ္နနံျ

္ SHOP.COM.MMေ ေတင္ ဏေရမင္းန္သ

္ေ း

္ င ရိ ရိဏ ေ ေတင္ဖ

Credit

၁၆%

ရမနိင္တငျ္း္ င္ဲဏ ေ းအ ္သမ

တန္တန္ဖ္င္

္။ ဖန္္ဏ္ ျ္ဖ

္ေ း

္ရ

္ န္သ

္။ ထိ႔ေၾခ်ကမင္ဲ SMART Credit Plus ရ္်သ် ္မးသ

၄င္းတိ႔၏ SMART Account ထဏေ း
SMART Credit Plus တင္ဲ

ဲ္

္။

္။ဏ ေဖ္မခ်က္ထမးသ် တန္္းန္င္န၏ SMART Credit Plusဏ ေန္းေင

္။ဏေ းအ ္သ

္ န္သ

ဏ္ ္ န္ၿ း

င္ဲဖန္တိင္ၿ း

္မးသဖိ တိးဖမတိင္ၿ း ႐ိး းမ္သိ႔ အန္ိျ္ ျ္ဏ ္ ျ္ဖ
Plusဏ ေန္းေငခ်ကိ

္း ဲ

ိဖ္းိင္း အ ္ ဖဏ ေခ်ကးရင္း
ိ

မမခ်ကိ တိခ်က္႐ိခ်က္ထ

္ၿ းဏ္ ျ္ဖ

္းဏ ေရမင္းန္ထမးသ

မင္နခ်ကိဏ ေဖ္မခ်က္ထမးသ်၏ းမ္အသံး္ ဖ ္ေ

႐ငတိင္ ါသ

Plus

္။ ႐ိး းမ္၏

းမ္နတိင္းတင္

္ အျ

္။ဏေ း

္ဏ ္ န္သ

မမခ်ကိ SHOP.COM.MM ခ်ကိ အသံး္ ျ ခ်ကျ္ န္

္ န္သ

္ဲဏေန္းေင

ံးဏ ေဖ္မခ်က္ထမးသ် ္မးသ

တန္ဖ သံးဖဏေန္းေငခ်ကမဖ အထိဏေဖ္မခ်က္ထမးတိင္သ

Credit

င္ဲ SMART Credit Plus ခ်ကိ https://smartcredit.yomabank.com

္။ဏေန္းေငနနန္္နင္းခ်ကိ းမ္ န္ခ်က္္နင္း ဖ ္ေ

SMART Credit Plusဏ ေန္းေငခ်ကိ

္မးရင္

္ဲ

္းဏ ေဖ္မခ်က္ထမးတိင္

ဏေဖ္မခ်က္ထမးသ်၏ SMART Account ထသိ႔ဏေဖ္မခ်က္ထမးသ

ဏေရမင္းအမး

္ဏ ္ န္သ

္ဲသ

္ ႐ိး းမ္၏ ိဖ္းိင္း အ ္ ဖေခ်ကးရင္း တန္

တင္ ဏေဖ္မခ်က္ထမးတိင္သ

SMART

္ SHOP.COM.MM ၏ တရမးြင္ဏေရမင္းန္သ်ဏ္ န္ရ

ိဖ္းိင္း အ ္ ဖေခ်ကးရင္းခ်ကိ ဖခ်က္ရိ အသံး္ သ်ဏ ္ န္ရ

ရိသ် ္မးသ

္ဲ

မင္သ

အတိးတငျ္း

္ဲဏ ေငသမးဖ ္ေ

မင္န္ခ်က္အေ ေ ်တ

မမခ်ကိဏေဖ္မခ်က္ထမးသ်၏ SMART Account
္ဏေန္းေင္ ျ္ဖ

္ရျ္ဖံေဖမခ်က္ေသမဏေန္းေင

္ေ း

မမခ်ကိ ထ

္ရ

္း

်တ

္ဲ

္သမး

္ဏ

ဏ္ ္ န္ၿ း

္ ၿ း သတ္ တ္ေ း

္ဏ

အဖိအေဖ္မခ်က္္ န္ေတမခ်က္သမး

္ဏ

ဲဏ္ ေျ႔ တိင္နင္ (သိ႔) သတ္ တ္ရခ်က္တင္

ဲသ
္ င္းထမးရျ္ ဖိအ ္

္ဏ္ န္သ

္။

တ္သခ်က္ျ ထ ္ ံသိရိဖိ ါခ်က https://yomabank.com/smartcreditplus တင္ ြင္ေရမခ်က္ၾခ်က

္။
XXX
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္ဲ

ဓမတ္ ံ (၁)

႐ိး းမ္၏ Head of Digital Creditဏ ္ န္သ် Jason Loughnane

ခ်က SHOP.COM.MM

ခ်ကျ္ န္

ိတ္

ိတ္

္းဏ ေရမင္းန္သ် ္မးထံသိ႔ SMART Credit Plusဏ ေန္းေငြျ္ေ

မင္ င

ခ်ကိ အသံး္ ျ

ခ်က္ တင္ တခ်က္ေရမခ်က္ဖမသ် ္မးခ်ကိ
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