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Shwe Rural and Urban Development Bank 

Premier Banking စည ်းမျဉ်း / စည ်းကမ ်းမျ ်း 

၁။ အသင််း၀င်အသစ်မျ ်းအတွက် သတ်မှတခ်ျက်မျ ်း 

၁.၁။ ရ ွှေဘဏ်၏(SHWE Premier Banking)အ သင််း၀င်အ ဖ ြစ်ရလ ျှော က်ထျှော ်းလ ိုရသျှောလူကက ်းမ င််း

အ ရေဖြင့််အေ ည််းဆ  ို်းရ ငွေပမ ျှော ဏ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (က ျပ် သ ေ််းနှစ်ရထျှော င် ကျပ်တ တ ) ဖြ င့်် 

ဘဏ်စျှော  င််း စတင်ြွေ င့််လှ စ်န ိုင်ပပ ်း ရ ွှေဘဏ်မှ ( ၁)နှ စ်တျှော  အ ချ  ေ်အ တ ိုင််းအ တျှော အ တွေက်

အ တ ို်းနှုေ််း(၈. ၂)% သတ်မှ တ်သွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပါသည် ။  ရငွေ ဖပေ်လည် ထိုတ်ယူ  လ ိုပါက 

မည်သည့်် ရေေ့တွေင်မဆ ို အ ေည််းဆ  ို်း လက် ကျေ်ရ ငွေ  ( ကျပ်၅၀,၀ ၀၀/ -)  ချေ်၍ ရ  ွှေဘဏ်၏ 

မည်သည့်် ဘဏ်ခွေွဲတွေင် မ ဆ  ိုလွေယ်ကူစွေျှော ထိုတ်ယူန ိုင်ပါသည။် 

  ၁.၁.၁။ ဘဏ်စျှော  င််းြွေင့်် ေ် အ ေည််းဆ  ို်းအ ပ်နှ ရငွေ ပမျှော ဏအ ျှော ်း ရ ွှေဘဏ်အ ရေဖြ င့််အခ ျ  ေ် 

  အ ခါ မရ  ်းရ ဖပျှော င််းလွဲ ဖပင် ဆ င် ြျက် သ မ််းန ို င်ခွေင့်် ှ သ ည။် 

၁.၁.၂။ ရ ွှေဘဏ်၏ SHWE Premier Banking အ သင််း၀င်အ ဖြစ် ရလ ျှော က်ထျှော ်းလ ိုရသျှော

လူကက ်းမ င််း မျျှော ်း အ ရေ ဖြင့််  Premier Saving Deposit က ို ရ ငွေကျ ပ် ၁၀၀,၀ ၀ ၀/ -(ကျ ပ် 

တစ်သ ေ််း တ တ ) ဖြင့်် ြွေင့်် လှစ် မည်ဖြစ်ပါသည။် ရ ွှေ ဘဏ်၏ Premier Saving Deposit

Account နှင့််  ရ ွှေဘဏ်၏ Fixed Deposit Account တစ်ခိုခို စိုစိုရ ပါင််းတွေ င်  အ ေည််းဆ  ို်း

အ ပ်နှ ရငွေပမျှော ဏ၂၀၀,၀ ၀ ၀,၀၀၀/ -(ကျ ပ်သ ေ််းနှစ်ရ ထျှော င်တ တ )ဖြင့််လူပိုဂ္ ိုလ် တစ်ဦ်းချင် ်း 

စျှော  င််းအ တွေက်လည််းရ ကျှော င််း၊  ၃၀၀,၀၀၀,၀ ၀၀/  ( ကျ ပ်သ ေ််းသ ို ်းရထျှော င်တ တ )  ဖ ြင့််  (၂) ဥ ်း 

ပူ်းတွေွဲစျှော  င် ်းအ တွေက်လည် ်း ရကျှော င် ်း၊ ၃ ၀၀,၀၀ ၀,၀၀ ၀/ -( ကျပ် သ ေ််း သ ို ်းရထျှော င် တ တ )ဖ ြ င့်် 

ကိုမပဏ  အ သ င််းအ ြွေွဲွဲ့  စျှော  င််းမျျှော ်း  အ တွေက်  လည််းရ က ျှော င််း စတ င် အ ပ်နှ   ပါမည်။  (လက် ှ 

ရ ွှေဘဏ်၏စျှော  င််းမျျှော ်း မှ လည််းစျှော  င််းရ ဖပျှော င််း ထ ည့််သွေင် ်းန ိုင် ပါသည။်) 

 ၁.၂။ ရလ ျှော က်ထျှော ်းသည့််အ ခါ လူကက ်းမ င််းအ ရေဖြ င့််ဘဏ်မှ သတ်မှတထ်ျှော ်းရသျှော ရလ ျှော က်လ ျှော ပ ိုစ 

  တွေင်ဖ ပည့််စ ိုစွေျှော ဖြည့််စွေ က်၍ဘဏ်စျှော  င််းပ ို င် ှင်၏အ မ ညန်ှင့််လက်မှ တ်( သ ိုေ့မဟို တ်) 

  လူကက ်းမ င််း က ိုယစ်ျှော ်း (တ ျှော ်း၀င်အ သ အ မှတ်ဖပ ို) ရဆျှော င်  က်ခွေင့််  ှ ထျှော ်းရ သျှော လူပိုဂ္ ိုလ် 

  မျျှော ်း၏ထ ို်းပမွဲလ က်မတှ်မျျှော ်း ရ ်းထ ို်းရ ပ်း ပါမည် ။ 

 

၂။ အသင််း၀င် ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ြွင ်ဆိိုချက်နှင ် ထိန််းသိမ််းထ ်းရှဖိခင််း 

 ၂.၁။ SHWE Premier Banking အ သင််း၀ င်ဆ ိုသညမ်ှျှောလူပို ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းချင် ်းက ိုဆ ိုလ ိုပါ သည။် 

၂.၂။ အ သင််း၀ င်မျျှော ်းအ ရေဖြ င့််  ရေ ပလ် ပ်စျှော ၊  ဆ က်သွေ ယ် ေ်ြိုေ််းေ ပါတ်၊ တ ျှော ်း ၀င် အ သ  

အ မှတ်ဖပို လူပိုဂ္ ိုလ်၏ လက်မတှ်မျျှော ်း ( သ ိုေ့မဟို တ် ) အ ဖချှော ်းရသျှော အ ချက် အ လက်မျျှော ်း 

အ ခါ အျှော ်း ရလျျှော်စ ွေျှော  ရဖပျှော င််းလွဲမှု  ှ ပါ က ရ ွှေဘဏ်သ ိုေ့ ချ က်ချင် ်း ဆ က်သွေယ် 

အ ရကကျှော င််းက ကျှော ်း ပါမည် ။ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့အ ရဖပျှော င််းအ လွဲမျ ျှော ်းအ ျှော ်းလူကက ်းမင် ်းတ ိုေ့ထ မှအ ရကကျှော င် ်း 

ကကျှော ်းမှု လက်ခ   ှ ဖခင််း  မ ှ ထျှော ်းပါက ရ ွှေဘဏ်အ ရေဖ ြင့်် ရေော က်ဆ ို်း လက်ခ   ှ ထျှော ်းရသျှော 

အ ချက်အ လက်မျျှော ်း အ  သ ျှော ရဆျှော င်  က်သွေျှော ်းမည်ဖြစ် ပါသည။် 
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 ၂.၃။ SHWE Premier Banking အ ကျ  ို ်းခ စျှော ်းခွေင့််မ ျျှော ်းအ ျှော ်း အ သင််း၀ င်ဘဏ်စျှော  င််း ပ ိုင်  ှင်တစ်ဦ်း 

  (သ ိုေ့မဟို တ်)နှစ်ဦ ်း(ပူ ်းတွေွဲစျှော  င််းနှင့်် ကိုမပဏ အ သင် ်းအ ြွေွဲွဲ့ စျှော  င််း)သျှော အ က ျ ို်း၀င် သ ည။် 

 ၂.၄ ။ SHWE Premier Banking အ သင််း၀ င်အ ဖြစ် ှ ရေရစ  ေ်လူကက ်း မ င် ်းအ ရေဖြင့််  အ ထက် 

  ရြျှော ်ဖပပါအ ပ ိုဒ် (၁.၁) အ ျှော ်းလ ိုက်ေော  ပါမည်။ 

၂.၅။ SHWE Premier Bankingဘဏ်စျှော  င််းပ ိုင် ှ င်အ ရေဖြ င့်် အ ကျ  ို်းခ စျှော ်းခွေ င့််မျျှော ်းအ ျှော ်း    ှ ခ စျှော ်း 

န ိုင် ေ်  အ တွေက်  ရ ွှေ ဘဏ်မှ သတ် မှတ်ထျှော ်းရသျှော  အ ေည််းဆ  ို်း လက် ကျေ်ရ ငွေ ပမျှော ဏ က ို 

Premier Saving Account နှင့််ရ ွှေဘဏ်၏ Fixed Deposit Account တစ်ခိုခိုစိုစိုရပါင််း၏ 

လစဉ ်ပျမ််းမ လ က်ကျေ်ရငွေ လူ ပိုဂ္ ိုလ် တစ်ဦ်းချ င််း စျှော  င််းအ တွေက် ၂၀ ၀,၀၀ ၀,၀၀၀ / -(က ျ ပ် 

သ ေ််း နှစ်ရထျှော င်တ တ )၊ (၂ )ဥ ်း ပူ ်းတွေွဲစျှော  င််း  နှင့်် ကိုမပ ဏ  အ သင််းအ ြွေွဲွဲ့ စျှော  င် ်းမျျှော ်း အ တွေ က် 

၃၀၀,၀ ၀၀,၀ ၀၀/- (ကျ ပ် သ ေ််းသ ို ်းရထျှော င်တ တ ) အ ျှော ်းထ ေ််း သ မ််း ထျှော ်း ှ  ပါမည် ။ 

 ၂.၆။ အ သင််း၀ င်မျျှော ်းအ ရေ ဖြင့်် ရ ငွေသွေင် ်းရငွေထိုတ် ဖပိုလိုပ်လ ိုပ ါကလူကက ်းမင် ်း၏ဘဏ်စျှော  င််းတွေ င် 

  လ ိုရလျှော က်ရသျှော ရငွေပမျှော ဏ ှ ရေ ပါမည်။ 

 

၃။ SHWE Premier Banking ၏ အထ ်းခံစ ်းခွင ်မျ ်းနှင ် စည််းမျဉ််းဥပ္ ဒေမျ ်း 

 ၃.၁။ SHWE Debit Card and Credit Card 

၃.၁.၁။ SHWE Debit Card, Credit Card အျှော ်း အ သင််း၀ င်၏ အ မည်နှင့်် ထိုတ် ရပ်း 

သွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပပ ်း SHWE Premier Banking လက်က မ််းစျှော ရစျှော င် မျျှော ်း တွေင်

ရြျှော ်ဖပပါ ှ သည့်် အ တ ိုင် ်း  SHWE Premier Banking အ သင််း၀ င်မျျှော ်းအ ျှော ်း

အ သ အ မှတ်ဖပိုမှု အ ကျ  ို ်း ခ စျှော ်းခွေင့်် မျျှော ်းနှင့််  ၀ေရ် ဆ ျှော င်မှုမျျှော ်း ရပ်းအ ပ်သွေျှော ်း မည် 

ဖြစ်ပပ ်းအ သ င််း ၀င်မ ျျှော ်းထ  အ ခါ အျှော ်းရလျျှော်စ ွေျှော ရဖပျှော င််းလွဲမှုမျျှော ်း(သ ိုေ့မ ဟိုတ)်ထပ် တ ို ်း 

၀ေရ်ဆျှော င်မှုမျျှော ်း အ ျှော ်း သ တ်မှတမ်ှု မျျှော ်း ှ ပါက  အ သင််း ၀င်မ ျျှော ်းအ ျှော ်း အ ချ  ေ်နှ င့်် 

တရဖပ်းည အ ရက ကျှော င််း ကကျှော ်း ရပ ်းသွေျှော ်းမည် ဖ ြစ်ပါသည။် အ ဆ  ို ပါSHWE Debit Card, 

Credit Cardအ ျှော ်းရ ွှေဘဏ်၏  ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု  အ ရေဖြင့််သျှော   ှ ရေမ ည် ဖြစ် ပပ ်း 

ရတျှော င််းဆ  ိုလျှော ပါက (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် ၀ေရ်ဆျှော င်မှု  ပစ်ွဲ သွေျှော ်းပါက ဖပေ်လည် အ ပ် နှ  

 ပါမည်။ 

  ၃.၁.၂။ SHWE Debit Card, Credit Card အ ျှော ်း အ သ င််း ၀င်ထ ျှော ်းသူအ တွေက်သျှော  ထိုတ်ရ ပ်း

   ဖခင််း ဖြစ်ပပ ်းလ ွဲရဖ ပျှော င််းဖခ င််း၊ အ ရပါင်ထျှော ်းဖခင် ်း( သ ိုေ့မဟို တ်)ယခိုရြျှော ်ဖပပါစည် ်းမျဉ် ်း

   စည််းကမ် ်းမျျှော ်းအ  ခွေ င့််ဖပ ို ထျှော ်းသည့််အ ရကကျှော င် ်းအ  ျှော မျျှော ်းမှလွေွဲ၍ အ သ ို်းဖပို ဖခင် ်း 

     မျျှော ်းမဖ ပိုလိုပ် ပါ။ 

၃.၁.၃။  SHWE Debit Card, Credit Card က ိုင်ရဆ ျှောင်သူ အ သ င််း၀ င်အ ရေဖြ င့်် 

ရ ွှေဘဏ်၏MPU ကဒ် ၀ေရ် ဆ ျှော င်မှုမျျှော ်းက ို  ှ န ို င်မျှှော ဖြ စ်ပပ ်းရ ွှေဘဏ်၏ MPU က ဒ် 

၀ေရ်ဆျှော င်မှု အ သ ို ်းဖပ ိုမှုအတွေက် အ သ င််း ၀င်အ ရေဖြ င့်် လ ို က်ေော  မည့်် စည် ်းမျ ဉ် ်း 

စည််းကမ် ်းမျျှော ်းအ ျှော ်း အ ကျ ို်း၀င် သွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပါ သည။် 

၃.၁.၄ ။ အ သင််း၀ င်အ ရေဖြ င့်် မ မ တ ိုေ့အ ျှော ်း ထိုတ်ရပ်းထျှော ်းသ ည့်် ရ ွှေဘဏ်၏ SHWE Debit 

Card, Credit Card  ရပျျှော က်ဆ ို်းဖခင် ်း၊  အ ခ ို်းခ  ဖခင် ်း မ  ှ ရစ ေ် အ ထူ်း ဂရိုဖပ ို မ ည် 
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ဖြစ်ပပ ်း SHWE Debit Card, Credit Card နှင့််ပတ် သက်သည့််  လ ိုခခ ိုရ ်းဆ  ိုင်  ျှော 

အ ချက်အ လက်မျျှော ်းက ို သ တ ဖပို သင့််ပါသ ည။် SHWE Debit Card, Credit Card 

ရပျျှော က်ဆ ို်းဖခင် ်း၊ အ ခ ို်းခ  ဖခ င််း( သ ိုေ့မဟို တ်)ပျ က်စ ်းဖခ င််း မျျှော ်း ဖြစ်ရပေါ် ပါကအ သင် ်း၀ င် 

အ ရေဖြင့််ဘဏ်သ ိုေ့  ြိုေ် ်းဖ ြင့််ဖြစ်ရစ၊  အ  ်း ရမ်းလ်  ဖြ င့်် ဖြစ်ရစ ချ က် ချင် ်း 

အ ရကကျှော င််းက ကျှော ်း မည် ဖြ စ်ပပ ်း စျှော ဖြ င့်် ထပ်မ  အ ရက ကျှော င််းက ကျှော ်းရပ ်း မည်ဖ ြစ်ကျှော 

ဘဏ်ဘက်မှ ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့ ြို ေ််းဖြင့်် ဖြစ်ရစ၊ အ  ်းရမ ်းလ်ဖြ င့််ဖြစ်ရစ (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် စျှော ဖြ င့်် 

ဖြစ်ရစ အ ရ ကကျှော င််း ကကျှော ်းမှု လက်ခ မ ခင် အ ချ  ေ်အ ထ အ သင််း၀ င်အ ရေဖြ င့်် ရငွေသွေ င် ်း 

ရငွေထိုတ် က စစ ပမ်ျျှော ်း  အ ျှော ်းလ ို်းက ို ရဆျှော င်  က်န ိုင်မ ည် ဖြစ် ပါသည။်  ရ ွှေ ဘ ဏ်

အ ရေဖြင့်် အ သ င််း၀ င်၏  လ ိုခခ ိုမှုအတွေက်  ဆ က် သွေယ်လျှော ချ  ေ်တွေင် က ဒ်ပ ို င် ှင် 

အ စစ်အ မှေ် ဟိုတ် မဟို တ်က ို အ တည်ဖ ပိုန ို င် ေ် ဆ  ရလျျှော ်ရသျှော ရမ်းခွေေ််း မျျှော ်းဖ ြ င့်် 

စစ်ရဆ်းရမ်းဖမေ် ်းန ိုင်ခွေ င့်် ှ သည။်ဘဏ်အ ရေဖ ြင့််ရ ငွေ သွေင််း ရငွေထိုတ်က စစ ပ် မျျှော ်း အ ျှော ်း

လ ို်းအ တွေက် လိုပ်ငေ််းလ ို အ ပ်ချက်အ   ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့  စစ်ရဆ်းရမ်းဖ မေ််းဖခ င််း အ ျှော ်း 

ရဆျှော င်  က် သွေျှော ်းပါမည် ။ 

၃.၁.၅။ ကဒ်ရပျျှော က်ဆ ို ်းဖခင် ်း၊  အ ခ ို်းခ  ဖခင််း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် ပျ က် စ ်းဖခင် ်းအ တွေက် ရ ွှေ ဘဏ် မှ 

SHWE Debit Card, Credit Card အ သစ်တစ်ခိုဖပေ်လ ညထ်ိုတ်ရပ်းသွေျှော ်း မည်ဖြစ်ပ ပ ်း

ထ ို ကဒ်အ သစ်ထိုတ်ရပ ်းဖခ င််းနှင့််  စပ်လျဉ််း သည့််  ကိုေ် ကျစ  တ်အ ျှော ်းကဒ်ပ ို င် ှင် က 

ကျခ  ပါမည်။ က ဒ်အ သစ်(သ ိုေ့မဟို တ်)ထပ် မ ထိုတ်ရ ပ်းထျှော ်းရသျှော ကဒ်အ ျှော ်းအ သ ို ်း  

ဖပို ျှော တွေင် SHWE Premier Banking မှ ထိုတ်ဖပေ်ထျှော ်းရသျှော  စည််းမျ ဉ််း 

စည််းကမ် ်းမျျှော ်း အ တ ိုင််းသ က်ရ ျှော က်မှု ှ ရ စ ပါမည။် 

  ၃.၁.၆။ ရ ွှေဘဏ်အ ရေဖြင့်် ဘဏ်မှ သတ်မှတထ်ျှော ရသျှော စည််းမ ျဉ််းစည််းကမ််းမ ျျှော ်းအ တ ိုင််း  

   အ သင််း၀ င်မျျှော ်းအ ျှော ်းSHWE Debit Card, Credit Card (အ ခါအ ျှော ်းရလျျှော်စ ွေျှော )အ ခမွဲ့်

   သ ို်းစွေွဲခွေင့််ရ ပ်းသွေျှော ်း မည်ဖြစ် သည။်အ သင် ်း၀ င်မျျှော ်းအ ရေ ဖြင့််CreditCard သ ို်းစွေွဲ ျှောတွေ င် 

   ဘဏ်မှချမှတထ်ျှော ်းရသျှော စ ည််းမျဉ််းစည် ်းက မ််းမျျှော ်းအ တ ိုင််းလ ိုက်ေော  မည် ဖြစ်သ ည။် 

၃.၁.၇။ SHWE Premier Bankingခေ််းမ က ို  ရငွေ သျှော ်းသွေ င််း/ထို တ်ဖခင််းဆ  ိုင် ျှော  က စစ ပမ်ျျှော ်း ၊ 

ဘဏ်လိုပ်ငေ််း  ရဆျှော င်  က်ဖခင် ်းဆ  ိုင် ျှော  က စစ ပမ် ျ ျှော ်း (Account ြွေင့််လှစ် ဖခင််း ၊ 

ရငွေသျှော ်း လ ွဲရ ဖပျှော င််း ဖခင် ်း အ ပါအ ဝင်) အ တွေက် ဘဏ်ြွေ င့်် က်မျျှော ်း  အ တွေင််းရေေ့လ ည် 

(၃)ေော   ထ   ရဆျှော င်  က်ရ ပ်းသွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပပ ်းအ ဖချှော ်းရ သျှော  ၀ေရ်ဆျှော င်မှုဆ  ိုင် ျှော  က စစ 

 ပမ်ျျှော ်းအ တွေက် ညရေ(၅ ) ေော   ထ ရဆျှော င်  က်ရပ်းသွေ ျှော ်းမည်ဖြစ်သည် ။ 

  ၃.၁.၈။ အ သင််း၀ င်မျျှော ်း၏ ကဒ်မျျှော ်း အ ျှော ်း မမှေ်မကေ် အ သ ို်းဖပို ဖ ခင််းမျျှော ်း မ ှ ရစ ေ်အ သင် ်း ၀င်

   မျျှော ်း အ ရေဖြ င့်် မ မ တ ိုေ့၏ ဖပ ညတ်ွေင််း/ ဖပည်ပ  ြိုေ််းေ ပါတ် မျျှော ်းအ ျှော ်း ဘဏ်သ ိုေ့  အ သ ရပ ်း

   ထျှော ်း မည်။ 

  ၃.၁.၉။ အ သင််း၀ င်အ ရေဖြ င့်် မ မ ၏  ဘဏ်ရငွေစျှော  င် ်း ှင် ်းတမ််း အ ျှော ်း ရ ွှေဘဏ်၏ iBanking 

   (Internet Banking) မှတဆ င့်် ၀ င်ရ ျှော က်က ကည့််ရှု  စစ် ရဆ်းန ိုင် ပပ ်း ရဖပစျှော  ထိုတ် ယူ

   န ိုင်ပါသည။် 
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 ၃.၁.၁၀။ အ သင် ်း၀ င်မျျှော ်းအ ရေဖြင့်် ဘဏ်လိုပ်ငေ််းချ  ေ်အ တွေင််းအ သ င််း ၀င်တ ိုေ့၏ ဘ ဏ်စျှော  င််း  

က စစ ပမ်ျျှော ်းနှင့််  စပ်လျဉ််း၍  မ မ တ ိုေ့၏  သ က်ဆ ိုင် ျှော  မ ေ်ရေဂျျှော မျျှော ်းသ ိုေ့ ဆ က်သွေ ယ် 

စ ိုစမ််း ရမ ်းဖမေ် ်းန ိုင် ပါသည။် 

 ၃.၂။ အ သင််း၀ င်၏ ဘဏ်စျှော  င််း (မျျှော ်း) 

ဤစျှော ချိုပ်ပါ စည််းမျဉ််းစ ည််းကမ် ်းမျျှော ်းအ တ ိုင် ်း တ ို က်ရ ိုက်  (သ ိုေ့ မဟိုတ)်  သွေ ယ်၀ ိုက်၍ရသ ျှော ် 

လည််းရကျှော င် ်း၊ က ိုက် ည မှုမ  ှ ရသျှော အ သင််း ၀င်၏ဘ ဏ်စျှော  င််းြွေင့််ဖခ င််း၊ ဘဏ် လိုပ်ငေ််းက စစ 

 ပမ်ျျှော ်း ရဆျှော င်  က်ဖခင် ်း၊  ဘဏ်စျှော  င််းပ တ်သ မ််းဖခ င််း နှင့်် ရ ငွေရပ ်းရငွေယူ  က စစ ပ် မျျှော ်းအ ျှော ်း 

ရ ွှေဘဏ်  ၏  သတ်မှတ် ထျှော ်းရသျှော  ဘဏ်စည််းမျဉ် ်း/စည််း ကမ််းမ ျျှော ်းအ တ ိုင််း  ရ ဆ ျှော င်  က် 

သွေျှော ်း မ ည်ဖ ြစ်သည် ။ 

 ၃.၃။ အ  မတ် ိုင် ျှော ရ ျှော က်အ ခမွဲ့်၀ေရ်ဆျှော င်မှုမျျှော ်း 

၃.၃. ၁။ SHWE Premier Banking စျှော  င််းပ ိုင် ှ င်မျျှော ်း အ ဆ င်ရဖပရချျှော ရမွေွဲ့ ရစ ေ်အ တွေက် 

ချက်လက်မတှ်စျှော အ ိုပအ် ျှော ်း ဘဏ်တွေ င် လူက က ်း မင် ်း တ ိုေ့၏ စျှော  င််းသွေ င််း ထျှော ်းရ သျှော 

အ  မလ် ပ်စျှော သ ိုေ့ပ ိုေ့ရဆျှော င်ရပ်းပါမည်။ 

၃.၃.၂။ ချက်လက်မတှ်စျှော အ ိုပ(်သ ိုေ့မ ဟိုတ)်ဘဏ်စျှော  င််း ှ င််းတ မ််း( သ ိုေ့မဟိုတ)် 

 င််းနှ ်း ဖမ ိုပ်နှ မှု၊ ရငွေရပ ်းရချ မှုနငှ့်် အ ဖချှော ်းရသျှော ရငွေ ရပ်း ရငွေယူ က စစ ပမ် ျျှော ်းအ တွေ က် 

သက်ဆ ိုင် ျှော  စျှော ပ ိုေ့ ကိုမပဏ  (သ ိုေ့ မဟို တ်) ဘဏ်၏ ဖ ပင်ပ ပို ဂ္လ  က စျှော ပ ိုေ့ 

၀ေရ်ဆျှော င်မှု (သ ိုေ့မ ဟိုတ် )  ရ ွှေဘဏ်မှ တျှော ဝေ်ရပ်းအ ပ်ဖခင််းခ  ရ သျှော  တျှော ဝေ် ှ သူ 

တစ်ဥ ်းဥ ်း  မှ  အ  မတ် ိုင် ျှော ရ  ျှော က် ၀ေရ်ဆျှော င်မှု ရပ်း ျှော တွေင်  ရ ပျျှော က်ဆ ို်းပျ က်စ ်းဖခ င် ်း 

(သ ိုေ့မဟို တ်) ရေော က် ကျဖခ င််းရက ကျှော င့်် အ သ င််း ၀င်ထ တွေင် ေစ်ေော ဆ  ို်းရ ှု်းမှု မျျှော ်း တစ် စ ို 

တစ် ျှော ရပေါ်ရပါက်လျှော ပါကဘဏ်အ ရေဖ ြင့််တျှော ၀ေယ်ူရဖြ ှ င််းရပ ်းမည် မဟိုတ် ပါ ။ 

  ၃.၃.၃ ။ အ သင််း၀ င်၏ရတျှော င် ်းဆ  ိုမှု အ  ဘဏ်မှလူက က ်းမ င််း၏ အ  မသ် ိုေ့ရငွေလျှော ယူရပ်း ဖခင် ်း 

   (သ ိုေ့မဟို တ်) ပ ိုေ့ရဆျှော င်ရပ ်းဖ ခင််း အ စ ှ သညတ် ိုေ့ က ို ၀ေ် ရဆျှော င်မှုရပ်း ျှော တွေင် ဘဏ် ၏ 

   စည််းမျဉ််း/စည် ်းကမ် ်းမျျှော ်းအ တ ိုင််းစ စဉ်ရဆ ျှော င်  က်ရ ပ်း ပါမည်။ 

 ၃. ၄ ။ SHWE Premier Banking ၏အ ဖချှော ်းရသျှော ၀ေရ်ဆျှော င် မှုမျျှော ်း 

၃.၄ .၁။ SHWE Premier Banking၀ေရ်ဆျှော င်မှုမျျှော ်းရပ ်း ျှော တွေင် သက်ဆ ိုင် ျှော  ကိုေ်ပစစ ည် ်း 

မျျှော ်း ၊ ၀ေရ်ဆျှော င်မှုမျျှော ်းနှ င့်် စပ်လျဉ််း၍  ဖပဌျှောေ ််းထျှော ်းရ သျှော  စည််းမျဉ် ်း  ဥပရဒ သမျ ျှော ်း 

အ   ရဆျှော င်  က် ရပ ်းသွေျှော ်းမည်  ဖြစ်သည် ။  အ သင် ်း၀င်၏  ရတျှော င််းဆ  ိုချ က်ဖြ င့်် 

အ ဆ  ိုပါကိုေ်ပစစည််းမျျှော ်း၊ ၀ေ် ရဆျှော င်မှုမျျှော ်းနှင့််ဆက်စပရ် သျှော စည််းမျဉ််းစည် ်းကမ် ်းမျျှော ်း 

အ ျှော ်း ကကည့််ရှု စစ်ရဆ်းန ို င် ေ် ထျှော ်း ှ ရပ်းထျှော ်းပပ ်း  အ သင််း၀ င်မျျှော ်း အ ရေဖ ြင့်် 

အ ဆ  ိုပါစ ည််းမျဉ််း စည််းက မ််းမျျှော ်းအ ျှော ်း ေော ်းလည် သ ရဘျှော ရပါက ်ေ် လ ိုအ ပ်ပပ ်း 

အ ဆ  ိုပါ ကိုေ်ပစစည််းမျျှော ်း၊ ၀ေရ်ဆျှော င်မှုမျျှော ်း အ သ ို်းဖ ပိုမှု အ ရပေါ်တွေင် စည််းမျဉ် ်း/ 

စည််းကမ် ်းမျျှော ်း အ တည်ဖြ စ်ရစ မည်။ ယခို ရြျှော ်ဖပထ ျှော ်းသည့်် စည် ်းမျဉ် ်းစည််းက မ််း 

မျျှော ်းနှင့််အဆ  ိုပါကိုေ်ပစစည် ်း မျျှော ်း( သ ိုေ့မဟိုတ် )၀ေ်ရဆျှော င် မှုအတွေက်ချမတှ် ထျှော ်းရသ ျှော 

စည််းမျဉ််းစည် ်းက မ််းမျျှော ်းအ တ ိုင််း ရဆျှော င်  က်သွေျှော ်းမည် ဖ ြစ်သည။် 
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  ၃.၄ .၂။ ဘဏ်အ ရေဖြင့်် ကိုေ်ပစစည် ်း အ သစ်မျျှော ်း၊ ၀ေရ်ဆျှော င်မှု အ သစ်မျျှော ်း၏သတ င််းအ ချ က်

   မျျှော ်းနှင့်် ပတ် သက်၍ ဘဏ် တွေင်ထ ေ််းသ မ် ်းထျှော ်း ှ ရသျှော  အ သင််း၀ င်တ ိုေ့၏ က ိုယ် ရ ်း

   အ ချက်အ လက်ရပေါ် မူတ ည၍်  အ ချ  ေ်နှင့််တရဖပ ်းည  ရပ်းပ ိုေ့  ဆ က်သွေယ်သွေျှော ်း မည်ဖ ြ စ်

   ပါသည။် 

  ၃.၄ .၃။ အ သင််း၀ င်ေော မည်ပါ ှ ရသျှော ဘဏ်စျှော  င််းနှင့်် ပတ် သက် ဆ က်နွေယ်သည့်် သတင် ်း 

   အ ချက်အ လက်မျျှော ်းပါ၀ င်ရ သျှော ဘဏ်စျှော  င််းဆ  ိုင် ျှော  ထိုတ်ဖပေ်ချက် (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  

   ဘဏ်အ ရေဖြင့်် တ ို က်ရ ိုက် ပါ၀င် ပတ်သ က်ဖခ င််းမ ှ ရ သျှော  ကိုေ်ပစစည််း/၀ေရ်ဆျှော င် မှု 

   အ ရကကျှော င််း က ိုအ သင် ်း၀ င် က ိုယတ် ိုင် ဘဏ်တွေင် အ တည်ဖပိုထျှော ်းရ သျှော လ ပ်စျှော 

   အ တ ိုင််းရပ ်းပ ိုေ့ ဆ က်သွေယ် သွေျှော ်းပါမည်။ 

၃.၄ .၄ ။အ သင််းဝ င်တစ်ဥ ်း ၏SHWE Premier Banking အ သင််း ဝင်ဖ ြစ်မှုအ ျှော ်းပ ို မှေသ် ို်းသ ပ်  

သွေျှော ်းမည်  ဖြစ်ပါသည် ။ Premier Saving Account နှင့်် ရ ွှေဘဏ်၏ Fixed Deposit 

Account တစ်ခိုခိုစိုစိုရပါင််း ၏လ စဉ ် ပျမ််းမ  လက်က ျ ေ်ရငွေ ပ မျှော ဏမှျှော  လူ ပိုဂ္ ို လ်

တစ်ဦ်းချင် ်းစျှော  င််းအ တွေက်၂၀၀,၀၀ ၀,၀၀ ၀/-( ကျပ်သ ေ််းနှစ်ရထျှော င်တ တ )၊(၂)ဥ ်း 

ပူ်းတွေွဲစျှော  င််း  နှင့်် ကိုမပဏ အ သင််းအ ြွေွဲွဲ့  စျှော  င််းမျျှော ်း  အ တွေက်၃၀ ၀,၀၀ ၀,၀၀၀/ -  ( က ျ ပ် 

သ ေ််းသ ို ်းရထျှော င်တ တ ) ရအ ျှော က်ရလျျှော့်ေ ည််း သွေျှော ်းခွဲ့်ပါ ကပထမ လ ကိုေ်တွေင် က က ည့််ရှု 

စစ်ရဆ်းပပ ်း ဒိုတ ယရ ဖမျှော က် လတွေ င် သက်ဆ ိုင် ျှော  မေ်ရေဂ ျျှော  မှ  အ ရက ကျှော င််း က ကျှော ်း 

ပါမည်။ တတ ယရဖ မျှော က် လတွေင် ဒဏ်ရက က်း  (penalty fee)  ၅၀,၀၀၀/-  ( ကျပ် 

ငါ်းရသျှော င် ်းတ တ ) ရကျှော က် ခ မည် ဖြစ်ပါသ ည။် 

၃.၄ .၅။ အ ေ မ့််ဆ ို်း လ ိုအ ပ်ချက်မျျှော ်း နှင့်် က ိုက်ည မှု မ ှ ဖခင် ်း  ( သ ိုေ့ မဟိုတ် )  ( ဘဏ်၏ သ တ်မှ တ် 

ထျှော ်းရသျှော  အ သင််းဝင် သ တ်မှတခ်ျက်မျျှော ်းနှ င့်် မည ညွေတဖ်ခင််း ) ဖြစ်ရပေါ်လျှော ပါ က 

ကက ိုတ င်သတ ရပ်း ဖခင်မျ  ို်းမ  ှ ပွဲအ သင််း၀ င်အ ဖြစ်မှဘ ဏ်အ ရေဖြင့်် ပစ်ွဲန ိုင်သည် ။ 

အ သင််း၀ င်၏၀ေ်ရဆျှော င်မှုမ ျျှော ်း  ှ  ေ်ထ ေ််းသ မ််းထျှော ်း ှ န ို င်မှုနှင့််ပတ် သက်၍ ဘဏ် ၏ 

၀ေရ်ဆျှော င်မှုဆ  ိုင် ျှော စည််းမျ ဉ််းစည််းကမ််း မျျှော ်းအ တ ိုင် ်း ရဆျှော င်  က်သွေျှော ်းပါမည် ။ 

၃.၄ .၆။ SHWE Premier Banking ခေ််းမ ှ အ စည် ်းအ ရဝ်းခေ််း၊ ြက်(စ်)နှ င့်် အ င်တျှောေ က် တ ိုေ့

 က ိုအ သင််း ၀င်မ ျျှော ်းလွေယ်ကူစွေျှော အ သ ို်းဖပို မှုအ ဆ င်ရဖ ပရစ ေ်ထျှော ်း ှ ရပ်းထျှော ်းသ ည။် 

 အ ဆ  ိုပါကွေေ်ယက်(သ ိုေ့ မဟို တ်)ြက်စ် (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်အင် တျှော ေက်အ သ ို်းဖပ ို၍ စျှော အ ဝ င် 

 အ ထွေက် ရေော က်ကျမှု၊ အ မှျှော်းအယွေင််းတစ်စ ိုတစ် ျှော ဖြစ်ရပေါ်မှု (သ ိုေ့ မဟို တ် ) 

 တစ်စ ိုတစ် ျှော ချ  ိုွဲ့ယွေင် ်းမှုမျ ျှော ်းတ ိုက်ရ ို က်( သ ိုေ့မဟို တ်)သွေယ်ဝ ိုက်ရ သျှော ေည််းဖြ င့််ဖ ြစ်

 ရပေါ်လျှော ပါကဘဏ်အ ရေဖ ြင့််တျှော ဝေ်ယူရ ဖြ င်ှ ်းရပ ်း မည်မဟိုတပ်ါ။ 

  ၃.၄ .၇။ ရ ွှေဘဏ်အ ရေဖြင့််   SHWE Premier Banking မှ ပ ့်ပ ို ်းထျှော ရသျှော  ကိုေ်ပစစည် ်းမျျှော ်း /

   ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုမျျှော ်း/အ ထူ်းအ ခွေင့််အရ ်းမျျှော ်းအ ျှော ်း က က ိုတ င် အ သ ရပ်းဖခ င််းမျ  ို်း မ ှ ဘွဲ 

   ကွေွဲလွေွဲမှု၊ဆ  ိုင််း င ့်မှု၊( သ ိုေ့မဟို တ်)ရိုပ် သ မ််း မှု( သ ိုေ့မဟိုတ် )  ပဆ်  ိုင််းမှု မျျှော ်းအ တွေက် 

   ခ ိုင်လ ိုရသျှော အ ရကကျှော င် ်းအ  င််းတစ်စ ိုတစ် ျှော  ဖ ြစ်ရပေါ် လျှော ပါကဖပိုလိုပ်ပ ို င်ခွေင့်် ှ  

   သည။်  ရ ွှေဘဏ်အ ရေဖ ြင့််  အ ဆ  ိုပါ ကိုေ်ပစစည််းမ ျျှော ်း/ ဝ ေ်ရဆျှော င်မှုမျျှော ်း / အ ထူ်းအ ခွေ င့််

   အ ရ ်းမျျှော ်းအ ျှော ်းက က ိုတ င်အ သ ရပ်း ဖခင်မျ  ို်း မ ှ ဘွဲ ကွေွဲလွေွဲ မှု၊ဆ ိုင််းင ့်မှု ( သ ိုေ့မဟိုတ် ) 
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   ရိုပသ် မ် ်းမှု (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် ပ် ဆ  ိုင််းမှုမျျှော ်းရ ကကျှော င့်် ဖြစ်ရပေါ် လျှော ရသျှော ဆ  ို်းရ ှု်းမှု၊ေစ်ေော 

   ပျက်စ ်းမှု ( သ ိုေ့မဟိုတ် )အ ရက ကျှော င််းက စစ တစ်စ ိုတစ် ျှော အ တွေက်တျှော ဝေ်ယူရဖြ င်ှ ်း 

   ရပ်းမည် မဟိုတပ်ါ ။ 

  ၃.၄ .၈။ ဤစည််းမျဉ််းစည် ်းကမ် ်းမျျှော ်းအ ျှော ်းရ ွှေဘဏ်၏ ဘဏ်စျှော  င််းြွေ င့််လှစ်မှုရယ ဘူယျ 

   စည််းမျဉ််း/ စည််းကမ််း မျျှော ်းနှ င့််အတူရလ့်လျှော ြတ်ရှုထျှော ်း ပါမည်။အ ထက်ပါ 

   ရယဘူယျစည် ်းမျဉ််း/စ ည််း ကမ််းမ ျျှော ်း၊ မ တတူမျျှော ်းအ ျှော ်းရ တျှော င််းယူြတ်ရှု န ိုင်ပါသ ည် ။ 

  ၃.၄ .၉။ အ သင််း၀ င်အ ရေဖြ င့််  ဝေ်ရ ဆ ျှော င်မှုမျျှော ်းနှင့်် စပ်လျဉ််း၍  ြျက်သ မ် ်းလ ိုပါက အ ဖချှော ်း သူ

   တစ်ဥ ်းဥ ်း က  ရဆျှော င်  က်န ို င်မည်မဟို တ်ဘွဲ  ရ ွှေဘဏ် ၏SHWE Premier Banking 

   စျှော  င််းပ ိုင် ှင် က သျှော ရတျှော င််းဆ  ိုန ိုင်သ ည။် 

 ၃.၅။ နှုတ်(သ ိုေ့ မဟိုတ)် စျှော ဖြင့်် ည ေ်ကကျှော ်းချက် မျျှော ်း 

  ၃.၅.၁။ ဘဏ်စျှော  င််း(မျျှော ်း)နှင့််စပ် လျဉ််း၍ ရပ်းထျှော ်းရသျှော ည ေ် ကကျှော ်းချက် မျျှော ်းအ ျှော ်းမရဖ ပျှော င် ်း 

   လွဲ န ိုင် ေ် စျှော ဖြင့််  ရပ ်းပ ိုေ့ရပ ်း ပါမည်။  အ သင် ်း၀င် မျျှော ်း အ ရေဖြင့်် ဘဏ်မှသတ်မှ တ်

   ထျှော ်းရသျှော ပ ိုစ မျျှော ်းတွေင် ဖြ ည့််စွေက်ရ ်းသျှော ်း၍  ှင် ်းလ င််းတ ကျမှု ှ ရသျှော ည ေ် ကကျှော ်း 

   ချက်မျျှော ်း ရပ်း ေ်လ ိုအ ပ်သ ည။် 

  ၃.၅.၂။ အ သင််း၀ င်သည်  ဘဏ်၏ တျှော ဝေ် ှ သူ မျျှော ်းထ သ ိုေ့ အ  လက်ထရ ျှော ေစ် ေည််းစေစ်မျျှော ်း

   က ို အ သ ို ်းဖပ ို၍  အ သင် ်း၀ င် က ိုယတ် ိုင်  လိုပ်ပ ိုင်ခွေ င့်် မရပ ်းရသျှော ်ဖငျှော ်းလည် ်း  အ သင် ်း၀ င် 

   အ ရေဖြင့််  အ ဆ  ိုပါ ည ေ်ကက ျှော ်းချက်မျျှော ်းအ ျှော ်း ရဆျှော င်  က် ေ် အ ဖပ ည့််အ ဝ လိုပ်ပ ို င် ခွေင့််

   ရပ်းထျှော ်းသည့််အ ရပေါ် တူပ မှုမ ှ ရစ ေ်လက် မှတ်နှင့်် တကွေဘဏ်အ ျှော ်းည ေ် ကကျှော ်း 

   စျှော နှင့််အတူည ေ်ကကျှော ်းချက် မျျှော ်းရပ ်းပ ိုေ့န ိုင် သည။် 

  ၃.၅.၃။ ဘဏ်၏အ  လက်ထ  ေ််းေစ်စေ စ်က ိုအသ ို်းဖပ ို၍ ရဆျှော င်   က်ဖခင် ်းအ ျှော ်းည ေ်က ကျှော ်းချ က် 

   ရပ်းပပ ်းရေော က် မည်သူမည် ဝါကရဆျှော င်  က်သည် စ သညဖ်ြ င့််ဘဏ်၏ လိုပ်ငေ် ်း 

   ရဆျှော င်  က်မှုအ ပ ိုင််း က ိုမ ညသ် ိုေ့ရသျှော စ ိုစမ််းစစ်ရဆ်း မှုမျျှော ်းမ  ှ ဖခ င််းနှင့်် ဘဏ်အ ရ ေ 

   ဖြင့််  ည ေ်က ကျှော ်းချက်အ ျှော ်း  ဆ က်သွေယ်ရဆ ျှော င်  က် ေ် အ  လက်ထရ ျှော ေစ် ေည််းစေစ်

   က ိုအ သ ို်းဖ ပို၍ ရဆျှော င်  က်  ျှော တွေင်အ လွေွဲသ ို်းစျှော ်းလိုပ်မှု မျျှော ်း(သ ိုေ့ မဟိုတ)်တ ျှော ်း မ၀ င် 

   အ သ ို်းဖပ ိုမှုမျျှော ်းရ ကကျှော င့်် ဘ ဏ်အ ျှော ်း ယ ိုကကညအ် ျှော ်းက ို်းမှု က ို ပျက် ဖပျှော ်းရစမည့််  အ ဖခင် ်း 

   အ  ျှော မျျှော ်းနှင့်် စပ်လျဉ််း၍ ဘဏ်အ ရေဖြင့််သက်ဆ ိုင် ဖ ခင််းအ လျဉ််းမ ှ ဟိုအ သင် ်း ၀င် 

   အ ရေဖြင့်် သရဘျှော တူအ တည်ဖပိုရ ပ်း ပါမည် ။ 

  ၃.၅.၄ ။ အ သင််းဝ င်သည်  အ  လက်ထ  ေ််းေစ် ေည််းလမ် ်းမျျှော ်းဖ ြင့်် ည ေ်က ကျှော ်းချက် ရပ်း ျှော တွေ င် 

   ဆ  ို်းရ ှု်းေစ်ေော န ိုင်မှုမျျှော ်းအ ျှော ်း အ ဖပည့််အဝသ  ှ ေော ်းလည်  ပါမည်။ 

  ၃.၅.၅။ လူကက ်းမ င််း၏ က ိုယ်စျှော ်း/လူက က ်းမ င််း၏အ  လက်ထရ ျှော ေစ်ည ေ်ကကျှော ်းချ က်ဖြ င့်် 

   ရဆျှော င်  က် ျှော တွေင်ဖြစ်ရပ ေါ်လျှော ရသျှော မှျှော်းယွေင််းမှု၊မဖပ ည့််စ ိုမှု၊တ ျှော ်းမ၀င်အ သ ို်းဖပ ို

   မှုတိုပမှု မျျှော ်းအ ျှော ်းဘဏ်အ ရေဖြင့်် တျှော ၀ေယ်ူမည်မ ဟိုတရ်ကကျှော င် ်းက ို လူက က ်းမ င််း 

   အ ရေဖြင့်် ေော ်းလည်  လက် ခ  ပါမည်။ ထ ို ကွဲ့်သ ိုေ့  ည ေ်က ကျှော ်းချက်မျျှော ်း  ရပ ်း ျှော တွေင်  ေော ်း 

   လည်မှုလွေွဲဖခင််း၊ ဆ  ို်းရ ှု ်းမှုဖ ြစ်ရပေါ်ဖခင် ်း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် ကက ေေ့်ကကျှော ဖခင် ်းမျျှော ်း တစ်စ ိုတစ်  ျှော 

   ဖြစ်ရပေါ်လျှော ပါကလူက က ်းမ င််း၏တျှော ၀ေသ်ျှော ဖ ြစ်ပါသ ည။် 
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၃.၅.၆ ။ လူကက ်းမ င််း/  အ သင် ်း၀ င်အ ရေဖြင့််  ဘဏ်အ ျှော ်း တျှော ဝ ေ်ယူမှု  အ ပ ိုင် ်းမှ ကင် ်းလွေ တ် 

ရစ ပပ ်း ရပေါ် ရပါကလ်ျှော ရသျှော  ဆ  ို်းရ ှု်းမှု၊ ရတျှော င််းဆ  ိုမှု ၊  ကိုေ်ကျမှု၊ ေစ်ေော  ဆ  ို်းရ ှု်းမှု၊ 

အ သ ို်းစ  တ်(တ ျှော ်းစ  တ်၊ ရ ွှဲ့ရေစ  တ် စသည်)နှ င့်် အ ဖချှော ်းရသျှော  တျှော ဝေ်ယူ စ ျှော 

က စစမျျှော ်းအ တွေက်ပါတျှော ဝေ် ယူ မည။်အ  လက်ထရ ျှော ေစ်စေ စ်ဖြင့််  ည ေ် ကကျှော ်းချ က် 

အ တ ိုင််း ဘဏ်၏ ရဆျှော င်   က် မှုရက ကျှော င့်် ရပေါ်ရပါ က် လျှော ရသျှော  အ ကျ  ို်းဆ က်မျ ျှော ်း 

(ဥပမျှော - လူက က ်း မင််း  က ိုယ် စျှော ်းလှယ်  လ ွဲအ ပ်သူမှ အ လွေွဲသ ို်းစျှော ်းဖပ ိုဖခင် ်း၊ ရ ငွေပမျှော ဏ 

မှျှော်းယွေင််း ဖခင််းစ သည)်အျှော ်း လူကက ်းမ င််း၏ည ေ် ကကျှော ်းချ က်အ တ ိုင််းလ ိုက်ေော ရဆျှော င်   က် 

ထျှော ်းဖခင််းရ ကကျှော င့််လူက က ်းမ င် ်း /အ သင််း ဝင်အ ရေဖ ြင့်် တ ျှော ဝေ်ယူ ပါမည်။ 

၃.၅.၇ ။ အ သင််းဝ င် အ ရေဖြင့််  မ မ ၏ အ ချက်အ လက်မျျှော ်းနှင့််  မှေက်ေ်ရက ကျှော င််း တ ို က်စစ် ၍ 

 ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့ ဘဏ်အ ျှော ်းလိုပ်ပ ို င်ခွေင့််မ ရဖပျှော င် ်းမလွဲရပ ်းထ ျှော ်းရကကျှော င််း က ို တယ်လ ြိုေ် ်း 

 အ သ ို်းဖပ ိုပပ ်း နှုတ် ဖြင့််  ည ေ်ကကျှော ်းချက်  ရပ ်းန ိုင် သည။်  ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့  နှုတ်ဖ ြ င့်် 

ည ေ်ကကျှော ်းချက်  ရ ပ်းပ ပ ်းရေ ော က် ဘဏ်အ ရေဖြ င့််  ရ ဆ ျှော င်  က် ျှော တွေင် ဆ  ို်းရ ှု ်း မှု 

တစ်စ ိုတစ် ျှော ရပေါ်ရပါက် လျှော ပါက ဘဏ်အ ရေဖြင့််  သက်ရ ျှော က် မှု မ ှ ရစ ဟို 

ရြျှော ်ဖပပါ ှ ရသျှော  စျှော အ ျှော ်း ြက်စ် ဖြ င့်် ဖြစ်ရစ၊  လူက ို ယ်တ ိုင် သွေျှော ်းရ ျှော က်၍ဖြစ် ရစ၊ 

စျှော ဖြင့််အ တည်ဖ ပို ရ ်း သျှော ်းရ ပ်းပ ိုေ့ မ ည။် ထ ိုသ ိုေ့ နှုတ်ဖ ြင့််ည ေ် ကကျှော ်းချ က် ရပ်း မှုအျှော ်း 

ဆ  ို်းရ ှု်းမှု၊ တျှော ၀ေ ်ှ မှု (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်ရဆ ျှော င်  က် ျှော တွေင်  ဖြစ်ရပေါ်  လျှော ရသျှော  အ သ ို ်း 

စ  တ်မျျှော ်း အ တွေက်တျှောဝေ ် မယဖူခင််း (သ ိုေ့ မဟိုတ)် ရ  ှျှော င်ကကဉ်ဖခင် ်း ( သ ိုေ့မဟိုတ် ) 

ထ ိုကွဲ့်သ ိုေ့ ည ေ် ကကျှော ်းချ က် မျျှော ်းအ ျှော ်း  ရဆျှော င်  က် ေ်  ရနှော င့််ရနှ်း ကကေေ့်က ကျှော မှုမျ ျှော ်း 

 ှ လျှော ပါက အ သင််းဝ င်မှ ည ေ်ကကျှော ်းချက် ရပ ်းဖခင် ်း မဟိုတဟ်ို ဖပဆ ို ျှော  ရ ျှော က်၍ 

ဘဏ်အ ရေဖြင့်် ရဆျှော င်  က်ဖခင် ်းမဖပ ိုဘွဲ ထျှော ်းန ိုင်သ ည။် 

၃.၅.၈။ ည ေ်ကကျှော ်းချက် သည် အ တည်ဖပိုမှု (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်ယခင် ည ေ်ကကျှော ်းချက် မျျှော ်းနှင့်် ကွေွဲ လွေွဲ မှု 

  ှ ရေပါကအ သင််း ဝင်၏ည ေ်ကကျှော ်းချက်အ ျှော ်းလ ို်း က ိုည ေ်ကကျှော ်းချက်အ သစ် ဟိုမတှ် ယူ

 သွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပါသည် ။ 

၃.၅.၉။ ည ေ်ကကျှော ်းချက် ဖြင့််  ဖပ ိုလို ပ်ရသျှော  ရငွေရ ကက ်း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် ပစစည် ်းလ ွဲရဖပျှော င် ်း မှု 

ဖပိုလိုပ် သ ည့််  ည ် ယ် ချက် (သ ိုေ့ မဟိုတ)် လ က်ခ မည့််သူ စသ ညတ် ိုေ့နှ င့်် 

ပတ်သက်၍ ဘဏ်တွေင်  စ ို စမ််းရမ်း ဖမေ််းန ို င် ေ် တျှော ဝ ေ်မ ှ ရကကျှော င် ်းက ို  အ သင် ်းဝ င် 

အ ရေဖြင့်် သရဘျှော တူ ပါမ ည။် 

  ၃.၅.၁၀။အ သ ြ မ််းယူဖခ င််း ။ ။ဘဏ်အ ရေဖြင့်် တယ်လ ြို ေ််းဖြင့််ည ေ် ကကျှော ်းချ က်ရပ ်းမှု မျျှော ်း

   နှင့််ရဖ ပျှော ဆ  ိုချက်မျျှော ်းက ိုအ သ ြမ််း ယူထျှော ်းခွေင့်် ှ သည။် ထ ိုအ သ ြမ််း ယူထျှော ်းမှု 

   အ ျှော ်းလ ို်းက ို ဘဏ်၏ ပ ိုင် ဆ  ိုင်မှု အ ရေဖြင့််သျှော  ှ ရစ မည်ဖြစ်ပပ ်း အ သင် ်းဝင်မ ျျှော ်း ၏

   ည ေ်ကကျှော ်းချက် အ စစ်အ မှေ်သက်ရ သခ အ ဖြစ်ထျှော ်း ှ သွေျှော ်းပါမည်။ 

 ၃.၆။ SHWE Premier Banking ဝေ်ရဆ ျှော င်ခ 

၃.၆. ၁။ ဘဏ်အ ရေဖြင့်် အ သ င််းဝ င် အ ျှော ်း ကက ိုတ င် အ ရကကျှော င် ်းက ကျှော ်းစျှော  မထိုတဖ်ပေ်ဘွဲ ဘ ဏ်

ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုတစ်စ ိုတစ် ျှောအ တွေက်သင့််တ င့််ရသျှော စ  တ်၊အ ခရကက်းရ ငွေ( သ ိုေ့မဟို တ် ) 

န ိုင်င ရတျှော ်သ ိုေ့ ရပ ်းရဆျှော င် ရသျှော  အ ခွေေ်အ ခမျျှော်းက ို (ဘဏ်မှ သတ်မှတထ်ျှော ်းရ သျှော 
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နှုေ််းထျှော ်းမျျှော ်းအ တ ိုင််း)  ရ တျှော င််းခ န ို င်သ ည။် ၄ င််းဝ ေ်ရဆျှော င်မှုအ တွေက် နှုတ် ယူ 

သွေျှော ်းရသျှော အ ြ ို်းအ ခမျျှော်းအ ျှော ်းဖပေ်လည်ရ ပ်းအ ပ်မညမ် ဟိုတပ်ါ။ 

၃.၆. ၂။ အ သင််းဝ င်၏ဘဏ်စျှော  င််း မှရေ၍ အ ခါ အ ျှော ်းရလျျှော်စ ွေျှော ရပ်းရဆျှော င် မည့််စ  တ်၊ 

 အ ခရကက်းရ ငွေ( သ ိုေ့မဟိုတ)် အ ခွေေ်အ ခစသည်တ ိုေ့နှင့််ပတ်သက်၍ဘဏ်အျှော ်းလိုပ်ပ ို င်ခွေင့််

 ရပ်းထျှော ်းန ိုင်သ ည။် အ က ယ်၍ အ ဆ  ိုပါက စစ ပမ်ျျှော ်း ရဆျှော င်  က် ေ် အ လ ိုေ့ငှျှော  ဘဏ်

 စျှော  င််းမ ှ ဖခင် ်း(သ ိုေ့မဟို တ် )ဘဏ်စျှော  င််းအ တွေင် ်းရပ ်း ရဆျှော င် ေ်လ ိုရလျှော က်ရသျှော 

 ရငွေရက က်းမ ှ ဖခင် ်းမျျှော ်း ဖ ြစ်ရ ပေါ်လျှော ပါက အ သင််းဝ င်အ ျှော ်း အ သ ရပ်း  အ ရကကျှော င် ်းကကျှော ်း

 မှု၊သရ ဘျှော တူည မှု မရတျှော င််းခ ရတျှော ့်ပွဲ ဘဏ်အ ျှော ်း အ သင််းဝ င်၏ အ ဖချှော ်းရသျှော ဘ ဏ်

 စျှော  င််းမှရေ၍ ရပ်း ရဆျှော င် ခွေင့််ဖပ ို မည် ။ 

 ၃.၇။ SHWE Premier Banking အ သင််းဝ င်အ ဖြစ်မှ ပယြ်ျ က်ဖခင် ်း 
  ၃.၇. ၁။ ရအျှော က်ရြျှော ်ဖပပါ အ ချက်အ လက်မျျှော ်းနှင့်် ပ င စွေေ််းပါ က  SHWE Premier Banking 
   အ သင််းဝ င်အ ဖြစ်မှ ပယြ်ျ က်ခွေင့်် ှ သည။် 
   (က) အ သင််းဝ င်အ ရေဖြ င့််အ သ င််းဝ င်အ ဖြစ်မှ  ပယြ်ျ က်လ ိုစ တ် ှ ပပ ်းပ ိုစ တွေင် 
    ရ ်းသျှော ်း ရပ်းပ ိုေ့၍  ဘဏ်သ ိုေ့  တင်ဖပလ င်ရ သျှော ်လည််းရ ကျှော င််း၊ 
   (ခ ) အ သင််းဝ င်အ ရေဖြင့်် ဘဏ် ၏ရချ်းရ ငွေ (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်ပ ့် ပ ို်းမှုတစ်ခိုခို 
    (သ ိုေ့မဟို တ်)အ ဖချှော ်းရသျှော ဘဏ္ဍျှော ရ ်းအ ြွေွဲွဲ့အ စည််းတ စ်ခိုခိုအ ျှော ်းရပ်းရဆျှော င်
     ေ်ပျက် ကွေက်လ င်ရ သျှော ်လည််းရကျှော င် ်း၊ 

(ဂ ) အ သင််းဝ င် အ ရေဖ ြင့််  ရ သဆ  ို်းသွေျှော ်းလ င်  ( သ ိုေ့မဟို တ်) စ တ်ရပါ ့်သွေျှော ်းဖခင် ်း 
(သ ိုေ့မဟို တ်) ျှော ဇဝတ်မှုတစ် ခိုခိုရကကျှော င့််ထ ေ််းသ မ််းခ  ဖခ င််း( သ ိုေ့မဟို တ်) 
ရဒဝါလ  ခ သွေျှော ်းလ င်ရ သျှော ်လည််းရကျှော င် ်း၊ 

   (ဃ) ဥပရဒအ ရဖပျှော င် ်းအ လွဲရကက ျှော င့််ဘဏ်လိုပ်ငေ််းဆ က်လ က်လိုပရ်ဆျှော င်န ိုင်  ေ်

    အ ခွေင့််အလ မ််းမ ှ ဖခင််း ရကကျှော င့််SHWE Premier Bankingဝေ်ရဆ ျှော င်မှုမရပ်း

    န ိုင်ဖခင် ်းစသ ည့််က စစ ပ် မျျှော ်းဖြစ် ပွေျှော်းလ င်ရသျှော ်လည်ရ ကျှော င််း၊ 

  ၃.၇. ၂။ အ ထက်ရြျှော ်ဖပပါ အ ရဖခအ ရေမျျှော ်းမှ မဟိုတ် ဘွဲ ဘဏ် အ ရေဖြင့်် လ ိုရလျှော က်ရသ ျှော 

   အ ရကကျှော င််း  တစ်စ ိုတစ် ျှော  ရပေါ်ရပါက်လျှော ပါက အ သ င််းဝ င်မျျှော ်းအ ျှော ်း အ သ ရ ပ်းဖခ င် ်း 

   (သ ိုေ့မဟို တ်) ရဖြ ှ င််းချ က် တစ်စ ိုတစ် ျှော ရပ်းဖခ င််း ( သ ိုေ့ မဟိုတ)် တျှော ဝေ်ခ ဖခင််းတစ် စ ို 

   တစ် ျှော မ ှ ဘွဲSHWE Premier Banking ရအျှော က် ှ ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုလိုပ်ငေ််းမ ျျှော ်း 

   အ ျှော ်းလ ို်း( သ ိုေ့မဟိုတ)် တစ် စ တ်တစ်ရဒ သအ ျှော ်းဆ  ိုင် ်းင ့် ခွေင့််(သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  ပဆ်  ိုင််း ခွေ င့်် 

    ှ သည။် 

  ၃.၇. ၃။ ဤသ ိုေ့ SHWE Premier Banking ပယြ်ျက်ပပ ်းပပ ်းခ ျင် ်း သ ို ်းစွေွဲလ က် ှ ရသျှော SHWE 

   Debit Card, Credit Card မျျှော ်းက ို ဘဏ်သ ိုေ့အ ဖ မေ်ဆ ို်း ဖပေ်လည်အ ပ်နှ  မည် ။ 

၃.၇. ၄ ။ ဘဏ်ဘက်မှ ဖြစ်ရစ (သ ိုေ့ မဟိုတ)် အ သ င််းဝ င်ဘ က် မှဖြစ်ရစ SHWE Premier 

Banking အ သင််းဝ င်အ ဖြ စ်မှ  ပစ်ွဲသည့်အ် ခါ  အ သင််းဝ င်၏ ဘဏ်စျှော  င််း တွေင် 

ရပ်း ေ်ကျေ် ှ ရ သျှော ရ ကွေ်း ပ မ မျျှော ်းက ို ဘဏ်သ ိုေ့ ချက်ချ င် ်းရပ ်းရဆျှော င်ရစ ပါမည။် 
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၄။ ဘဏ်လကက်ျန်စ ရင််းရင်ှ်းတမ််းအသိဒပ္်း အတည်ဖပ္ြုချက်မျ ်း 

၄ .၁။ လူကက ်းမ င််း၏  ရတျှော င််းဆ  ိုချ က်အ  ဘဏ်အ ရေဖြင့််  သ က်ဆ ိုင် ျှော ကျှော လအ တွေက် လက်ကျ ေ် 

စျှော  င််းက ိုထိုတ်ယူရပ ်းပ ိုေ့န ို င်ပါသည။် 

 ၄ .၂။ အ ထူ်းြိုေ််းလ ိုင််း (သ ိုေ့မ ဟိုတ် ) ြက်စ် ဝေ်ရဆ ျှော င်မှု အ သ ို ်းဖပ ို၍  ည ေ်ကကျှော ်းချက် ရပ်း ထျှော ်းပါက 

  ရငွေရက က်းအ ဝင်/အ ထွေက် ဖပို မှုတစ်ခါ ဖပိုလိုပ်တ ိုင် ်း အ သ ရပ်းအ တည်ဖပ ိုချက် မျျှော ်းအ ျှော ်း ဘဏ် မှ 

  ရပ်းပ ိုေ့သွေျှော ်း မည် ဖြစ်ပါသည် ။ 

၄ .၃။ အ ကယ်၍ SHWE Premier Banking စျှော  င််းပ ိုင်  ှင်အ ရေဖြင့််  ဘဏ်မှ  ရ ပ်းပ ိုေ့ရသ ျှော 

ဘဏ်လကက်ျေ်  စျှော  င််း ှင် ်းတမ််း  ( သ ိုေ့မဟိုတ)်  အ သ ရ ပ်းအ တည်ဖပ ိုချက်မ ျျှော ်းက ို မ  ှ ပါ က 

စျှော ရ ်း၍ ဘဏ်သ ိုေ့ချက်ချင် ်း အ ရကကျှော င််းက ကျှော ်းန ိုင် သည။် 

၄ .၄ ။ SHWE Premier Banking စျှော  င််းပ ိုင် ှင် (က ိုယ် တ ိုင်) မှ ရအျှော က်ရြျှော ်ဖပပါ အ ချက်မျျှော ်း က ို 

ဘဏ်၏သတ်မှတထ်ျှော ်းရ သျှော စည််းမျဥ် ်း/စည််း ကမ် ်းနှ င့််အည ရတျှော င််းဆ  ိုန ိုင်ပါသ ည် - 

  (၁) ဘဏ်စျှော  င််းထွဲ ှ ရငွေ ပမျှော ဏက ိုစစ်ရဆ်း ေ် 

  (၂) ဘဏ်လကက်ျေ် စျှော  င််း ှ င် ်းတမ််းနှ င့်် အ သ ရပ်းအ တည် ဖပိုချ က်မျျှော ်းနှင့်် ပ တ်သက်၍ 

   အ ဝင်ပမျှော ဏက ိုစစ်ရဆ်း  ေ် 

  (၃) ဘဏ်လကက်ျေ် စျှော  င််း ှင် ်းတမ််းနှ င့်် အ သ ရပ ်းအ တ ညဖ်ပိုချ က် ရ ဖပစျှော   ှ သည့်် 

   အ ခါ  ချေ်လှပ်ခွဲ့်မှုမျျှော ်း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  အ မှျှော်း တစ်စ ိုတစ် ျှော   ှ ခွဲ့်ပါက ြ ို်းဆ က်၍ဖြစ်ရ စ 

   အ  ်းရမ်းလ်ဖြ င့်် ဖြစ်ရစ (သ ိုေ့ မဟိုတ)် စျှော ဖြ င့်် ရ ်းသျှော ်း၍ ဖြစ်ရစ ဘဏ်သ ိုေ့ အ ရက ကျှော င် ်း 

   ကကျှော ်း ေ် 

  (၄ ) စျှော  င််းစစ် ေ်အ လ ိုေ့ငှျှော အ သ ရပ်း အ တည်ဖ ပိုလ ျှော ဖြတ် ပ ိုင််းအ ျှော ်း လက်မတှ်ထ ို်း၍ ဖ ပေ်
   ရပ်း ေ် (ရတျှော င််းဆ  ိုထျှော ်းပါ က) 

၄ .၅။ အ ပ ိုဒ် (၃) (၄ ) တွေင် ရ ြ ျှော ်ဖပခွဲ့်ရသျှော  သ ို်းစွေွဲသူ၏ အ ရကကျှော င််း ကကျှော ်းစျှော က ို ဘဏ် အ ရေဖြင့််
ဘဏ်လကက်ျေ် ှ င််းတမ် ်းနှ င့််အသ ရပ်းအ တည် ဖပိုချ က် အ ျှော ်း SHWE Premier Banking 
စျှော  င််းပ ိုင် ှင်အ ရေ ဖြင့််  မှေ် ကေ်မှု ှ သည် ဟို မှတ်ယူပပ ်း  SHWE Premier Banking စျှော  င် ်း 
ပ ိုင် ှင်မှ ဖပ ိုလိုပ်လျှော ရသျှော ရတျှော င််းဆ  ိုချက်မျျှော ်း  အ ျှော ်းလ ို်းဘဏ်နှင့်် အ လျဉ််း သက်ဆ ိုင်ဖခ င််း 
မ ှ ရစ ။ 

၄ .၆။ ဘဏ်အ ရေဖြင့််  ဘဏ်လ က်ကျေ်စျှော  င််း ှ င််းတ မ််းနှ င့််  အ သ ရပ်း  အ တည်ဖပ ို ချက်တွေင် 
အ မှျှော်းအယွေင််း(သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  ချေ်လှပ်ခ  မှုမျျှော ်း အ ဖမေ် ဆ  ို်း ဖပေ်လညဖ် ပင်ဆင ်ေ်  ကက ိုတ င် 
အ ရကကျှော င််းမ ကကျှော ်း ဘွဲ ဖပ င် ဆ င်န ိုင်ပပ ်း အ ဆ  ိုပါ ဖပင်ဆ င်ချက်အ ျှော ်းSHWE Premier Banking 
စျှော  င််းပ ိုင် ှင် အ ရေဖြ င့််သ ရဘျှော တူလက်ခ ရပ ်း ပါမ ည။် 

 
၅။ ဒလျ ်ဒ က်း 
 အ သင််းဝ င်အ ရေဖြင့််  အ သ င််းဝ င်၏ ည ေ်က ကျှော ်းချ က်မျျှော ်း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  အ ဆ  ိုပါ ည ေ်ကကျှော ်းချက်အ ျှော ်း 
 ဘဏ်အ ရေဖြင့်် ရဆျှော င်  က် ေ် ဖင င််းဆ ေ်မှု (သ ိုေ့မ ဟို တ်) ဘဏ်၏ SHWE Premier Banking 
 ဝေ်ရဆ ျှော င်မှု၏ ကိုေ်ပစစည် ်းမျျှော ်း (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  ဝေ်ရ ဆ ျှော င်မှုမျျှော ်း အ သ ို်းဖပိုမှု  ( သ ိုေ့မဟိုတ)်  ဘ ဏ်
 အ ရေဖြင့်် ဤစည် ်းမျဉ် ်း/စ ည််းကမ် ်းမျျှော ်းအ ျှော ်း အ တ ညဖ်ပို၍  ဥပ ရဒရ ကကျှော င််းအ   တ ျှော ်းစွေွဲဆ ိုဖခင််း
 ဆ  ိုင် ျှော  က စစ ပမ်ျျှော ်းရ ကကျှော င့်် ကိုေ်ကျလျှော ရသျှော  ရ ငွေပမ ျှော ဏအျှော ်း ဖပေ်လည်  ရတျှော င််း ဆ  ိုမှု အ ပါအ ဝင် 
 ဘဏ်အ ရပေါ်တွေ င်ကျရ ျှော က်လျှော ရသျှော ရတျှော င််းဆ  ိုချ က်မျျှော ်း၊ အ ရ ်းယူ ရဆျှော င်  က်မှုမျျှော ်း၊ တ ျှော ်းစွေွဲမှု
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 မျျှော ်း၊  ေစ်ေော မှု၊ ကိုေ်ကျစ  တ်နှင့်် အ သ ို်းစ  တ် မျျှော ်း ( တ ျှော ်းစ  တ်မျျှော ်း အ ပါအ ၀င်) နှင့််  အ ဖချှော ်းရသျှော 
 ရပ်းဆ ပ် ေ်တျှော ဝေ်မျျှော ်းအ ျှော ်းလ ို်းက ိုအ သ င််းဝ င်အ ရေဖ ြင့််ရပ ်းရလျျှော် ပါ မည်။ 
 
၆။ အဒထွဒထွကိစစရပ္်မျ ်း 
 ၆.၁။ လ ပ်စျှော ရဖပျှော င််းလွဲဖခင် ်း 

အ သင််းဝ င် အ ရေဖြင့််  စျှော ပ ိုေ့  မည့်် ရေ ပလ် ပ်စျှော  ရဖပျှော င််းလွဲဖခ င််းမ ျျှော ်း ဖြစ်ရ ပ ေါ်လျှော ပါက
ဘဏ်အ ျှော ်းချက်ချင််းအ ရ က ကျှော င််းက ကျှော ်း ပါမည်။ထ ိုေ့အ ဖ ပင်လက် ှ အလ ိုပအ် က ိုင်( သ ိုေ့မဟိုတ် ) 
ရ ို်းခေ််း လ ပ်စျှော ရဖပျှော င် ်းလွဲဖခ င််းမျျှော ်း ဖြစ်ရ ပေါ်လျှော ပါက ဘဏ်သ ိုေ့အ ရက ကျှော င််း ကကျှော ်း ပါမည်။  

 ၆.၂။ ရလ ျှော ့်ရပါ ့်ရပ်းဖခင််း 
ဘဏ်၏ စည််းမ ျဉ််း/စည် ်း ကမ််းမ ျျှော ်းအ ျှော ်း တည်တ ့်ရစ ရ ်းအ တွေက် ဘဏ် အ ရေဖ ြင့်် ခွေ င့််လ တ် 

မှု၊ ဖပစ်ဒဏ်မှ ထ ေ်ချေ်မှု  (သ ိုေ့မဟို တ်) ရလ ျှော ့်ရပါ ့်မှု မရပ်း ဖခင််းအ ျှော ်းဖ ြင့်် တရဖပ်းည 
ရဆျှော င်  က်သွေျှော ်းမည် ဖြစ်ပါ သည။်  

 ၆.၃။ စည််းမျဉ််း/စည် ်းကမ် ်းမျျှော ်းအ ျှော ်းဖပင်ဆ င်ဖခင် ်း 
ဘဏ်အ ရေဖြင့်် စည် ်းမျဉ််း /စည််းကမ် ်းမျျှော ်းအ ျှော ်း အ ချ  ေ်နှင့််အျှော ်းရလျျှော်စ ွေျှော  သင့််ရတျှော ်သလ ို 

ရဖပျှော င််းလွဲခွေင့််၊ဖပ င်ဆငခ်ွေင့််၊(သ ိုေ့မဟို တ်)ပယြ်ျ က်ခွေင့်် ှ သည။်ထ ိုကွဲ့် သ ိုေ့အ ရဖပျှော င််း အ လွဲအ ျှော ်း 
အ သင််းဝ င်အ ရေဖြင့််လ က် ခ လ ိုဖခင််းမ ှ ပါကSHWE Premier Banking အ သင််းဝ င်အ ဖြစ်မှ
နှုတ်ထွေက် ေ် ဘဏ်သ ိုေ့  အ ရကကျှော င််း ကကျှော ်းစျှော  ရပ ်းပ ိုေ့န ိုင် ပ ပ ်း ဘဏ်မှလည် ်း ရ ပ်းအ ပ် ထျှော ်းရသျှော 
ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုအ ျှော ်းလ ို်းက ိုရို ပ်သ မ််းန ို င်ခွေင့်် ှ သည။်အ သင််းဝ င်အ ရေဖြ င့််အ ရက က ျှော င််းကကျှော ်းစျှော 
ရပ်းပ ိုေ့ပ ပ ်းရေော က်ဝေ်ရဆ ျှော င် မှုမျျှော ်းအ ျှော ်းဆ က်လက်အ သ ို ်းဖပ ိုရေပါက၄ င် ်းရဖပျှော င် ်းလွဲမှု ၊  ဖပင် ဆ င် 
မှု၊ ဖြည့််စွေက်မှု (သ ိုေ့မ ဟိုတ)်  ပယြ်ျက်မှု တ ိုေ့အ ျှော ်း အ သ င််းဝ င် အ ရေဖြင့်် အ လ ို်းစ ို သရဘျှော တူ 
လက်ခ  ပါမည်။  

 ၆.၄ ။ စ ို်းမ ို်းရ သျှော ဥပရဒ 

  ဘဏ်၏စ ည််းမျဉ််း/စည် ်းက မ််းမျျှော ်း က ိုဖပည်ရထျှော င်စို သ မမတဖ မေ်မျှော န ိုင်င ရတျှော ်၏ဥ ပရဒမျျှော ်း

  အ  စ မ သတ်မှတထ်ျှော ်းပါ သည။်အ သ င််းဝ င်မျျှော ်းအ ရ ေဖြင့်် 

(က) တ ျှော ်းရ ်း ျှော က စစ ပမ်ျျှော ်း င်   က်လ ိုပါက ဖမေ်မျှော န ိုင် င အ တွေင််း ှ  စ  င်ပ ိုင်ခွေ င့်် ှ ရ သျှော 

တ ျှော ်းရ ို်းသ ိုေ့ သျှော ဥ ်းတ ို က်ရ လ ျှော က်ထျှော ်း မည်။ 

  (ခ ) ဤစည််းမျဉ် ်းစည််းကမ််း မျျှော ်း နှင့််ပတ် သက်၍အ ဂဂလ  ပဘ်ျှော သျှော နှင့််ဖမေ်မျှော ဘျှော သျှော 

   အ ကကျှော ်းကွေွဲ ဖပျှော ်းဖချှော ်းေော ်းမှုမ ျ ျှော ်း(သ ိုေ့မ ဟိုတ)် သရ ဘျှော မတူမှုမျျှော ်းဖ ြစ်ရပေါ်လျှော ပါက 

   အ ဂဂလ  ပဘ်ျှော သျှော ဖြင့်် ရ ်း သျှော ်းထျှော ်းရသျှော  စည် ်းမျဉ််းစ ည််းကမ် ်းက သျှော  အ တည်  ဖ ြစ်

   ရစ မည်။  

 ၆.၅။ ကိုေ်ပစစည််း/ဝေ်ရဆျှော င်မှု  အ သစ်မျျှော ်း 

ဘဏ်အ ရေဖြင့််ပ ိုမှေ်အ ျှော ်းဖ ြ င့်် အ သ င််းဝ င်တ ိုေ့၏ အ ကျ  ို်းစ ်း ပွေျှော်းက ို  ရ ်ှး ရှု၍ ကိုေ် ပ စစည််းနှင့်် 

ဝေ်ရဆ ျှော င်မှု အ သစ်မျျှော ်း အ ချ  ေ်နှင့်် တရဖပ ်းည  မ တ်ဆကသ်ွေျှော ်းပါမည် ။  ထ ိုကွဲ့် သ ိုေ့ 

ဘဏ်ဘက်မှ ထိုတ် ဖပေ်လ ျှော ရသျှော  ကိုေ် ပစစည််းအ သစ် ၊  ထပ်တ ို်း အ ဂဂါ  ပမ်ျျှော ်း (သ ိုေ့မဟိုတ)် 

ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုမျျှော ်း အ သ ို်းဖပို မှုအရပေါ် အ သင် ်းဝင်၏ သ ရဘျှော တူလက်ခ မှုအ ျှော ်း သ က်ဆ ိုင် ျှော 

ကိုေ်ပစစည််းမ ျျှော ်းနှင့်် ဝေ် ရဆျှော င်မှုမျျှော ်းနှင့်် ဘဏ် မှ ထိုတ်ဖပေ်ရသျှော  ထပ်တ ို ်း 

စည််းမျဉ််း/စည် ်းကမ် ်းမျျှော ်းအ တ ိုင််းလ ိုက်ေော မ ညဟ်ို မှတ် ယူသွေျှော ်းပါမည်။ 
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 ၆ . ၆ ။ ဖငင် ်းဆ  ိုပ ိုင်ခွေင့််နှ င့််တျှော ဝေ် ယူမှုကေေ့်သတ်ခ ျက် 

ဘဏ်အ ရေဖြင့်် အ သင် ်း ဝင် (သ ိုေ့ မဟိုတ)် ကကျှော ်း ဘူအ ျှော ်း ချေ်လှပ်ခ  မှု၊ ရပါ ့်ဆ မှု၊

စျှော ချိုပ်ရြျှော က်ြျက် မှု ( သ ိုေ့မဟိုတ)်  တဖချှော ်း က စစ ပ်တစ်ခိုခိုရကကျှော င့််  ဖြစ်ရပ ေါ်လျှော ရသျှော 

ပျက်စ ်းဆ  ို်းရ ှု်း မှု၊အ ဖမတ်အ စွေေ််း(သ ိုေ့မ ဟို တ်)ဝင် ရငွေ ေော မည်ဂိုဏ ်သ တင််း ထ ခ ိုက်ေစ်ေော မှု 

(သ ိုေ့မဟို တ်) အ ထူ်းတလည်/စ ဖပ၊ မရတ ျှော ်တဆ တ ိုက်ရ ိုက် (သ ိုေ့မ ဟိုတ)် အ ကျ  ို်းဆ က် 

ေစ်ေော ဆ  ို်းရ ှု်းမှုမျျှော ်းအ တွေ က် တျှော ဝေ်ယူ ရဖြ ှ င််း သွေျှော ်းမည် မ ဟိုတပ်ါ။ ဘ ဏ်အ ရေဖြင့်် 

ရအျှော က်ပါအ ရဖခအ ရေမျျှော ်းဖြစ်ရပေါ် လျှော ပါက 

  (၁) အ သင််းဝ င်၏ဘဏ်စျှော  င် ်း အ ျှော ်းလ ွဲရဖပျှော င််း သ ို်းစွေွဲမှုရ ကက ျှော င့််ဘဏ်မှ အ ရကကျှော င် ်းက ကျှော ်း

   စျှော ထိုတ်မရပ်းခင်(သ ိုေ့မ ဟို တ်)ဘဏ်စျှော  င််းလ ွဲရ ဖပျှော င််း သ ို်းစွေွဲမှုအ ျှော ်း ဘဏ်အ ရေဖြ င့်် 

   မတျှော ်းဆ  ်းန ိုင်ခင် ( သ ိုေ့မဟို တ်) 

(၂) ဘဏ်၏ ထ ေ််းချ ိုပ်န ိုင် မှုထက် ရ ကျျှော ်လွေေ်သွေျှော ်းရသျှော  မ ်းရဘ်း၊ ငလျင်၊  ရဖမ ပပ ိုမှု၊ 

ရ ကက ်းမှု၊ က ပ်ရ ျှော ဂါ ၊  သဘျှော ဝရဘ်း  အ နတ ျှော ယ် စသ ည့််  ေ်သူမ ျ  ို ်း ငါ်းပါ်းအပါ အ ဝ င် 

မရတျှော ်တဆဖြစ်မှု၊ အ ဓ ကရိုဏ််း၊ ဖပည်တွေ င််းရ ်းမပ င မ် သက်မှု၊  အ ဖ ငင် ်းပွေျှော်းမှု၊ဘ ို ေ် သူ၊ 

ပ တ်သ မ််းခ  မှု၊  စစ်မ က် ရလျှော င်စျှော  ရထျှော က်ပ ့်မှု ( သ ိုေ့မဟိုတ)် သဘျှော ဝစွေမ် ်း အ ျှော ်း

တစ် ပ် ပ်စရသျှော အ ရဖခအ ရေမျ  ို်း တွေင် ဘဏ်အ ရေဖြင့်် ဘဏ်လိုပ် ငေ််း က စစ ပမ်ျျှော ်း

နှင့်် ဝေ်ရဆ ျှော င်မှုမျျှော ်း ရပ ်းစွေမ််းန ိုင် မည် မဟို တ်ပါ။ ဘဏ်အ ရေဖြင့်် တျှော ဝေ် ယူ 

န ိုင်ရသျှော  အ ရဖခအ ရေမျ  ို ်း ဖြစ်ပါက ရတျှော င် ်းဆ  ိုမှုမျျှော ်း၊  အ ရ ်းယူမှုမျျှော ်းအ တွေ က် 

ဘဏ်အ ရေဖြင့်် တစ် ဥ ်း တည််း တျှော ဝေ်ယူ ရဖ ြ ှ င််း ျှော တွေင် မ မ တ ိုေ့ ရ ငွေရက က ်း 

လ ွဲရဖပျှော င််းမှု ဖပ ိုထျှော ်းရသျှော ပမျှော ဏထ က်ရကျျှော ်လွေေ်ရ တျှော င််းဆ  ိုဖခင််း မျျှော ်းမ ှ ရစ ပါ။ 

 ၆ . ၇ ။ ြွေင့််ဟရြျှော ်ထိုတ်ဖခ င််း 

အ သင််းဝ င်၏ အ  မတ်ွေင် ်းရ ်း၊  ဘဏ်စျှော  င််း (မျျှော ်း)၊ ပ ို င် ဆ  ိုင်မှုမျျှော ်းနှင့််  ဘဏ်လိုပ်င ေ််းဆ  ိုင် ျှော 
ည ေ်ကကျှော ်းစ မ မှုမျျှော ်းနှ င့်် စပ် လျဉ််းရသျှော  သတ င််းအ ချက် အ လက်မျျှော ်းအ ျှော ်း ဗဟ ိုဘ ဏ်၊  အ စ ို်း ၊ 
(ဘဏ္ဍျှော ရ ်း၊ အ စ ို်း (သ ိုေ့ မဟို တ်)အ စ ို်း  မဟိုတရ် သျှော )အြွေွဲွဲ့အ စည််းမျျှော ်း( သ ိုေ့မဟိုတ် )ရ အ ဂျင်စ 
မျျှော ်း၊ အ ျှော မခ ထျှော ်းသူ(မျျှော ်း)( သ ိုေ့မဟိုတ)်အျှော မခ စျှော ချိုပ် ဆ  ိုင် ျှော အ သင််းအ ြွေွဲွဲ့မျျှော ်း နှ င့််ဘဏ်နှင့်် 
ဆ က်နွေယ်မှု ှ သည့်် ရ ကျှော ်ပ ိုရ ်း ှင်မ ျျှော ်း၊  ဘဏ်နှင့််ပ တ်သက်ဆကန်ွေယ်သ ည့််  က စစ ပမ်ျျှော ်း 
အ တွေက် လ ိုအ ပ်ချက်မျျှော ်းအ   ရသျှော ်လည််းရကျှော င် ်း ( သ ိုေ့မဟိုတ)်  ဥပရ ဒ အ  ရသျှော ် 
လည််းရကျှော င် ်း ဘဏ်အ ျှော ်း ြွေင့််ဟခွေင့််ရ ပ်း ေ် အ သင် ်းဝင်အ ရေဖြ င့်် သရ ဘျှော တူ  လက် ခ 
 ပါမည်။ 

 ၆.၈။ အ ဓ ပပါယ်ြွေင့််ဆ ိုဖခင််းနှ င့်် ှင် ်းလင််းချ က်မျျှော ်း 

  ဤစည််းမျဉ််း/စည် ်းကမ် ်းမျ ျှော ်းပါအချက်အ လက်မျျှော ်းအ   

  (က) ဘဏ်ဆ  ိုသညမ်ှျှောရ ွှေဘဏ် က ို ညည် ေ် ်းသည် ။ 

(ခ ) ဘဏ်လိုပ်ငေ််းလည်ပတ် သ ည့််ရေေ့(Business Day) ဆ  ိုသညမ်ှျှောသင်၏ဘဏ် အ ပါ 
 အ ဝင် အ ဖချှော ်းဖပည်ေယ်နှင့််  တ ိုင််းရ ဒသက က ်း  အ သ ်း သ ်း တွေင် ယခို စည် ်းမျဉ်စည််း က မ််း
 ပါ အ ချက်အ လက်၊ သရ ဘျှော  သဘျှော ဝမျျှော ်း သက်ရ  ျှော က်မှု ှ ရသျှော  ဘဏ်လိုပ် ငေ််း 
က စစ ပမ်ျျှော ်းရဆျှော င်  က် ေ်ြွေင့််လှစ်သည့်် ရေေ့တစ်ရေေ့ က ို ညည် ေ််း သည။် 
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(ဂ ) အ သင််းဝ င်ဆ ိုသညမ်ှျှော SHWE Premier Banking စျှော  င််းပ ိုင် ှင် က ို ည ေ် ်းဆ  ိုပ ပ ်း
၄ င််း၏အ ခွေင့််အ ျှော ၊ အ ရမွေဆက်ခ သူမျျှော ်း၊ က ိုယရ် ်းတျှော ဝ ေ်ခ မျျှော ်း၊ အ ရမွေစျှော ်းအ ရမွေခ 
မျျှော ်းအ စ ှ သညတ် ိုေ့ ပါဝင်ပါ သည။် 

  (ဃ) လ ိုအ ပ်ရသျှော ရငွေပမျှော ဏ ဆ  ိုသညမ်ှျှောအပ ိုဒ်( ၁.၁) တွေင်ရြျှော ်ဖပထျှော ်း သည့််အ တ ိုင််း 

   ဖြစ်သည။် 

(င)  Debit Card, Credit Card ဆ  ိုသညမ်ှျှော အ ပ ိုဒ် (၃.၁ .၁) တွေင်  ရြျှော ်ဖ ပထျှော ်းသည့်် 

အ တ ိုင််းဖ ြစ်သည် ။ 

  (စ ) စကျှော ်းလ ို်းမျျှော ်း က ိုအေ ည််းက ေ််းဖြင့်် ရြျှော ်ဖပသည့်် ရေ ျှော တွေင်အ မျျှော ်းက ေ််း ဖြင့််အစ ျှော ်း 

   သွေင််း န ိုင် သလ ိုအ ဖပေ်အလ ှ ေ်ယူဆအ စျှော ်းသွေင််းန ိုင် ပါသ ည။်အ ထ ်းသ ဘျှော ဝက ို ည ေ် ်း

   ဆ  ိုရသျှော စကျှော ်းလ ို်းမျျှော ်း ရေ  ျှော တွေင်အ မသ ဘျှော ဝက ို ည ေ််းဆ  ိုရသျှော ဘ က်မလ ိုက် 

   ရသျှော စသည်ဖြ င့််ယူဆ အ စျှော ်းထ ို်းသွေင် ်းန ိုင် ပါသည။် 

  (ဆ ) ဤရခါင််းစဉ ်မျျှော ်းနှ င့််ရခါင် ်း စဉ ်ခွေွဲမျျှော ်းသည် ှင် ်းလင် ်းလွေယ်ကူမှု ှ ရစ ေ်သျှော 

    ည ် ယ်၍ စည််းမျဉ််းစည် ်း ကမ််းပါ အ ချက်အ လက်မ ျျှော ်းအ ျှော ်း အ ဖချှော ်းရသျှော အ ဓ ပပါယ်

   မျျှော ်းသ က်ရ ျှော က်မှု မ ှ ရစ  ။ 
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SHWE PREMIER BANKING 

TERMS AND CONDITIONS 

 
1. NEW MEMBERSHIP CRITERIA 

1.1 To apply for SHWE Premier Banking Membership with the Bank, a customer shall 

place minimum deposits of MMK 200,000,000(Kyats two hundred million only) or 

more with the Bank or such other amount as may be stipulated by the Bank from 

time-to-time interest rate 8.2% per annum for 1 year period. Can easily withdraw at 

any branch of Shwe Bank with a minimum balance of Kyat 50,000/-. 

  1.1.1 The bank reserves the right to add to, delete from or otherwise vary the  

   definition of minimum deposit at any time or from time to time.  

1.1.2 All customers who apply for the SHWE Premier Banking membership shall 

open a Premier Saving Account at the time of application. The minimum 

opening balance is the total of SHWE Premier Banking Account and any 

Fixed Deposit Account is MMK 200,000,000(Kyats two hundred million 

only) for individual account, MMK 300,000,000(Kyats three hundred 

million only) for joint account and company account. 

1.2 At the time of application, the customer(s) shall open an account on the Bank’s 

Prescribed Forms and shall provide the name(s) and specimen signature(s) of the 

person(s) authorized to give and/ or sign instructions on behalf of the customer(s) 

(the “Authorized Signatures”). 

 

2. MEMBERSHIP DEFINITION & MAINTENANCE 

2.1  SHWE Premier Banking Membership is entitled for individuals, joint and company 

ownership. 

2.2 The member shall immediately inform the Bank in writing for any changes in 

address, contact numbers, Authorized Signatories, or other particulars that may be 

made from time to time. Until the Bank is actual receipt of Customer(s)’ notification 

of such changes, the Bank is entitled to rely on the last list of Authorized Signatories 

and other particulars, on record with the Bank. 

2.3  SHWE Premier Banking Membership is eligible only for the account holder 

individually to enjoy benefits. 

2.4 To remain as a member of SHWE Premier Banking Service, the Member shall 

comply with point 1.1. 

2.5  SHWE Premier Banking account holder needs to maintain the required balance, that 

is the total of SHWE Premier Banking Account and any Fixed Deposit Account is 

MMK 200,000,000(Kyats two hundred million only) for individual account, MMK 

300,000,000(Kyats three hundred million only) for joint account and company 

account.to enjoy the benefits. 

2.6 Member shall ensure that there are sufficient funds in the Member’s account(s) to 

carry out the transactions required by the Member. 
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3. SHWE PREMIER BANKING PRIVILEGES AND TERMS AND CONDITIONS 

 3.1 SHWE Debit Card and Credit Card 

3.1.1 SHWE Debit Card and Credit Card will be issued in the Member’s name, 

which allows the Member to enjoy the recognition, benefits and services 

offered by the Bank to its SHWE Premier Banking customers as described in 

the SHWE Premier Banking brochure and any changes or additions which 

shall be notified to Members from time time. The SHWE Debit Card and 

Credit Card shall at all times remain the property of the Bank and shall be 

surrendered upon demand or upon the termination of the services herein.  

3.1.2 The SHWE Debit Card and Credit Card is issued solely for the use of the 

Member who shall not transfer, pledge or otherwise use it for any other 

purpose than that which is permitted under the terms and conditions herein 

contained. 

3.1.3 The SHWE Debit Card and Credit Card will enable the Member to access the 

Bank’s MPU facilities and prevailing terms and conditions governing the use 

of the Bank’s MPU facilities shall apply to the Member. 

3.1.4 The Member shall take all precautions to prevent loss or theft of the SHWE 

Debit Card and Credit Card and observe any and all security features 

connected with the SHWE Debit Card and Credit Card. Where the SHWE 

Debit Card and Credit Card is lost, stolen or misplaced, the Member shall 

immediately inform the Bank via phone and email, followed by in writing 

and the Member shall remain liable for all transactions effected with the 

SHWE Debit Card and Credit Card before such phone, email or written notice 

is received by the Bank. The bank, to protect the Member and, has the right 

to check the authenticity of the caller by asking pertinent questions on the 

phone. Such check may be performed by the bank for all transactions as may 

be deemed necessary. 

3.1.5 The Bank may re issue a new SHWE Debit Card and Credit Card in 

replacement of the lost, stolen or misplaced card and reserves the right to 

impose any charges in connection with the same. The new card or 

replacement card shall be subject to the terms and conditions prevailing at 

that time which will be available on request from the SHWE Premier 

Banking. 

3.1.6 The Bank will offer a complimentary SHWE Debit Card and Credit Card to 

the Member subject to the conditions set by the Bank. The prevailing terms 

and conditions governing the use of credit cards issued by the Bank shall 

apply to the Member. 

3.1.7 The SHWE Premier Banking Lounge will be open until 3:00 pm for 

transactions (including Account Opening, Account Transfer) and 5:00 pm for 

services on Business Days. 

3.1.8 Members are required to provide the Bank with their mobile phone numbers, 

local and abroad for the bank to prevent any unauthorized use of the cards of 

the Members. 

3.1.9 Online bank statements are available and which can be printed out by the 

member via internet banking. 
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3.1.10 Members may call assigned relationship manager for all matters concerning 

the Member’s accounts during Banking hours. 

 3.2 The Member’s Account(s) 

The terms and conditions governing the respective bank account(s) of the Member 

whether express or implied, insofar as they are not inconsistent with the terms and 

conditions herein, shall apply to the opening, operation and closing of the bank 

account(s) and the transactions effected. 

3.3 Complimentary Home Banking 

3.3.1 For the convenience of customers, requested cheque books will be delivered 

to the SHWE Premier Banking Account holders at the address currently 

registered in the bank. 

3.3.2 The Bank will not be held liable for any loss or damage whatsoever suffered 

by the member howsoever arising from or caused by any loss or delay in 

delivery of cheque book or bank statement or delivery for the purpose of all 

types of investments, payment and any other types of transactions, howsoever 

caused by a person assigned by the bank or the relevant courier company or 

the bank’s external private messenger service. 

3.3.3 Upon the customer’s request, any cash pickup service at customer’s home or 

cash deliver service to customer’s home will be conducted accordingly to the 

regulations and terms by the bank. 

3.4 Other SHWE Premier Banking Services 

3.4.1 The provision of SHWE Premier Banking Services shall be governed by the 

respective terms and conditions relating to the respective products and 

services. The terms and conditions for such products and services are 

available for inspection at the Member’s request and the Member shall be 

deemed to have read and understood the said terms and conditions and shall 

be bound by the same upon the use of such product or service. Where there 

are any inconsistencies between the Terms and Conditions herein and the 

terms and conditions for such products or services, the terms and conditions 

for that product or service shall prevail. 

3.4.2 The Bank may from time to time send to the Member, based on the Bank’s 

records of the Member’s personal data, information / offer of any new 

product or service offered by the Bank. 

3.4.3 A consolidated statement of account containing information relating to 

account(s) held in the Member’s name at the Bank or third party product / 

services marketed by the Bank may be issued and sent to any of the addresses 

furnished by the Member to the Bank. 

3.4.4 The SHWE Premier Banking membership of Member is subject to regular 

review. The outstanding balance, that is the total of Premier Savings Account 

and any Fixed Deposit, which below the specified average balance amount, 

(MMK 200,000,000 (Kyats two hundred million only) for individual account, 

MMK 300,000,000(Kyats three hundred million only) for joint account and 

company account) will collect the penalty fees MMK 50,000(Kyats fifty 

thousand only). In the end of first month check the balance, in the second 

month remind from relevant Relationship Manager, in the third month the 

penalty fees will be collected. 
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3.4.5 The Bank may terminate the membership at any time without prior notice if 

the minimum requirements are not complied with or for any other reasons 

whatsoever without any obligation on the part of the Bank to furnish reasons 

for the same. The customer in retaining any one or more of the services shall 

be governed by the Bank’s Terms and Conditions relating to such services 

and the provisions at any forms/ man data(s) pertaining thereto. 

3.4.6 The provision of meeting room facilities, fax and internet at the Bank’s 

SHWE Premier Banking Lounge is for the convenience of the Members only. 

The Bank will not be directly or indirectly responsible or liable for any 

delays, errors or malfunction in the transmission or receipt of messages sent 

via the said fax or internet facilities. 

3.4.7 The products / services / privileges provided under the Bank’s SHWE 

Premier Banking may be varied, suspended or withdrawn or terminated at 

any time or from time to time with prior notice to the Member for reasonable 

cause. The Bank shall not be liable in any way for any loss, damage or 

liability arising as a result of or howsoever in connection with any such 

variation, suspension or withdrawl of all or any part of the products / services 

/ privileges provided. 

3.4.8 These Terms and Conditions are to be read together with the General Terms 

and Conditions for all Accounts with the Bank. A copy of the General Terms 

and Conditions is available upon request. 

3.4.9 For services where an SHWE Premier Banking Account Holder has requested 

a third party to execute, the services requested will be personal to holder of 

SHWE Premier Banking Account. 

3.5 Verbal/written instructions 

3.5.1 All instructions with respect to the Member’s account(s) given by the 

Member are irrevocable and shall be in writing. The Member shall ensure 

that the instructions given are clear and accurate and where applicable, 

prescribe forms by the Bank shall be used for giving instructions. 

3.5.2 The Member may give instructions via electronic means to the Bank 

according to the indemnity signed and hereby irrevocably authorizes the 

Bank, which in good faith believes to have emanated from the customer, to 

treat such instructions as fully authorized and binding upon the Customer 

notwithstanding that it is subsequent shown that the Customer did not 

authorize the same. 

3.5.3 The Customer agrees and confirms that the Bank is entitled to treat the 

electronic Instructions without any inquiry on the part of the Bank as to 

identity / authority of the person giving or purporting to give such instructions 

and the Bank will in no way be responsible for any misuse or unauthorized 

use of the electronic means to communicate the instructions and that the Bank 

shall be discharged from liability. 

3.5.4 The Member understands and fully acknowledges the internet risks 

associated with the use of the electronic means to communicate instructions. 

3.5.5 The Customer further acknowledges and agrees that the Bank is not 

responsible for errors, omissions unauthorized use, duplication of any such 
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Electronic Instructions by / on behalf of the Customer and that any 

misunderstanding loss or delay resulting from such instructions are entirely 

the risk of the Customer. 

3.5.6 The Customer hereby undertakes to hold the Bank free from liability and 

keeps the Bank indemnified in full against all or any loss, claims, demands, 

costs, damages, expenses (including legal fees on Solicitors and own client 

basis) and all other liabilities, whatsoever which may be incurred by the Bank 

or to which the Bank may be put in consequence of the Bank accepting and 

acting on the Electronic Instructions. 

3.5.7 The Member may give instructions verbally over the telephone to the Bank 

with a proper authentication check and hereby irrevocably authorizes the 

Bank to act on any such Verbal instructions. Any such Verbal instructions 

must be immediately confirmed in writing sent by fax or by hand to the Bank 

provided that any failure to do so shall not affect anything done by the Bank 

in reliance on such Verbal Instruction. The Bank may at any time refrain from 

acting promptly upon any such Verbal instructions given in order to verify 

the authenticity thereof without incurring any responsibility for loss, liability 

or expense arising from acting on or refraining from or delay in acting on 

such instructions notwithstanding that it is subsequently shown that the same 

was not given by the Member. 

3.5.8 All instructions given by the Member shall be deemed to be new instructions 

when it is unspecified that the instructions are a confirmation or a change of 

any previous instructions given. 

3.5.9 The Member agrees that the Bank shall not be obliged to inquire as to the 

purpose of any transfer of funds or assets so authorized by any such 

instruction or the identity of any transferee. 

3.5.10 Recording: The Bank shall be entitled to record all telephone instructions 

and conversations. All such recordings shall remain the property of the Bank 

and shall be conclusive evidence of the instructions given and are binding on 

the Member. The Member hereby agrees and consents to such recordings. 

3.6 SHWE Premier Banking Charge/fee 

3.6.1 The Bank reserves the right to impose any other reasonable fees, charges or 

levies on any of the services offered without prior notice to the Member. The 

fees, charges and levies deducted are not refundable. 

3.6.2 The Member hereby authorizes the Bank to debit any of the Member’s 

account(s) for such fees, charges or levies from time to time and if no account 

has been designated for this purpose or if the account designated has 

insufficient funds, the Bank is hereby authorized by the Member to debit any 

other account of the Member for this purpose without notice or concurrence 

of the Member. 

3.7 Cancellation of SHWE Premier Banking membership 

3.7.1 The SHWE Premier Banking membership of a Member may be terminated 

or cancelled by the Bank in any of the following events: - 

a) By giving written notice and completing and submitting a form 

(Service Request Form) to the Bank of the Member’s intention to 

terminate the same or 
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b) If the Member defaults in any loans or facilities granted to the 

Member by the Bank or by any other financial instructions; or 

c) Upon death or insanity of the Member or if the Member serves any 

custodial sentence or is declared bankrupt; or 

d) If there is any change in law or regulation which makes it impossible 

or unlawful for the Bank to continue to make available the SHWE 

Premier Banking Services 

3.7.2 Notwithstanding the above, the Bank reserves the right to suspend or 

terminate any or all of the services available under the Bank’s SHWE Premier 

Banking Services at any time., if reasonably required, without notice to the 

Member and without assigning any reason therefore or incurring any liability 

to the Member. 

3.7.3 Immediately upon termination of the SHWE Premier Banking Membership 

whether by the Member or the Bank, the SHWE Debit Card and Credit Card 

shall be returned to the Bank. 

3.7.4 Upon the termination of the SHWE Premier Banking Membership whether 

by the Member or by the Bank, any debit balance in the Members account(s) 

shall become immediately due and payable. 

 

4. SUMMARY STATEMENT OF ACCOUNT/CONFIRMATION ADVICE 

4.1 At the Customer’s request the Bank may issue and send to the Customer a Summary 

Statement of Account on such periodic basis as the may from time to time determine. 

4.2 The Bank shall send an advice (Confirmation Advice) of any transaction carried out 

pursuant to instructions given or purportedly given by the Customer using the 

Privilege Phone or Fax Banking Service. 

4.3 The Customer shall promptly notify the Bank in writing if the Customer does not 

receive the Summary Statement of Account and/or Confirmation Advice. 

4.4 The customer can be requested the following items in accordance with the rules and 

regulations of the bank:- 

(i) Monitor the balance in the Customer’s account(s) at all time; 

(ii) Examine all entries in the Summary Statement of Account and Conformation 

Advice; 

(iii) Notify the Bank by calling hot line phone, email or in writing of any omission 

or errors in the Summary Statement of Account and/or Confirmation Advice 

immediately upon receipt and 

(iv) Sign and return any confirmation slip, including any required for audit 

purpose (If requested to do so). 

4.5 If the Bank does not receive any written notification pursuant to Clause 3, 4 within 

14 days from the date of the Summary Statement of Account and/or Confirmation 

Advice, then at the end of the said 14 days, the Customer shall be deemed to have 

accepted the accuracy of the Summary Statement of Account and Confirmation 

Advice and the Bank shall be free from all claims made by the Customer. 

4.6 The Bank reserves the right at any time without prior notice to rectify errors or 

omissions in the Summary Statement of Account and/or the Confirmation Advice 

and such rectification shall be binding on the Customer. 

 

5. INDEMNITY 

The Member shall fully indemnify the Bank against all claims, demands, actions, 

proceedings, loss, cost and expenses (including legal fees on a full indemnify basis) and 

other liabilities incurred or suffered by the Bank acting on the Member’s instructions or from 

the Bank reusing as it deems fit to act on any part of such instructions or in connection with 
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the use of the services or products offered under the Bank’s SHWE Premier Banking 

Services or in enforcing these Terms and Conditions and the recovery of the amounts due to 

the Bank or incurred by the Bank in any legal proceedings of whatever nature. 

 

6. GENERAL 

6.1 Change of Address 

The Member shall promptly notify the Bank of any change of correspondence 

address. In addition, the Member shall also promptly notify the Bank of any change 

of the current employer and/or office address. 

6.2 Waiver 

In order to maintain the Bank's Rules / Regulations, the Bank shall prejudice the 

Bank's right, this will be done in a consistent manner, with no penalty or mitigation. 

6.3 Amendment of Terms and Conditions 

The Bank reserves the right to vary, amend, add or delete these Terms and Conditions 

at any time and from time to time at its absolute discretion. If any customer does not 

accept charges, he/she shall promptly given notice to the Bank to terminate his/her 

SHWE Premier Banking membership and the Bank may withdraw any or all of the 

services from the Member. If the Member continues to use the services after 

notification, the Member shall be deemed to have accepted and agreed to such 

variation, amendment, addition or deletion without reservation. 

6.4 Governing Law 

These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance to 

the laws of Myanmar and the Member hereby agrees to: 

a) Submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Myanmar. 

b) In the event of discrepancy or conflict between the English or Myanmar 

version, the English version of these Terms and Conditions shall prevail. 

6.5 New Products/ Services 

The Bank may from time to time introduce new products and services for the benefit 

of its Member generally. The Member’s acceptance in the manner prescribed by the 

Bank and use of such new or additional product, features or services shall be deemed 

acceptance by the Members of the terms and conditions of the respective products 

and services and such additional terms and conditions (if any) as may be prescribed 

by the Bank. 

6.6 Disclaimer & Limitation of Liability 

Without prejudice to any other provision herein, the Bank shall not be liable to the 

Member or any third party for damages, loss of profits or earnings, goodwill or any 

type of special exemplary, incidental, direct or consequential loss or damage 

howsoever arising whether by way of omission, negligence, any breach of contract 

or otherwise and whether or not the Bank has been advised of the same for any of 

the following: 

a) As a result of any unauthorized transactions carried out on the Member’s 

account(s) before the Bank has actual written notice of the same or before the 

Bank is able to prevent such unauthorized transactions from being carried 

out; or 
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b) In the event that the Bank is unable to perform any operations or to provide 

any of the services due to any reason beyond the Bank’s control including but 

not limited to fire, earthquake, landslides, flood, epidemic, natural 

catastrophe or act of God, accident riots, civil disturbances, industrial 

disputes, act of public enemy, embargo, war, fuel supply or any factor in a 

nature of a force majeure or beyond the control of the Bank and in the event 

the Bank is found liable, the Bank’s sole and entire liability for such demands, 

clams or action shall not exceed the amount of the transaction involved which 

gave rise to the claim. 

6.7 Disclosure 

The Member hereby expressly consents and authorizes the Bank to disclose at any 

time without any reference or liability to the Member any information regarding the 

Member’s affairs, account(s), facilities and their conduct thereof to the Central Bank 

any authority, bodies or agencies (whether monetary, governmental or non 

governmental), any guarantor(s)/ security parties and any corporations which are 

related to the Bank to such extent and for such purposes as the Bank may in its 

absolute discretion deem necessary or as required by law. 

6.8 Interpretation and Definitions 

In these Terms and Conditions, unless the context requires otherwise:- 

a) The term “Bank” shall mean SHWE BANK 

b) The term “Business Day” shall mean a day on which the Bank is opened for 

business in Your designated premium center and any other state in which the 

transactions of the nature required or contemplated in these Terms and 

Conditions are to be carried out or affected (excluding the official weekends 

recognized in Myanmar). 

c) The term “Member” shall mean the person(s) SHWE Premier Banking 

Account Holder and shall include his/her/their respective estate, heirs, 

personal representatives and successors in title. 

d) The term “Required Balance” shall have the meaning ascribed to it in clause 

1.1 above. 

e) The term “Debit Card, Credit Card” shall have the meaning ascribed to it in 

clause 3.1.1. 

f) Words importing the singular shall include the plural and vice versa, Words 

importing the masculine gender shall include the feminine and neuter gender 

and vice versa. 

g) The headings and sub-headings herein are for ease of reference only and shall 

be ignored in construing the provisions of these Terms and Conditions. 
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I have received and read and hereby accept SHWE BANK Premier Banking Terms and 

Conditions and where applicable, Terms and Conditions governing all banking services as 

amended from time to time. 

 

    ဒရွှေဘဏ်၏ ကျွန်ိုပ်္သည် ၏ စည််းမျဥ််းဥပ္ဒေသမျ ်းကိို ြတ်ရှု၍ ၄င််းတိိုို့ကိို လက်ခံပ္ါသည်။    

    (စည််းမျဥ််းဥပ္ဒေသမျ ်းသည် အချနိ်နှင ်တဒဖပ္်းညီ ဒဖပ္ င််းလဲနိိုင်သည။်) 

 

 

 

-----------------------------------------     ----------------------------------------- 

Signature (လက်မှတ်)  . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  Signature (လက်မှတ်) . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  
Name (အမည်)  . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  Name (အမည်)  . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  
NRC Number  . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  NRC Number  . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 

(နိိုင်ငံသ ်းမှတ်ပ္ံိုတင်အမတှ်)     (နိိုင်ငံသ ်းမှတ်ပ္ံိုတင်အမတှ်) 

Contact Number(ြံို်းနံပ္ါတ်). .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  Contact Number(ြံို်းနံပ္ါတ်). .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 
Address (ဒနရပ္်လိပ္စ် ) . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  Address (ဒနရပ္်လိပ္စ် ) . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 

   . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .     . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 

 

 

 

 
 

SHWE 

Premier Banking 

Attended By  
(စစ်ဒဆ်းပပ္ီ်း) 

 

 

Name of RM 
(အမည်) 

 

 

 

Signature of RM 
(လက်မှတ်) 

 

 

 

Date 
(ရက်စွဲ) 

Approved By 
(စစ်ဒဆ်းပပ္ီ်း) 

 

 

Name of HOD 
(အမည်) 

 

 

 

Signature of HOD 
(လက်မှတ်) 

 

 

 

Date 
(ရက်စွဲ) 

 

 

 

 

 

 

 



[22] 

 

 

 


