
 

 

 
AYA SimplePay 
Convert your Credit Card purchase into low-interest monthly instalments 

Frequently Asked Questions  
 
Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကုိ အတးကုိ္း   င္းသာငသ သက္သာေသ  လစဥငအရစငာ သက္သာေပ္းသက္သာေ  မ စ စင (Instalment Payment Plan - 
IPP)သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းလ္လးကုိာငပုိက္ပါ။ 

သက္သာေအ ာငပုိအ  ာငအလာငမ  ္းသသညင SimplePay Instalment Plan အတြာင သကုိထ ္းသဖင့္သက္သာေသ  အသက္သာေၾာ ဖင္းအရ မ  ္းျ စငပုိ 
သသညငက္ပါ။ 

 
GENERAL  
 
(၁)        SimplePay  Instalment Plan ဆးကုိသသညငမမ  အဘယင သညင္းက္ပါ။ 

သဖင၏ Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကုိ အတးကုိ္း   င္းသာငသ သက္သာေသ  လစဥငအရစငာ သက္သာေပ္းသက္သာေ  မ စ စင ျ စငသသညင႔ 
SimplePay Instalment Plan ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းသးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းလ္ပုိက္ပါ။ SimplePay Instalment Plan သသညင AYA Credit 
Card ျ ဖင့္ အသး ္းျပ  းကုိဖငသသညင့္ ပ းသက္သာေသလစဥငအရစငာ သက္သာေပ္းသက္သာေ  မ  အစအီစဥငျ စင္ ပီ္း အမ  ္းဆး ္း (၁၂)လ အထကုိ 
ရရမကုိ းကုိဖငပုိသသညငက္ပါ။ 

(၂) Instalment Payment Plan ပး စ  အမ ကုိ ္းအစ ္း ဘယင မစငမ ကုိ ္းရမကုိသ သညင္းက္ပါ။ 

SimplePay Instalment Plan (၂)မ ကုိ ္း ရမကုိပုိသသညငက္ပါ။ 
သဖင၏ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းအတြာင သက္သာေအ ာငပုိပး စ မ ကုိ ္းျ ဖင့္ သက္သာေပ္းသက္သာေ   းကုိဖငပုိသသညငက္ပါ။ 

 ၆လ (၆% အတးကုိ္း   င္း) 
 ၁၂လ (၁၂%အတးကုိ္း   င္း) 

ဥပမ အ ္းျ ဖင့္ ာ ပင ၁၂၀,၀၀၀  ကုိး္း ားကုိ (၁၂)လ Plan ျ ဖင့္ ဝယငယူပုိ အတးကုိ္း   င္းမမ  ၁၂% (ာ ပင ၁၄,၄၀၀) ျ စငျပီ္း 
တစငလလမ ဖင ၁၁,၂၀၀ ာ ပငားကုိ ျပ ငလသညငသက္သာေပ္းဆပငရပုိမသညငက္ပါ။ 



 

 

 
 
 
 

(၃)        SimplePay Instalment Plan ားကုိ မသညငသသညင့္ Transaction အမ ကုိ ္းအစ ္းမ  ္းအတြာင သက္သာေလမ  ာငထ ္း းကုိဖငသ သညင္းက္ပါ။ 

SimplePay Instalment Plan သသညင လူသး ္းား ငလမ ပငစစငပစၥသညင္း ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းအတြာင သဖင့္သက္သာေလမ  ငပုိသသညငက္ပါ။ 
SimplePay တြဖင သက္သာေဖြၾာကုိ ထးတငျ ဖင္း၊ သက္သာေဖြလြ္ျ ဖင္း  မဖင့္  ဘဏငဝ ငသက္သာေဆ ဖငမ ႈအ ကုိး္းအ မ  ္း  မ  ္းမပုိဝဖငပုိက္ပါ။ SimplePay ာကုိး 
ာ ပင (၁၀၀,၀၀၀)  မဖင့္အထာင ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းတြဖင အသး ္းျပ  းကုိဖငပုိသသညငက္ပါ။ 

USING SIMPLEPAY 
(၁) SimplePay Instalment Plan ားကုိ မသညငသးကုိ႔ သက္သာေလမ ာငထ ္း းကုိဖငမသညင သညင္းက္ပါ။ 

AYA Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူမ ျပ လးပငျပီ္းျပီ္း  ဖင္း SimplePay Instalment Plan သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းရ ငအတြာင 09- 
458588953 သးကုိ႔  း င္းဆာငအသက္သာေၾာ ဖင္းၾာ ္းရ င လးကုိအပငပုိသသညငက္ပါ။  း င္းသက္သာေ ေဆးကုိမ အ ္း ျ စင းကုိဖငလမ ဖင   ာင  ဖင္းျပ လးပငရ င 
လးကုိအပငျပီ္း အထူ္းသျ ဖင့္ သဖင၏ လစဥင Credit Card Bill မရရကုိမ ဖင ျပ လးပငရမသညငျ စငပုိသသညငက္ပါ။ 

(၂) SimplePay Instalment Plan သသညင  Credit Limit (Credit Card ျ ဖင့္သက္သာေဖြသး ္းစြ ္းကုိဖငမ  ပမ ဏ)ားကုိ 
တးကုိ္းပြ ္းသက္သာေစပုိသလ ္းက္ပါ။ 

မဟးတငပုိက္ပါ။ သဖင၏ Credit Card ျ ဖင့္ ဝယငယူျ ဖင္းမ  ္းားကုိ SimplePay Plan သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းျပီ္း္ပီ္း  ဖင္း သဖင၏ Credit Limit 
သသညင မူလပမ ဏအတးကုိဖင္း ျပ ငလသညငရရကုိမမသညင ျ စငပုိသသညငက္ပါ။ 

ဥပမ အ ္းျ ဖင့္ - သဖင၏ Credit Limit သသညင (၅၀၀,၀၀၀)ာ ပင ျ စငျပီ္း TV တစငလး ္းဝယငယူျ ဖင္းအတြာင 
(၂၀၀,၀၀၀)ာ ပင ား ငာ လမ ဖင သဖင၏ Credit Limit မမ (၂၀၀,၀၀၀)ာ ပငားကုိ   တငမသညငျ စငပုိသသညငက္ပါ။ သးကုိ႔သက္သာေသ င TV 
ဝယငယူျ ဖင္းအ ္း SimplePay Instalment Plan သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းလးကုိာငပုိာ သဖင၏ Credit Limit သသညင မူလပမ ဏ 
(၅၀၀,၀၀၀)ာ ပငသးကုိ႔ ျပ ငလသညငရရမကုိမသညင ျ စငပုိသသညငက္ပါ။ 

(၃) SimplePay Bill ားကုိ မသညငသးကုိ႔သကုိရမကုိ းကုိဖငမသညင သညင္းက္ပါ။ 

SimplePay လစဥငသက္သာေပ္းသက္သာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏသသညင သဖင၏ လစဥင Credit Card Statement တြဖင ပုိဝဖငမသညငျ စငပုိ သသညငက္ပါ။ 

(၄) တစငၾာကုိမငလမ ဖင Transaction မသညငမမ ားကုိသက္သာေျပ ဖင္းလ ္းကုိဖငမသညင သညင္းက္ပါ။ 

အျ  ္း SimplePay Instalment Plan တစင းားကုိ ထပငမ သက္သာေလမ ာငထ ္း းကုိဖငရ ငအတြာင သဖင၏ လာငရကုိမ SimplePay ားကုိ 
ပထမဆး ္း အျပသညင့္အဝ သက္သာေပ္းသက္သာေ  ရ င လးကုိအပငပုိသသညငက္ပါ။ 



 

 

(၅) SimplePay Instalment Plan သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းရ ငအတြာင အ  ကုိ ငမသညငမမ ၾာ မသညင သညင္းက္ပါ။ 

SimplePay Instalment Plan သးကုိ႔ သက္သာေျပ ဖင္းရ င  း င္းသက္သာေ ေဆးကုိမ ျပီ္းသသညင မဖင့္   ာင  ဖင္းရရမကုိ းကုိဖငပုိသသညငက္ပါ။ 

 

(၆) SimplePay Instalment Plan ားကုိ မသညငသသညင့္အ  ကုိ ငတြဖင သက္သာေပ္းသက္သာေ  ရမသညင သညင္းက္ပါ။ 

လစဥငအရစငာ သက္သာေပ္းသက္သာေ  မ အ ္း Credit Card Statement ရရကုိမျပီ္း လစဥငလတကုိးဖင္း၏ (၂၀)ရာင မတးကုိဖင ဖင ျပ လးပငရပုိ မသညငက္ပါ။  

 
  
FEES& CHARGES  
(၁) SimplePay Instalment Plan ၏ Fees & Charges မ  ္းားကုိ သက္သာေ  ငျပပုိက္ပါ။ 

SimplePay ၏ Fees & Charges ားကုိ သကုိရမကုိရ ငအတြာင www.ayabank.com/simplepay တြဖင 
ဝဖငသက္သာေရ ာငၾာသညင့္ရ သက္သာေလ့္လ  းကုိဖငပုိသသညငက္ပါ။ 

(၂) SimplePay Instalment Plan ၏ လစဥငသက္သာေပ္းသက္သာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏားကုိ သက္သာေပ္းသက္သာေ  ရ င သက္သာေ  ာငာ ပုိာ 
မသညငသးကုိ႔သက္သာေဆ ဖငရြာငမသညင သညင္းက္ပါ။ 

လစဥငသက္သာေပ္းသက္သာေ  ရမသညင့္ ပမ ဏားကုိ သက္သာေပ္းသက္သာေ  ရ င သက္သာေ  ာငာ ပုိာ Credit Card ၏ ပး မမ ငအတးကုိ္း   င္းျ စငသက္သာေသ  တစငလလမ ဖင 
(၁.၀၈%)  မဖင့္ ဒဏငၾာ္း (၁%) ားကုိ သက္သာေျပ ဖင္းလ္သက္သာော ာင  သြ ္းမသညငျ စငပုိသသညငက္ပါ။ ထးကုိသက္သာေၾာ ဖင့္ အ သညင္းဆး ္း သဖင့္၏ IPP ားကုိ 
အျပသညင့္အဝသက္သာေပ္းသက္သာေ  ရပုိမသညငက္ပါ။ 

 
 (၃)        SimplePay Instalment Plan တြဖင သက္သာေ  ာငာ ်၍ သက္သာေပ္းသက္သာေ  ျ ဖင္းမ  ္းအတြာင အျ  ္း Fees & Charges ရမကုိပုိသလ ္းက္ပါ။ 

SimplePay Instalment Plan သသညင Credit Card ျ ဖင့္ အသး ္းျပ ရသက္သာေသ  လစဥငအရစငာ သက္သာေပ္းသက္သာေ  မ ျ စငသသညငက္ပါ။ 
သတငမမတငထ ္းသသညင့္ အ  ကုိ ငအတြဖင္းသက္သာေပ္းသက္သာေ  ပုိာ အျ  ္း Fees & Charges မ  ္းမရမကုိပုိက္ပါ။ 
သးကုိ့္သက္သာေသ င သက္သာေ  ာငာ ်၍ သက္သာေပ္းသက္သာေ  ျ ဖင္းမ  ္းအတြာင အျ  ္းသတငမမတငထ ္းသက္သာေသ  ဝ ငသက္သာေဆ ဖင မ  ္း ရမကုိမသညငျ စငပုိသသညငက္ပါ။ 

 
  

http://www.ayabank.com/simplepay

