
 
 

A bank eBanking System User Agreement 

This user Agreement is a contract entered into by you and A bank eBanking System. This is meant for use of A 
bank eBanking System. As this agreement has impact on your rights, you are required to read it carefully. In 
the event of wishing to know the facts and how they work, A bank can be contacted for inquiries. Once the 
eBanking System Application of A bank is used, you agree of A bank eBanking Policy and its relevant 
documents made up of their references. This means you accept the fact that this User Agreement is an 
agreement made between you and A bank eBanking System according to the law. This agreement is also an 
agreement you legally signed.  

The Legal Binding between you and A bank eBanking System 

Registration for receiving services shall be deemed as your designation of A bank eBanking as your agent that 
will, on your behalf, provide as directed by you all kinds of services offered by eBanking System. A bank 
eBanking System is not but provision of bank service only.  

1. Tasks to be performed by the user - You need to register with A bank eBanking System Account to obtain 
services. You can use this service to settle the payments, make book transfers and pay for services though 
Bank account. You shall accept that whatever process involving use of your password is use of this services. All 
losses and damages arising from processes involving use of your account and password are incumbent upon 
you.  

2. Registration Information - Upon registration, you need to provide complete, true particulars and facts 
about the Electronic Devices you will use should there be points needing correction, you need to do the 
corrections immediately. You shall agree to the fact that you do not pretend to be another person by 
disguising or not use other people's names without seeking permission. If your particulars are found to be 
inexact, incomplete and untrue, A bank eBanking System services reserves the right to revoke your use of 
service immediately. Any costs or losses resulting from uncertain information either directly or indirectly have 
to be borne by you.  

3.Service Charges - You are obliged to pay the agreed, prescribed rates for services offered by A bank 
eBanking System.  

4.Prohibited Activities - You shall agree not to use your money obtained illegally through A bank eBanking 
Service. A bank Banking Service cannot be used for whatsoever illegal transactions. If there arise doubtful 
events which are indicating that you have made or are making illegal, fraudulent activities inclusive of 
violations of the terms and conditions of this agreement, use of service will be either suspended or revoked. 
You are obliged to fully co-operate with A bank eBanking System for investigation of skeptical cases.  

 

 

5.Password - You shall not leak the password of your account or not use the password of other people. A bank 
eBanking System shall not be liable for losing arising from wrong use of passwords of the users.  



 
6.Hacking - Should you interfere with, hack or destroy security and service via our Service other them manage 
your account for payments and receipts or should you attempt to do so, your account can be immediately 
terminated without any prior notice. Furthermore, your account can be blacklisted and have penalties 
imposed (inclusive of charges according to the Electronic Law). A bank eBanking System can, without seeking 
prior permission by you, cautiously reserve the right under this User Agreement to disclose your particulars to 
anybody who are related to your functions. You have no right to claim compensation for whatsoever damages 
from A bank eBanking System either for parts or whole damages resulting from the activities of A bank 
eBanking System.  

7. Reservation of A bank's Rights - You shall agree not to transfer any rights or responsibilities involved in the 
agreement without written permission by A bank eBanking System. Nonetheless, A bank eBanking System 
reserves the right to transfer whatsoever rights or responsibilities involved in this agreement without seeking 
your permission.  

8. Account Authorization - Upon registration of bank accounts on A bank eBanking, you shall agree that the 
registered accounts shall have permissions from the authorizers who have given the rights since applying 
these bank accounts. If there are any disputes which are concerned with the account authorities, you shall be 
responsible for any legal actions according to the existing laws of the Republic of the Union of Myanmar.  

 

A bank eBanking System User Agreement 

ဤ User Agreement သည် သငန်ငှ့်် A bank eBanking System က ောြားခ ျုပ်ဆ ိုသသော စောခ ျုပ်ဖြစ်သည်။ ၄ငြ်ားမှော A bank 

eBanking System ဝနသ်ဆောငမ်ှု အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားအတွ ် ဖြစ်သည်။ ဤ သသ ောတူညီမှုသည် သင၏်အခွင့််အသ ြား မ ောြား  ို 

အ   ျုြားသ ်သ ော ်မှု ရှ သဖြင့်် သငအ်သနဖြင့်် ဂရိုတစ ို ်ြတ်ရှု ှု့ န ်လ ိုအပ်သပသည်။ အခ  ်အလ ်မ ောြားနငှ့်် ၄ငြ်ားတ ို ့်၏ 

အလိုပ်လိုပ်ပ ိုတ ို ့်  ိုထပ်မ  သ ရှ လ ိုပါ  A bank သ ို ့်ဆ ်သွယ်စ ိုစမ်ြားန ိုငပ်ါသည်။ A bank ၏ mBanking System 

Application   ို အသ ိုြားဖပျုလ ို ်သည်နငှ့်် A bank eBanking Privacy Policy နငှ့်် အဖခောြား   ိုြား ောြားခ  ်မ ောြားဖြင့်် 

စိုစည်ြားထောြားသသောစော ွ ်စောတမ်ြားမ ောြား  ိုသငမှ် သသ ောတူသည်ဟိုမှတ်ယူ မည် ်။ သင့််အသနနငှ့်် ဤ User Agreement 

သည် သငန်ငှ့်် A bank eBanking System တ ို ့်အက ောြား ဥပသေနငှ့််အညီ စောခ ျုပ် ခ ျုျုပ်ဆ ိုထောြားသက ောငြ်ား 

လ ်ခ လ ို ်ဖခငြ်ားဖြစ်သည်။ ဤ Agreement သည် သင ်တ ောြား ဝငလ် ်မှတ်သ ြားထ ိုြားထောြားသသော 

သသ ောတူညီခ  ်လည်ြားဖြစ်သည်။ 

 

A bank eBanking System နငှ ့်သင ့်အက  ြား ဥပဒေဆ ိုင ရ  ဆ  နယွ ပတ သတ မှု။ 



 
ဝနသ်ဆောငမ်ှုမ ောြားအတွ ် မှတ်ပ ိုတငထ်ောြားဖခငြ်ားသည် သင့််အသနဖြင့်် A bank eBanking အောြား ဤ Agreement 

 ောလအတွငြ်ား သင၏်ညွှနြ်ားက ောြားခ  ်ဖြင့်် mBanking System မှ ဖပျုလိုပ်န ိုငသ်သော ဝနသ်ဆောငမ်ှုအောြားလ ိုြား  ို သင၏် 

  ိုယ်စောြားလှယ်အဖြစ်ဖြင့်် သဆောင ွ် ် န ်သငမှ် သတ်မှတ်ထောြားသည်ဟို ဆ ိုလ ိုပါသည်။ A bank eBanking System သည် 

 ဏတ်စ်ခို မဟိုတ်ပဲ  ဏဝ်နသ်ဆောငမ်ှုသောဖြစ်သည်။  

1. အသ ိုြားပပြုသ၏ူ လိုပ ငန ြားစဉ် တ ဝန မ  ြား ဝနသ်ဆောငမ်ှု ရှ  န ်သငသ်ည် A bank eBanking System Account တွင ်

မှတ်ပ ိုတင ်မည်။သငသ်ည်ဝနသ်ဆောငမ်ှု  ို BankAccountဖြင့်် သငသွပြားသခ ဖခငြ်ား ၊သငစွော ငြ်ားသဖပောငြ်ားဖခငြ်ား၊ ဝနသ်ဆောငမ်ှု 

အတွ ်သငသွပြားသခ ဖခငြ်ားတ ို ့် ဖပျုလိုပ် ောတွင ်အသ ိုြားဖပျုန ိုငသ်ည်။ သင၏် Password ဖြင့််သ ိုြားသသော မည်သည့်် 

လိုပ်ငနြ်ားစဉ်မဆ ို ဝနသ်ဆောငမ်ှု  ို အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားဖြစ်သက ောငြ်ား လ ်ခ  မည်။ သင၏် Account နငှ့်် password   ိုသ ိုြားသသော 

လိုပ်ငနြ်ားစဉ်မ ောြား အောြားလ ိုြားတွင ်ဖြစ်သပေါ်လောသသော ပ  ်စီြားဆ ိုြားရှု  ြားမှုမ ောြားသည် သင၌်သော တောဝနရ်ှ ပါသည်။  

2. Registration Information သငမှ် ဖပည့််စ ိုမှန ်နသ်သော သင၏်အခ  ်အလ ်မ ောြား၊ အသ ိုြားဖပျုမည့်် Mobile Devices ၏ 

အခ  ်အလ ်မ ောြား  ို မှတ်ပ ိုတင ်ောတွင ်သပြား မည်ဖြစ်ပပီြား ဖပငဆ်ငစ် ောမ ောြားရှ ပါ  ခ  ်ခ ငြ်ားဖပငဆ်င ်သပမည်။ 

သငအ်သနဖြင့်် အဖခောြားတစ်သယော ် ဲ့်သ ို ့် အသယောငသ်ဆောငဖ်ခငြ်ား (သ ို ့်) ခငွ့််ဖပျုခ  ်မ  ဲ အဖခောြားအမည်အောြား 

အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားတ ို ့်  ို မဖပျု န ်သသ ောတူ မည်ဖြစ်သည်။အ ယ်၍ သငသ်ပြားသသော သတငြ်ားအခ  ်အလ ်မ ောြားထဲမှ 

မတ   သသော၊ မဖပည့််စ ိုသသော၊ မမှန ်နသ်သော အခ  ်မ ောြားသတွှု့ ရှ ပါ  A bank eBanking System အသနဖြင့်် 

ဝနသ်ဆောငမ်ှုအသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားအောြား ခ  ်ခ ငြ်ားြ  ်သ မ်ြားန ိုငသ်သော အခွင့််အောဏောရှ သည်။ မတ   ၊မသသခ ောသသော 

သတငြ်ားအခ  ် အလ ်မ ောြားသက ောင့်် တ ို ်ရ ို ်သသေ်ာလည်ြားသ ောငြ်ား သွယ်ဝ ို ်၍သသေ်ာလည်ြားသ ောငြ်ား 

ဖြစ်သပေါ်လောသသော လေ ် ိုန ် စ  တ်မ ောြား (သ ို ့်) မည်သည့်် ဆ ိုြားရှု  ြားမှုမ ောြား  ိုမဆ ို သင့််ထ မှ ဖပနလ်ည် ယူန ိုငသ်ည်။  

3.ဝန ဒဆ င ခမ  ြား။ ဝနသ်ဆောငမ်ှုအတွ ် A bank eBanking System ၏ ဝနသ်ဆောငမ်ှု မ ောြားအတွ ်   သင့််သသော 

နှုနြ်ားထောြားမ ောြား   ို အသ ိုြားဖပျုသူမှ  ဏမှ် သတ်မှတ်ထောြားသသော   သင့််မည့်် ဝနသ်ဆောငခ်မ ောြား  ို တောဝနယူ်သပြားသဆောင ်မည် 

ဖြစ်သည်။  

4.တ ြားပမစ ထ ြားဒသ  လိုပ ငန ြားစဉ်မ  ြား။ သငသ်ည် မည့််သည်တည်ဆဲဥပသေ 

တစ် ပ် ်  ိုသြော ်ြ  ်  ျုြားလွနသ်ည် ့််သဆောင ် ွ ်မှုမ ောြားတွငလ်ိုပ် 

သဆောငမ်ည်မဟိုတ်သက ောငြ်ားသ ရှ သသ ောတူညီပါသည်။A bank eBanking တွင ်အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ား မဖပျု န ်

သသ ောတူထောြား မည်။ တ ောြားဥပသေနငှ့်် မညီညွှတ်သသော လိုပ်သဆောငခ်  ်မ ောြားအတွ ် မည်သည့်် ဝနသ်ဆောငမ်ှုမ  ျုြား 



 
  ိုမဆ ို အသ ိုြားဖပျုန ိုငမ်ည် မဟိုတ်သပ။ အ ယ်၍ သငသ်ည် ဤ agreement ထဲမှ စည်ြား မ်ြားခ  ် မ ောြား  ို 

ခ  ျုြားသြော ်ဖခငြ်ားအပါအဝင ်ဥပသေနငှ့်် မညီညွတ်သသော၊ လ မ်လည်လှည့််ြ ောြားမှုမ ောြား လိုပ်သဆောငသ်နသည်(သ ို ့်)  

 

လိုပ်သဆောငခ်ဲ့်သည်ဟို သ သယဖြစ်စ ော   စစ ပ်မ ောြား ဖြစ်သပေါ်လော ပါ  ဝနသ်ဆောငမ်ှု  ို အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားအောြား 

သခတတ  ပ်စဲထောြားဖခငြ်ား (သ ို ့်)ြ  ်သ မ်ြားဖခငြ်ားမ ောြား   ိုAbank မှဆ ိုြားဖြတ်န ိုငပ်ပီြား သငသ်ည် A bank eBanking System နငှ့််အတူ 

သ သယရှ သသော   စစ ပ်မ ောြား စ ိုစမ်ြား ောတွင ်အဖပည့််အဝ ပူြားသပါငြ်ားပါဝင ်လ မ့််မည်။  

5.Password သငသ်ည် သင၏် Account password   ိုထိုတ်သြေ်ာသဖပောဆ ိုဖခငြ်ား သ ို ့် အဖခောြားသူ၏ password   ို 

အသ ိုြားဖပျုဖခငြ်ားတ ို ့်  ို မဖပျု ပါ။ User မ ောြား၏ password မ ောြား မှောြားယွငြ်ား ော အသ ိုြားဖပျုမှုမ ောြားမှ ဖြစ်သပေါ်လောသသော 

ဆ ိုြားရှု  ြားမှုမ ောြားအတွ ် A bank eBanking ဝနသ်ဆောငမ်ှုမှ တောဝနရ်ှ မည် မဟိုတ်သပ။  

6.Hacking အ ယ်၍သငသ်ည် သငသွပြားသခ ဖခငြ်ားနငှ့်် သငလွ ်ခ ဖခငြ်ား၊သင၏် Account   ိုစီမ သဆောင ွ် ်ဖခငြ်ားတ ို ့်အဖပင ်

(ဝငသ် ော ်စွ ်ြ ်ဖခငြ်ား၊ hacking ဖပျုလိုပ်ဖခငြ်ား သ ို ့် လ ိုဖခ ျုသ ြား နငှ့်် လိုပ်ငနြ်ားဝနသ်ဆောငမ်ှုမ ောြား  ို ြ  ်ဆီြားဖခငြ်ား)တ ို ့် အတွ ် 

 ျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ service   ို အသ ိုြားဖပျုလျှင ်(သ ို ့်) အသ ိုြားဖပျု န ်က  ျုြားစောြားလျှင ်သင၏် Account မှော က  ျုတငအ်သ သပြားဖခငြ်ားမရှ ပဲ 

ခ  ်ခ ငြ်ားပင ် ပ်ဆ ိုငြ်ားခ  ဖခငြ်ား ဖြစ်သပေါ် န ိုငသ်ည်။ထ ို ့်ဖပင ်သင့်် Account အောြား Black Lists အဖြစ် သတ်မှတ်ဖခငြ်ားနငှ့်် 

အဖခောြားဖပစ်ေဏမ် ောြား (Electronic ဥပသေဆ ိုင ်ော စဲွခ  ်တငဖ်ခငြ်ား အပါအဝင)် မ ောြား   ို ဖပျုလိုပ်ခ  န ိုငသ်ည်။ A bank 

eBanking System သည် သင၏် ဦြားစွောခွင့််ဖပျုခ  ်မရှ ပဲ သင၏် အခ  ်အလ ်မ ောြား  ို သင၏် 

လိုပ်ငနြ်ားသဆောငတ်ောမ ောြားနငှ့်် ဆ ်စပ်သနသသော မည်သည့််သူ  ိုမဆ ို ထိုတ်သြေ်ာသဖပောဆ ိုန ိုငသ်သော အခွင့််အသ ြား  ို ဤ User 

Agreement သအော ်၌ သတ ရှ စွောဖြင့်် ခ ျုပ်  ိုငထ်ောြားသည်။သငမှ် A bank eBanking System သက ောင့်် ဖြစ်သပေါ်သသော 

ပ  ်စီြားမှုမ ောြား ၏ အစ တ်အပ ိုငြ်ား (သ ို ့်) အောြားလ ိုြားအတွ ် A bank eBanking System မှနစ်နောသက ြား သတောငြ်ားပ ိုငခ်ွင့််မရှ သပ။  

7. A bankအခွင ့်အ ဏ သတ မှတ ပခင ြား သငအ်သနနငှ့်် ဤ agreement သအော ်ရှ  မည်သည့်် အခွင့််အသ ြား (သ ို ့်) 

တောဝနမ် ောြား  ို A bank eBanking System ၏ စောဖြင့််သ ြားထောြားသသော ခွင့််ဖပျုခ  ်မရှ ပဲ သ ွှု့သဖပောငြ်ားဖခငြ်ား မဖပျု န ်

သသ ောတူ သပမည်။ A bank eBanking System သည် ဤ agreement သအော ်ရှ  မည်သည့်် အခွင့််အသ ြား(သ ို ့်) 

တောဝနမ် ောြား  ို သင၏်ခွင့််ဖပျုခ  ်မရှ ပဲ သရွှှု့သဖပောငြ်ားန ိုငသ်သော အခွင့််အသ ြားရှ ပါသည်။  

8. ဒငစွ ရင ြားစီမ ခန ့်ခွွဲခွင ့်ဆ ိုင အခွင ့်အ ဏ  သငသ်ည် A bank eBanking သလျှော ်ထောြား ောတွငသ်လျှော ်ထောြားသည့်် 

သငစွော ငြ်ားစီမ ခန် ့်ခွဲခွင့််ဆ ိုင ်ောအခွင့််အောဏော အသနဖြင့််မူလစော ငြ်ားသလျှော ်ထောြားစဉ်  သတ်မှတ်ထောြားခဲ့်သသော 



 
အခွင့််အောဏော သသ ောတူညီခ  ်မ ောြားအတ ိုငြ်ားသလျှော ်ထောြား မည်  ိုသ ရှ သသ ောတူပပီြား အဆ ိုပါ အခွင့််အောဏောနငှ့်် 

ဆန် ့်  ငသ်နသည့််အသဖခ အသန မ ောြားသပေါ်သပါ ်ခဲ့်ပါ ပ  ်စီြားဆ ိုြားရှ ြားမှုမ ောြားအတွ ်သငမှ်ဉပသေသက ောငြ်ားအ  

တောဝနယူ်  ခ သဖြရှငြ်ားသပြား မည်  ို သ ရှ  သသ ောတူပါသည်။ 


