သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
A bank မှြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ြပည်သူများှင့် လုပ်ငန်းများအချင်းချင်း ေငွေကးချိတ်ဆက်မပိုမို
လွယ်ကေ
ူ စရန်အတွက် မကာမီေနရာအှံသိုေရာက်ရှိလာေတာ့မည့် A+ (A Plus) မိုဘိုင်းေငွေကး
ဝန်ေဆာင်မအားမိတ်ဆက်ြခင်း
ြမန်မာ၊ ရန်ကုန်မိ (၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်) - A bank မှမကာမီ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ
ေနရာအှံအြပားသို ေရာက်ရှိလာေတာ့မည့် A+ မိုဘိုင်းေငွေကးဝန်ေဆာင်မအား တရားဝင်စတင်
မိတဆ
် က်လုိကပ
် ါသည်။ စမတ်ဖုန်းကိုင်ေဆာင်သူတိုင်းသည် မည်သူကိုမဆို A+ Mobile Wallet မှ
ေသာ်လည်းေကာင်း (သိုမဟုတ)် နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခမ
ဲွ ျား (သိုမဟုတ)် ကိုယ်စားလှယ်များ
ထံမတ
ှ ဆင့် ေငွလဲ၊ ေငွသွင်း၊ ေငွထုတ်ှင့် ေငွေပးေချမများကို အလွယ်တကူေဆာင်ရက်ိုင်ေတာ့မည်
ြဖစ်သည်။ ဘဏ်တွင်အေကာင့်ဖွင့်စရာမလိုအပ်ပဲ ထိုေငွေကးဝန်ေဆာင်မကို ေဆာင်ရက်ိုင်မည်
ြဖစ်သည်။
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေသာ မိုဘိုင်းဝန်ေဆာင်မအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ေငွေကး
ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မကို ယုံကည်စိတ်ချစွာြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် A+ by A bank (Mobile Wallet)
ကိုတထ
ီ င
ွ ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။
လျင်ြမန်၊

ိုးရှင်းပီး

A+ မှသုံးစွဲသူတို ေနစဉ်ဘဝအတွက် အချိန်တိုင်းေနရာတိုင်းတွင်

ယုံ ကည်စတ
ိ ်ချရေသာ

အွန်လိုင်းေငွေပးေချြခင်းများ

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်

ေနာက်ဆုံးေပ နည်းပညာများြဖင့် အေထာက်ကူြပိုင်ရန်ရည်ရယ်သည်။
A+ Mobile Wallet ြဖင့် သုံးစွဲသူများသည် ေငွလဲြခင်း၊ ဖုန်းေဘလ်ြဖည့်ြခင်း၊ အွန်လိုင်းမှေစျးဝယ်ြခင်း၊
ေဘလ်ေပးေဆာင်ြခင်း၊

ေချးေငွဆပ်ြခင်း၊

ခရီးသွားလက်မှတ်ှင့်

ဂိမ်းကဒ်များဝယ်ယူြခင်းတိုကို

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ A+ Application အားသုံးစွဲသူတိုိုးရှင်း လွယ်ကူစွာအသုံးြပိုင်ရန်
ြပလုပ်ထားေသာေကာင့် ေငွေကးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မအား ကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ပါ
သည်။ A+ သည် အွန်လိုင်းေစျးဝယ်ြခင်း ဝန်ေဆာင်မများအတွက် ေငွသားအသုံးြပရန် မလိုအပ်ဘဲ
ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မများကို

မိမိတို၏ဖုန်းမှတဆင့်

ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ

စီမံေဆာင်ရက်ိုင်ရန်

ရည်ရယ်ပါသည်။
A+ မိုဘိုင်းေငွေကးဝန်ေဆာင်မအေနြဖင့် သုံးစွဲသူမိဘြပည်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် မိတ်ဖက်
ဆိင
ု ်များအတွက်

လွယ်ကူေသာေငွလဲဝန်ေဆာင်မများ

ြပလုပ်ိုင်ရန်

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ

အသိုင်းအဝန်း တစ်ခုဖန်တီးေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် A+ သုံးစွဲသူများအေနြဖင့် A+ Loyalty

Program

များမှတဆင့်

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းေသာအစီအစဉ်များှင့်

ပိုမးုိ ရှင်းများလဲခစ
ံ ား

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။
A+ Mobile Wallet သုံးစွဲသူများသည် အားသာချက်အေနြဖင့် ေငွသွင်း၊ ေငွထတ
ု ဝ
် န်ေဆာင်မက
 ုိ
ကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာ A bank ဘဏ်ခွဲများမှတဆင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။ A+ သုံးစွဲသူအချင်းချင်းလဲ အခမဲ့ေငွလဲိုင်ပါသည်။
ထိုအတူ A bank ဘဏ်ခွဲများှင့် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှလဲ ေငွသွင်း၊ေငွထုတ်ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။
A bank တွင် အေကာင့်ဖွင့်ထားသူများအေနြဖင့်လဲ A+ ှင့်ချိတ်ဆက်၍ A bank ှင့် A+ အချင်းချင်း
အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခမဲ့ေငွလဲိုင်ပါသည်။
"အရှန
ိ အ
် ဟုန်ြမင်စ
့ ာွ ေြပာင်းလဲလာေသာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာှင့်အတူ ဒီဂျစ်တယ်ေငွေကးဝန်
ေဆာင်မထွန်းကားလာသည်ှင့်အမ သုးံ စွသ
ဲ တ
ူ သ
ုိ ည် ယုံကည်စိတ်ချရေသာ ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ
ကိုေမာ်လင့်လာကတယ်။ ထိအ
ု တွက် A bank မှထိုလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းရန် စိတခ
် ျယုံ ကည်ရ
ေသာ ေငွေကးဝန်ေဆာင်မကို ေပးရန်ရည်ရယ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတိုအသုံးြပရလွယ် ကူေစရန်အ
ေရးထားပီး

ေငွေကးဝန်ေဆာင်မကို

တီထွင်ဆန်းသစ်ေသာ

လွယ်ကူလျင်ြမန်စာွ

ဝန်ေဆာင်မများြဖင့်သုံးစွဲသူ

အသုံးြပိုင်ရန်

စီစဉ်ထားပါတယ်။

မိဘြပည်သူများေနစဉ်ဘဝ

ပိုမိုအဆင်ေြပ

လွယ်ကူေစရန် အစဉ်အမဲကိးစားလျက်ရှိပီး အထူးအေထာက်အကူ ြပမည်ဟုေမာ်လင့်ပါတယ်"
ဟုဦးရဲြမတ်စိုး (အမှေဆာင်အရာရှခ
ိ ျပ်၊ A bank) မှေြပာကားခဲပ
့ ါသည်။
A+ အေနြဖင့် ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သုံးစွဲသူများအားအဆင်ေြပလွယ်ကူေသာဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန်
အတွက်မိတ်ဖက်ဆိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲစည်းများြဖင့် အတူတကွချိတ်ဆက်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေသးစားမှ အကီးစားအထိ A+ မိတ်ဖက်ဆိုင်များ
အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ှစ်မျိးစလုံးအြဖစ်ေသာ်လည်း
ေကာင်းေလာက်ထားိုင်ပါသည်။
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူမည်သူမဆို "A+ by A bank" application အား Google Play Store ှင့် Apple's
App Store မှမိမိဖုန်းထဲသို လွယ်ကူစွာရှာေဖွထည်သ
့ ွငး် ိင
ူ ပ
် ါသည်။ သုံးစွဲသူများအေနြဖင့် မိမိ
မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ှင့်မှတ်ပုံတင်ြဖင့် Level 1 ကိုစတင်အေကာင့်ဖွင့်ိုင်ပီး Level 2 သိုလဲ မှတ်ပုံတင်
ဓါတ်ပုံှင့် အချက်အလက်များြဖင့် လွယ်ကူစွာြမင့်တင်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ့ိုးရာတန်ေဆာင်တိုင်ပွဲ
ေတာ်ကိဆိုြခင်းအထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့် ိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်ေနမှ (၁၉) ရက်ေနအတွင်း A+
Mobile Wallet စတင်အေကာင့်ဖွင့်သူများအတွက် “3X E-Money Bonus (ဆုေကးေငွသုံးဆ)”
ကိုတစ်ကိမ်စီ စတင်ခစ
ံ ားိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။ A+ by A bank Facebook page
(https://www.facebook.com/APluswallet) သိုဝင်ေရာက်ေလ့လာပီး မကာမီြပလုပ်မည့် စိတဝ
် င်
စားဖွယ်ပိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုလဲသိရှိိုင်ပါသည်။

A+ အေကာင်း (www.abank.com.mm)
A+ သည် ေခတ်မီေသာေငွေကးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းအတွက် A bank မှတည်ေထာင်ထားေသာ
မိုဘိုင်းေငွေကးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ A bank မှ တီထွင်ဖန်တီးထားေသာ A+ mobile app
ဝန်ေဆာင်မများြဖင့်သုံးစွဲသူ မိဘြပည်သူများ အချိန်တိုင်းေနရာတိုင်း လွယ်ကူ၊ ိးု ရှငး် ၊ လုံ ခံေသာ
အွန်လိုင်းေငွေကးဆိုင်ရာ

ေပးေချမများအဆင်ေြပေစရန်

အစဉ်အမဲကိးစားလျက်ရှိပါတယ်။

သုံးစွဲသူများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိမည်သူကိုမဆို ေငွသွင်း၊ ေငွထုတ်ဝန်ေဆာင်မအား A+
mobile app (သိုမဟုတ)် ကိုယ်စားလှယ်များ (သိုမဟုတ်) A bank ဘဏ်ခွဲများမှ တဆင့် လွယ်ကူ
စွာေဆာင်ရက်င
ုိ သ
် ည်။ A+ အေနြဖင့် ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သုံးစွဲသူများအားအဆင်ေြပလွယ်ကူေသာ
ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန်အတွက်

မိတဖ
် က်ဆင
ုိ မ
် ျား၊

ကိုယ်စားလှယ်များ၊

မိတဖ
် က်ဒဂ
ီ ျစ်တယ်

လုပင
် န်းများြဖင့် အတူတကွချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

A bank အေကာင်း (www.abank.com.mm)
A bank သည် ယခင် ဧရာဝတီေတာင်သူလယ်သမားများဖွံဖိးေရးဘဏ်အြဖစ် လူသိများခဲ့သည့်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရးပါေသာ အများြပည်သူသုံးှင့် စီးပွားေရးလုပင
် န်းဆိင
ု ရ
် ာ ဘဏ်ြဖစ်ပါသည်။ A
bank ကို ြမန်မာိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် ၊ ိဝ
ု င်ဘာလ (၁၇)ရက်ေနတွင်
လိုင်စင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
A bank မှအများြပည်သူှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘာေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ
ေပးလျက်ရှိပါသည်။ A bank မှ ေခတ်ှင့်အညီေြပာင်းလဲလာသည့် ေခတ်မီနည်းပညာများ
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