1. Auto OTP
1.1 Auto OTP ဆိုတာဘာလဲ?
- Auto OTP ဆသ
ို ည္မာ KBZ Mobile Banking App သိုို့၀ငေရာကျခငး၊ လိုပေဆာငခ်က (Transaction) ္်ား
ျပဳလိုပျခငး္်ား

အတြက

တစခါသံိုးလမ်ဳ႕၀မကကိုဒ

(OTP)

ကို္ေဖာျပေတာို့ဘဲ

သင

္မတပံိုတင္ားေသာ

္ိုဘိုငးဖိုနး္ဲသ႔ို (OTP) ကတ
ို က
ို ရိုကေပးပ႔ျို ပး ေနာကကြယ္မအတညျပဳေပးေသာ စနစျဖစသည။ သင ၏ဖို န း္ဲသ ို ႔
ေပးပ ို ႔ လ ာေသာ တစခါသံိုးလမ်ဳ႕၀မကကိုဒ (OTP) SMS ္်ား(သ ို ႔ ္ ဟို တ ) သင ၏ (OTP) တ ို က င စက ္်ား္မ
တစခါသံိုးလမ်ဳ႕၀မကကိုဒ္်ား ရိုက္ညို့ရသညို့ အခကအခဲ္်ားကို ေလမ်ာို့ခ်ေပးပါ္ည။
Auto OTP ၀နေဆာင္ႈသည ပို္ိုအဆငေျပ၊ လ်ငျ္နၿပး လံိုျခံဳစတခ်ရေသာ စနစျဖစပါသည။

2. Auto OTP အသံိုးျပဳရန ္မတပံိုတငျခငး ႏမငို့ ္မတပံိုတင္ားျခငးကို ပယဖ်ကျခငး
2.1 Auto OTP ကို ္ညသို႔ို္မတပံိုတငရ္ညနညး?
- ပ္္ဥးဆံိုးအေနျဖငို့ KBZ Mobile Banking အသံိုးျပဳရန သငို့တြင Mobile Banking User ရမရ္ညျဖစျပး Mobile
Banking Application ကိုသငို့ဖိုနးတြင ္ညို့သြငး္ားၿပး ျဖစရပါ္ည။
- KBZ Mobile Banking Application ကို Login ဝငၿပးေနာက Auto OTP ္တဆကျခငးစာ္်ကႏမာအား
ျပ္ားသညို့အတိုငး ျပသလ္ို့္ည။

ပံိုတြင

- အကယ၍ “ယခို္လိုပေဆာငပါ”

ကိုႏမပပါက

Auto OTP

္တဆကျခငးစာ္်ကႏမာ္မာ ေပ်ာကကြယသြား္ည

ျဖစသည။ Application ္ဲသ႔ေ
ို နာကတစႀက္ Login ဝငသညို့အခါတြင Auto OTP ္တဆကျခငးစာ္်ကႏမာအား
ျပနလည ျပသ္ည ျဖစသည။
- အကယ၍ “ယခိုစာ္်ကႏမာအား ေနာကတစခါ္ေပၚလိုပါ” ကိုေရြးၿပး “ယခို္လိုပေဆာငပါ ” ကိုႏမပပါက Auto OTP
္တဆကျခငးစာ္်ကႏမာ္မာ ေပ်ာကကြယသြား္ညျဖစသည။ ၄ငးဖိုနးတြင Application ္ဲသ႔ို ေနာကတစႀက္
Login ဝငသညို့အခါတြင Auto OTP ္တဆကျခငးစာ္်ကႏမာအား ျပနလညျပသေတာို့္ည ္ဟိုတပါ။
-

အကယ၍ သင္သည္ Auto OTP ္မတပံိုတငျခငး ျပဳလိုပလိုပါက “စညးက္းႏမငို့သတ္မတခ်က္်ားကိုဖတရန”
ကိုေရြးၿပး

“ဆကသြား္ည” ကိုႏမပေပးရ္ည။ ္႔ေ
ို နာက OTP ရိုကရန စာ္်ကႏမာကို ျ္ငရပါ္ည။
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-

္႔ေ
ို နာက SMS ္ဲသ႔၀
ို ငလာေသာ OTP ကိုရက
ို ္ညို့ၿပး “အိုေက” ကိုႏမပပါ။ ေအာကတြငျပ္ားေသာပံိုအတိုငး
Auto OTP ္မတပံိုတငျခငး ေအာငျ္င္ညျဖစပါသည။

-
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္မတခ်က ။ ။ Auto OTP သည အ္်ားဆံိုးဖိုနး 3 လံိုးအ္သာ ္မတပံိုတငျခငးျပဳလိုပႏိုင္ည။
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2.2 Auto OTP ္မတပံိုတင္ားျခငးကို ္ညသို႔ပယဖ်ကရ္ညနညး?
- KBZ Mobile Banking App ကို Login အရငဝငပါ။ ေအာကေဖာျပပါပံိုအတင
ို း Auto OTP ကို စ္ံရနအတြက
သတ္မတခ်က္်ား ္ဲသ႔ဝ
ို ငပါ။

- ္ို႕ေနာက သင္မတပံိုတင္ားေသာ ဖိုနးအ္်ဳးအစားကိုေတြ႕ရ္ည။ ္မတပံိုတငျခငးကိုပယဖ်ကလိုပါက

“အ္က
ႈ ပံိုး”ပံိုကိုႏမပ၍ ပယဖ်ကႏိုငပါသည။
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- “အ္ႈကပံိုး” ပံိုကို ႏမပၿပးပါက System ္မ ္မတပံိုတင္ားျခငးကိုပယဖ်ကျခငး ျပဳလိုပ္ည / ္ျပဳလိုပ္ညကို
ေဖာျပေ္းျ္နးပါ္ည။

- “လိုပေဆာင္ည” ကိုႏမပရပါ္ည။ “လိုပေဆာင္ည” ကိုႏမပၿပးပါက Auto OTP ္မတပံိုတငပယဖ်ကျခငး
ေအာငျ္ငပါ္ည။

Transaction Banking VC

Page 5

ေ္းေလို့ရေသာ
မ
ေ္းခြနး္်ား
1. Auto OTP က ို အသံ ိုး ျပဳရန Internet Banking တြင ေလမ် ာက လ ို ႔ရပါသလား?
ေလမ ် ာက လ ို ႔ ္ ရပါ။ သင သည KBZ Internet Banking တြင ေငြေ ၾကး၀န ေဆာင ္ႈ ္ ်ား ျပဳလို ပ ျခင းအတြက
တစ ခါသံ ို း လမ ် ဳ႕၀မ က ကို ဒ (OTP) က ို လ ို အ ပ ပါ္ည ။ တစ ခါသံ ို း လမ ် ဳ ႕၀မ က ကို ဒ (OTP) ္်ားက ို သင ၏ ဖို န း SMS
ေပးပ ို ႔ ပ ါ္ည ။ သ ို ို့ ္ ဟို တ သင ၏ တ ို က င စက ္မ တဆင ို့ အသံ ို း ျပဳႏ ို င ပါသည ။
2. ကြ်ႏိုပ၏ဖိုနး ေပ်ာကဆံိုးေသာအခါ (သ႔)ို ေျပာငးလက
ို ေသာအခါ ဘာလိုပသငို့ပါသလဲ?
အကယ ၍သင္၏ဖုန္းေျပာင္းလဲခဲဲ့ပါက သင္သည္ ဖုန္းအေဟာင္းတြင္္ေ
ရွိ သာ Auto OTP ၀နေဆာင္ႈရယူ္ားျခငးကို
App ၏ ဘယဘကတြငရမေသာ Menu ္ဲသ႔၀
ို င၍ပယဖ်ကႏိုငပါသည။
အျခားတစ္နည္းျဖင္ဲ့ သင္၏ဖုန္းအသစ္တြင္ Auto OTP ၀နေဆာင္ႈကို အသံိုးျပဳရနအတြက ္မတပံိုတငရပါ္ည။
ဖုန္းအသစ္တြင္ မရတပ
္ ုတ
ံ င္ျပးသည္ႏရငဲ့တ
္ ျပွိိဳင္နက္ သင္၏ဖုန္းအေဟာင္းတြင္္ရွိေသာ Auto OTP ၀နေဆာင္ႈကို
ပယဖ်ကႏိုငပါသည။

3. ကြ် ႏို ပ တြင ဖို န းတစ လံ ိုး ္က ပ ို ရ မ ပါသည ။ ကြ် ႏ ို ပ ၏ဖို န းအားလံ ိုး တြင Auto OTP ၀န ေဆာင ္ႈက ို
အသံ ိုး ျပဳ၍္ႏွိုင္ပါသလား?
သင ၏ေငြေ ၾကးဆ ို င ရာ လံ ို ၿ ခံ ဳ ္ႈ အ တြက Auto OTP ၀န ေဆာင ္ႈ က ို လူ တ စ ဥ းလမ ် င ဖို န း (၃) လံ ို း အ္ သာ
ေလမ ် ာက ္ားခြင ို့ ျ ပဳပါသည ။
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