1. Biometric ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း
1.1 Biometric ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ?
-

Biometric

ျဖင့္

ဝင္ေရာက္ျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈသည္

KBZ

Mobile

Banking

App

ကို

၀င္ေရာက္ရာတြင္

ပမ
ို ျို မန္ဆန္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ေပးးႏိုင္ေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ လက္ေဗြ (သ႔)ို မ်က္းႏွာကို Scan ဖတ္ရိုုံျဖင့္ သင္၏
KBZ Mobile Banking စနစ္ကို၀င္ေရာက္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ဖိုန္းထဲတြင္ရွေသာ Biometric းႏွင့သ
္ က္ဆိုငသ
္ ည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံိုးသည္ ယခိုအခါ သင္၏လွ် ႕၀ွက္နုံပါတ္ ျဖစ္လာမည္။ သင္၏ဖိုန္းသာ သင္းႏွင့္အၿမဲတမ္းအတူ
ရွေနခဲ့လ်ွ င္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကယ
ို ္တာသက္ဆိုငသ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သမ
ူ ွ် ခန္မ
႔ န
ွ း္ းႏင
ို မ
္ ည္မဟိုတပ
္ ါ။

2. Biometric ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရန္ မွတ္ပုံိုတင္ျခင္း းႏွင့္ မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း
2.1 Biometric ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို မည္သို႔မွတ္ပုံိုတင္ရမည္နည္း?
- ပထမဥးဆုံိုးအေနျဖင့္ Mobile Banking အသုံိုးျပ ရန္ သင့္တြင္ Mobile Banking User ရွရမည္ျဖစ္ျပး းႏွင့္
Mobile Banking application ကသ
ို င့္ဖိုန္းတြင္ ထည့္သြငး္ ထားၿပး ျဖစ္ရပါမည္။
- ထ႔ေ
ို နာက္ ပုံိုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း Login Page တြင္ရေသာ
ွ
လက္ေဗြ (းႏွင့္ မ်က္းႏွာပို)ုံ ကိုးႏွပ္ပါ။

For iOS

For Android

-

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံိုပါအတိုင္း

သင္ကယ
ို တ
္ ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း

အတည္ျပ ရန္အတြကသ
္ င္၏အသိုးုံ ျပ သူအင္
ို ္းႏွင့္

လွ် ႕ဝွကက
္ ္
ို ္ ကို တစ္ၾကမ္ရက
ို ္ေပးရပါမည္။
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-

သင္၏ အသိုုံးျပ သူအင္
ို ္ းႏွင့္ လွ် ႕ဝွကက
္ ို္က
္ ို ရိုက္ၿပးေနာက္ သင္ မွတ္ပိုတ
ုံ င္ထားေသာ ဖိုန္းနုံပါတ္ဆသ႔ို

တစ္ခါသုံိုးလွ် ႕၀ွက္နုံပါတ္(OTP)

ကို

SMS

မွတဆင့္

ေပးပ႔ပ
ို ါမည္။

မွတ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္းအဆင့္

ၿပးေျမာက္ရန္အတြက္

ဖိုန္းထဲသ႔ေ
ို ရာက္လာေသာ OTP code ရိုက္ထည့္ေပးရမည္။ ၿပးေနာက္ လိုပ္ေဆာင္မည္ကို းႏွပ္ပါ။

- သင္၏ အသုံိုျပ သူအင
ို ္္ းႏွင့္ လွ် ႔ဝွကက
္ ို္္

းႏွင့္ OTP ကတ
ို စ္ၾကမ္ရက
ို ္ၿပး အတည္ျပ ျခင္းေအာင္ျမင္ပါက

သင္၏

Biometric ၀င္ေရာက္ရန္မတ
ွ ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္း ေအာင္ျမင္စာြ ၿပးဆုံိုးေၾကာင္းကို ပုံိုတြင္ျပထားသည့္အတင
ို ္း အတည္ျပ ျခင္း
စာမ်က္းႏွာ တြင္ေဖာ္ျပပါမည္။
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2.2 Biometric Login မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းကို မည္သို႔ပယ္ဖ်က္ရမည္နည္း?
-

KBZ Mobile Banking App ကို Login အရင္၀င္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံိုအတင
ို ္း Biometric ဝင္ေရာက္ျခင္း ကို
စမုံရန္အတြက္

သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားထဲသ႔၀
ို င္ပါ

-

-

ထ႔ေ
ို နာက္ သင္ Biometric Login အတြက္ မွတ္ပိုတ
ုံ င္ထားေသာ Mobile ဖိုိုန္းအမ် းအစားကို ေတြ႕ရမည္။
မွတ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက “အမက
ႈ ္ပိုးုံ ” ပုံိုကိုးႏွပ္၍ ပယ္ဖ်က္းႏိုင္ပါသည္။
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-

“အမက
ႈ ္ပိုးုံ ” ပုံိုကို တစ္ခ်က္းႏွပ္ၿပးပါက System မွ မွတ္ပိုတ
ုံ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပ လိုပ္မည္ / မျပ လိုပ္မည္ကို
ေဖာ္ျပေမးျမန္းပါမည္။

- “လိုပ္ေဆာင္မည္” ကိုးႏွပ္ရပါမည္။ “လိုပ္ေဆာင္မည္” ကိုးႏွပ္ၿပးပါက Auto OTP မွတ္ပိုတ
ုံ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေအာင္ျမင္ပါမည္။

Transaction Banking VC

Page 5

3. Biometric Login ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
၁.

Biometric Login မွတပ
္ ုံိုတင္ထားျပးေသာ ဖိုန္းအား ထပ္မ၍
ုံ မွတ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္း မျပ လိုပ္းႏိုင္ပါ။

၂.

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျပ လိုပပ
္ ါက Biometric Login အသုံိုးျပ ျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုငး္ လမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။



အသုံိုးျပ သူမွ Online Banking ၏ အသုံိုးျပ သူအိုင္္ းႏွင့္ လွ် ႔ဝွက္က္
ို ္အား ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္၊



အသုံိုးျပ သူမွ အျခား ဖိုနး္ တြင္ Biometric Login မွတ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္းထပ္မုံျပ လိုပလ
္ ွ်င္၊



အသုံိုးျပ သူမွ မွတပ
္ ိုတ
ုံ င္ျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ခလ
ဲ့ ွ်င္
။ Biometric Login ပယ္ဖ်က္ၿပးေသာ္လည္း အသုံိုးျပ သူ အေနျဖင့္ ၄င္းကယ
ို ္ကိုင္ Biometric Login
မွတ္ပိုတ
ုံ င္ျခင္းကို ျပန္လည္အသုံိုးျပ လိုပါက ထပ္မုံျပ လိုပ္းႏိုင္ပါသည္။

၃. အကယ္၍ အသုံိုးျပ သူအေနျဖင့္ Biometric Login ဝင္ရာတြင္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာအၾကမ္အေရအတြကထ
္ က္

Login ဝင္ေရာက္ျခင္း မေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားဆက္တက
ို ္ျဖစ္ေပၚပါက၊ အသုံိုးျပ သူအေနျဖင့္ Biometric Login
အစား ၄င္းသတ္မတ
ွ ထ
္ ားခဲ့ေသာ အသုံိုးျပ သူအိုင္
္ (User ID) းႏွင့္ လွ် ႔ဝွကက
္ ို္္ (Password) ျဖင့္ Login
၀င္ေရာက္၍ရနင
ို မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
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ေမးေလ့ရေသာ
ွ
ေမးခြနး္ မ်ား
၁. Biometric Login ကအ
ို သုံိုးျပ ဖ႔ို မွတပ
္ ိုမ
ုံ တင္၍ Mobile Banking ၏ Online ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို
ဆက္လက္လပ
ို ေ
္ ဆာင္းႏိုငပ
္ ါသလား။
ရပါတယ္။ သင္၏ KBZ Mobile Banking app အား ယခင္အတိုင္း အသုံိုးျပ သူအိုင္္ းႏွင့္ လွ် ႕၀ွက္ကို္္
ကိုရိုက္းႏွပ္ျပး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။

၂. Biometric ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ လပ
ို ါက မွတပ
္ ိုတ
ုံ င္ရန္လအ
ို ပ္ပါသလား။
Biometric ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံိုးျပ လိုပါက မွတ္ပုံိုတင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

၃. မွတပ
္ ိုတ
ုံ င္ျပးေနာက္ Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ ၍ စနစ္္ကိုခ်္္ခ်င္း၀င္ေရာ္္နင
ို ပ
္ ါသလား။
မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ျပးေနာက္ သင္၏လက္ေဗြကို အသုံိုးျပ ၍ စနစ္္ကို ခ်္္ခ်င္း၀င္ေရာ္္
နိုင္ပါသည္။
၄. Android OS စက္မ်ားတြင္ Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ းႏိုငျ္ ပလား။
Biometric ဖတ္စက္ပါရွေသာ မိုဘိုင္းဖိုန္း အမ်ားစိုတင
ြ ္ ရနိုင္ပါတယ္။
၅. IOS စက္မ်ားတြင္ Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ းႏိုငျ္ ပလား။
၇ပါတယ္။ ISO version 9.0 းႏွင့္အထက္ရေသာ
ွ
Apple စက္ပစညည္းမ်ားကသ
ို ာ ေရြးခ်ယ္အသံိုးျပ ဳႏကိုင္ပါသည္။
FaceID အတြက္ iPhone X းႏွင့အ
္ ထက္ ေမာ္္ယ္မ်ားတြငသ
္ ာ အသုံိုးျပ းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

၆. Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးမျပ လပ
ို ါက ျပန္ျဖ တ္၍ရပါသလား။
၇ပါတယ္။ KBZ Mobile Banking app ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ စနစ္သို႔၀င္ပါ။ ထို႔ေနာက္ သင္၏
Biometric ၀င္ေရာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ မွတ္ပုံိုတင္ထားေသာ Mobile ဖိုိုန္းအမ် းအစားကို ေတြ႕ရမည္။
Biometric ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံိုးမျပ လိုပါက “အမႈက္ပုံိုး” ပုံိုကိုးႏွပ္၍ ျပန္ျဖ တ္းႏိုင္ပါသည္။
ရ. Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ ရန္ OS version မ်ားးႏွင့္ စက္ပစညညး္ မ်ားမရွပါက မည္သ႔လ
ို ပ
ို ေ
္ ဆာင္
ရမည္နည္း။
ယခင္အတိုင္းသင္၏အသုံိုးျပ သူအိုင္္းႏွင့္လွ် ႕၀ွက္ကို္္ကိုရိုက္းႏွပ္ျပး ၀င္ေရာက္းႏိုင္ပါသည္။
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၈. Biometric ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အသုံိုးျပ ရန္ လက္ေဗြကို မည္သ႔ခ
ို ်တ္ဆက္ရမည္နည္း။
အကယ္၍ Biometric အသုံိုးျပ ရန္ icon ေလးကိုးႏွပ္လိုက္ပါက သင္၏ဖိုန္းထဲတင
ြ ္ရွေသာ လက္ေဗြမ်ား
အားလုံိုးးႏွင့္ ခ်တ္ဆက္းႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပမည္။
၉. ကြ်းႏ္ိုပ၏
္ ဖိုနး္ ထဲတင
ြ ္ လက္ေဗြမတ
ွ သ
္ ားမႈ တစ္ခထ
ို က္ပရ
ို ခဲ
ွ ရ
့ င္ မည္သ႔လ
ို ပ
ို ေ
္ ဆာင္ရမည္နည္း။
သင္၏ဖိုန္းထဲတင
ြ ္သမ္းဆည္းထားေသာ မည္သည့္လက္ေဗြကိုမဆို KBZ Mobile Banking စနစ္သို့
၀င္ေရာက္ရန္

အသုံိုးျပ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံိုးအခ်က္အေနျဖင့္ သင္၏ဖိုန္းထဲတင
ြ ္

အျခားသူမ်ား၏လက္ေဗြမ်ားသမ္းဆည္းထားပါက ထိုလက္ေဗြမ်ားအားလုံိုးကို သင္၏ဖိုန္းထဲမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္
အၾကုံျပ လိုပါသည္။ အကယ္၍မဖယ္ရ္ားခဲ႔ပါ္ ထကိုလ္္ေဗြမ်ားျဖင့္ သင္၏ Mobile Banking စနစ္သို႔
၀င္ေရာက္အသုံိုးျပ းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၀. သင္၏ဖိုနး္ ထဲတင
ြ ္ တစ္ခို (သ႔)ို တစ္ခထ
ို က္ပေ
ို သာ လက္ေဗြမ်ား ထပ္ေပါင္းထည့္လ်ွ င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဖယ္ရာွ းခဲလ
့ ်ွ င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သ႔ဆ
ို က္လက္လပ
ို ေ
္ ဆာင္မည္နည္း။
လက္ေဗြမ်ား ထပ္ေပါင္းထည့္ေသာ္လည္း သင္၏ KBZ Mobile Banking application ကို ၄င္း
လက္ေဗြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လိုပ္ေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ လက္ေဗြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္
မလိုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။

၁၁. Biometric ၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူထားေသာ ကြ်းႏ္ိုပ၏
္ ဖိုနး္ ထဲတင
ြ ္ အျခားသူတစ္ဥးမွ သူ၏ကယ
ို ပ
္ င
ို ္
အသုံိုးျပ သူအင
ို ္
္ းႏွင့လ
္ ်ွ ႕၀ွကက
္ ္
ို က
္ ို အသုံိုးျပ ၍ KBZ Mobile Banking စနစ္သ႕ို ၀င္လ်ွ င္မည္သ႔ျို ဖစ္မည္နည္း။
ကြ်းႏ္ိုပ္၏ဖိုန္းထဲတင
ြ ္ အျခားသူတစ္ဥးမွ သူ၏ကိုယ္ပိုင္အသုံိုးျပ သူအိုင္္းႏွင့္လွ် ႕၀ွက္ကို္္ကို အသုံိုးျပ ၍ KBZ
Mobile Banking စနစ္သို႕၀င္ခဲ့လွ်င္ ထိုသူ၏ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ KBZ Mobile Banking application မွဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပ သည္။
၁၂. Biometric ၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူရန္ Device အေရအတြက္ မည္မ်ွ အထမွတပ
္ ိုတ
ုံ င္းႏိုငသ
္ နည္း။
Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ အသုံိုးျပ သူတစ္ဥးလွ်င္ “Device တစ္လုံိုးသာ”
မွတ္ပုံိုတင္းႏိုင္ပါသည္။
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၁၃. သင္၏ KBZ Mobile Banking Application ထဲတင
ြ ္ လက္ေဗြမ်ားကို သမ္းဆည္းထားးႏိုငပ
္ ါသလား။
KBZ

Mobile

Banking

Application

သင္၏ဖိုန္းထဲတင
ြ ္သမ္းဆည္းထားျပးေသာ

ထဲတင
ြ ္

လက္ေဗြမ်ားျဖင့္သာ

လက္ေဗြမ်ားကို
KBZ

Mobile

မသမ္းဆည္းထားးႏိုင္ပါ။
Banking

စနစ္ကို

၀င္ေရာက္းႏိုင္ပါသည္။

၁၄. Biometric ၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူထားေသာ ကြ်းႏ္ိုပ၏
္ ဖိုနး္ ေပ်ာက္ဆိုးုံ သြားပါက မည္သ႔လ
ို ပ
ို ေ
္ ဆာင္ရမည္နည္း။
Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားေသာ သင္၏ဖိုန္းေပ်ာက္ဆုံိုးသြားပါက နးစပ္ရာ္ေမ႓ာဇဘဏ္ခဲမ
ြ ်ားသို႕
ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ျပး

သင္၏

mobile

banking

user

အသုံိုးျပ ၍မရေစရန္ပကတ္ထားျခင္း

(သကို႔)

္ေမ႓ာဇဘဏ္၏ Call Center (01-37018/37019) သို႔ခ်က္ခ်င္းဆက္သယ
ြ ္ျခင္းမ်ား ဥးစားေပးျပ လိုပေ
္ စရန္
တိုက္တန
ြ ္းလိုပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တစ္လုံိုးတြင္ KBZ Mobile Banking App ကို download ျပ လိုပ္ပါ။
သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တြင္ Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ သင္၏ အသုံိုးျပ သူအိုင္္းႏွင့လ
္ ွ် ႕၀ွက္ကို္္ကို
သုံိုး၍

တစ္ၾ္ကမ္ထပ္မံမ္တ္ပံိုတင္ေပးပါ။

ဖိုန္းအသစ္တြင္

မ္တ္ပံိုတင္ျပးသည္ဳႏ္င့္တျပက င္န္္

ေပ်ာ္္ဆံိုးသြားေသာ သင္၏ဖိုန္းအေဟာင္းတြင္မတ
္ ္ပံိုတင္ထားျခင္းအား အလကိုအေလ်ာ္္ စနစ္မ္ပယ္ဖ်္္
ပါမည္။
၁၅. ကြ်းႏ္ိုပ၏
္ ဖိုနး္ အသစ္ေျပာင္းလဲလပ
ို ါက Biometric ၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူရန္အတြက္ မည္သ႔လ
ို ပ
ို ေ
္ ဆာင္
ရမည္နည္း။
သင္၏ဖိုန္းအသစ္တြင္ KBZ Mobile Banking App ကို download ျပ လိုပ္ပါ။

သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တြင္

Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ သင္၏ အသုံိုးျပ သူအိုင္္းႏွင့လ
္ ွ် ႕၀ွက္ကို္္ကို သုံိုး၍ ထပ္မံမ္တ္ပံိုတင္
ေပးပါ။ ဖိုန္းအသစ္တင
ြ ္ မ္တ္ပံိုတင္ျပးသည္ဳႏ္င့္တျပက င္န္္ သင္၏ဖိုန္းအေဟာင္းတြင္မ္တ္ပံိုတင္ထားျခင္းအား
အလကိုအေလ်ာ္္ စနစ္မ္ပယ္ဖ်္္ပါမည္။

၁၆. Mobile Banking ျဖင့္ ေငြပမာဏမ်ားစြာလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပ လိုပရ
္ ာတြင္ ကြ်းႏ္ိုပ၏
္ လွ် ႕၀ွကက
္ ္
ို ္
ဘာေၾကာင့္ထည့္ဖ႔ို လအ
ို ပ္ပါသလဲ။
သင္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုံိုျခုံ ေရးအတြက္ Biometric ၀န္ေဆာင္မႈကိုသုံိုး၍ စနစ္အတြင္း၀င္ေရာ္္
ျပးေသာ္လည္း ေငြပမာဏမ်ားစြာ လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္းမ်ား ျပ လိုပ္ရန္အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထပ္မုံအေထာက္အထားျပ လိုသျဖင့္ သင္၏ လွ် ႕၀ွက္ကို္္ကို ထည့္ဖို႔လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Transaction Banking VC

Page 9

