Terms & Conditions
ကံစမ််းမဲအစီအစဉ်ကာလ
MPT

•

GSM/WCDMA

prepaid

စနစ်

(လက်ရ)ှိ

ဖုန််းအသု်းပ ြုသမ
ူ ်းသည်

ကစမ််းမဲအစီအစဉ်က လအတွင််း

မည်သညန
် ည််းလမ််းပဖငမ
် ဆှို အနည််းဆု်း၁၀၀၀က ်မစ၍ ဖုန််းငငွပဖည်တှိုင််း ါဝင်ကစမ််းခွင်ရှိ ါသည်။
အစီအစဉ်က လ - ၂၀၂၀ခုနစ်၊ မတ်လ(၁)ရက်မ ၂၀၂၀ခုနစ်၊ ဧပ ီလ(၂၅)ရက်အထှိ

•

အသ

်းစိတအ
် ချက်အလက်မျာ်း
•

ငငွလဲငပ

င််း၍ ပဖညသ
် ွင််းပခင််း (Balance Transfer) သည် ကစမ််းမဲအစီအစဉ်တွင် ါဝင်ကစမ််းရန် အက ြု်းမဝင် ါ။

•

အပခ ်းဖုန််းန ါတ်သှိုို့ ဖုန််းငေလ်ပဖညသ
် ွင််းင ်းရ တွင် ဖုန််းငေလ်လက်ခရရှိသည် ဖုန််းန ါတ်သ
ကစမ််းခွငမ
် ်းရရှိမည်ပဖစ်သည်။

•

မတူညီသ ော နည််းလမ််းမ ်းမ သငွေဖြည့် ွေင့််းထော်းသ ော ကံစမ့််းခွေင့်မ ော်း ည့်ပ ေါင််းစည််းသ ်းမည်ဖြစ်သည်။ (MPT4U တွင်

ငငွပဖည်သွင််းပခင််းပဖင် ရရှိငသ ထှိင ါက်ကစမ််းခွင်နင် က်ငကခ ဝ
် ယ်ယူပခင််းပဖင် ရရှိငသ ထှိင ါက်ကစမ််းခွငမ
် ်း
င ါင််းစည််းသွ ်းမည်မဟုတ် ါ။)
(ဥပမော- USSD Channel မတစ်ဆင် ငငွပဖည်သွင််းပပီ်း ရရှိလောသ ော ကံစမ့််းခွေင့် (၅)ခု၊ USSD Channel မလွဲ၍
(တပခ ်းနည််းလမ််းမ ်းမတစ့်ဆင့်) ငငွပဖည်သွင််းပ ီ်း ရရှိသ ော ကံစမ့််းခွေငအ
့် ခု(၁၀)ခုနင် MPT4U
မအလ ဉ််းသငသ
် လှိုရရှိထ ်းငသ ကစမ််းခွင် (၄)ခုတအ
ှိုို့ ော်းသပေါင့််းစည့််းကော စုစသ
ု ေါင််းကံစမ််းခင်(၁၉)ခု ရရှိမည့်ဖြစ့် ည့်။
•

ကံစမ့််းခွေင့် (Chance)မ ော်းကှို *224#အော်း သခေါ်ဆပှို ပီ်းစစ့်သဆ်းနှိုငပ
့် ေါ ည့်။

ဆုမျာ်း
MPT Money က ် (၁၀) သှိန််း ငငွသ ်းဆုမ ်း - အ တ်စဉ် ကထူ်းရင် (၁၀) ဉီ်း
MPT Money က ် (၁) သှိန််း ငငွသ ်းဆုမ ်း - အ တ်စဉ် ကထူ်းရင် (၅၀) ဉီ်း

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျာ်း
•

ကထူ်းရင်မ ်းအ ်းလု်းသည် ပမန်မ နှိုင်ငသ ်း ပဖစ်ရမည်။ (ပမန်မ နှိုင်ငသ ်းမတ် ုတင် ကှိုင်ငဆ င်ထ ်းသူပဖစ်ရမည်။)

•

Postpaid၊ CDMA၊ B2B သု်းစွသ
ဲ ူမ ်း၊ MPT ဝန်ထမ််းမ ်းနင် ယင််းတှိ၏
ုို့ မှိသ ်းစုဝင်မ ်း ကစမ််းမဲအစီအစဉ်တွင်
ါဝင်ခွင်မရှိ ါ။

•

မည်သည်အင က င််းရင််းင က င်မဆှို အ တ်စဉ်ကထူ်းရင်အ ်း ဖုန််းငခေါ်ဆမ
ှို ှု (၃) ကကှိမ်ဆက်တှိုက် ဆက်သယ
ွ ်၍မရ ါက
MPT အငနပဖင် ကထူ်းရင်ငနောက်တစ်ဉီ်း ငရ်းခ ယ်နှိုငခ
် ွင် (သှိ)ုို့ ပငင််း ယ်ငသ /

က်ပ ယ်ငသ ဆုမက
ဲ ှို ထှိန််းသှိမ််းနှိုငခ
် ွင်

(သှိ)ုို့ ၄င််းကှိုအပခ ်းငသ ရည်ရယ်ခ က်မ ်းအတွက် အသု်းပ ြုနင
ှို ်ခွင်ကှို ထှိန််းသှိမ််းထ ်းရှိ ါသည်။
•

ကထူ်းရင်ပဖစ်င က င််း MPT မ ဆက်သွယအ
် င က င််း က ်းသည်ငနို့မစ၍ ၁၀ ရက်အတွင််း ကထူ်းရင်သည် MPT Money
အငက ငဖ
် ွင်ရန် က်ကွက် ါက MPT မ ဆုလက်ငဆ င်ကင
ှို ်းအ ရ
် န် ပငင််း ယ်ခွင်ရှိသည်။

•

ကထူ်းရင်သည်

MPT

Money

နင် တ်သက်သည်

မည်သည်ကစ
ှိ စတွငဆ
် ုှိ

ငဆ င်ရက်ရ ၌

MPT

Money

၏

စည််းကမ််းသတ်မတ်ခ က်မ ်းကှို လှိုကန
် ောမည်ဟု သငေ တူခွင်ပ ြုပ ီ်းပဖစ်သည်။ အငသ်းစှိတက
် ှို ဤတွင် ကည်ရရ
ှု န်
https://www.mptmoney.com.mm/
•

MPT ၏ကစမ််းမဲအစီအစဉ်မ ခစ ်းခွင်မပ ြုထ ်းငသ မည်သည်ကန
ု က
် စ ်းရှိတက
် ှိုမဆှို MPT
မက ခင ်းသွ ်းမည်မဟုတ် ါ။

•

ကစမ််းမဲအစီအစဉ်၏ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်းအရ မည်ကဲသှိုို့ င် ငဖ ်ပ ထ ်းငစက မူ MPTသည် ယင််း၏
တစ်ဦ်းတည််းဆု်းပဖတ် ှိုငခ
် ွင်အရ ကစမ််းမဲအစီအစဉ်ကှို ရ ်ဆင
ုှိ ််းပခင််း (သှိ)ုို့ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်းအ ်း
ကကှိြုတင်အသှိင ်းပခင််း (သှိ)ုို့ တ ဝန်ခပခင််းမရှိေဲ ပ င်ဆင်ပခင််းတှိက
ုို့ ှို အခါအ ်းငလ ်စွ ပ ြုလု ်ခွငရ
် ှိသည်။

•

ဆု စစည််းတစ်ခုခက
ု ှို လက်ခရ တွင် ကထူ်းရင်၏ အမည်၊ ဓ တ် ု၊ အသနင် (သှိ)ုို့ အလ ်းတူအပခ ်းပဖစ်ရ ်တက
ှိုို့ ှို ဥ ငေအရ
တ ်းပမစ်ထ ်းသည် ပဖစ်ရ မ
် ်းမအ MPTက ပ ြုလု ်သည် သတင််း၊ င က ်ပင ၊ အငရ င််းပမြှငတ
် င်ငရ်း၊
င ်းကွကရ
် ငဖွငရ်းနင် (သှိ)ုို့ အပခ ်းရည်ရယ်ခ က်မ ်းအတွက် အခင က်းငငွမင ်းေဲ အသ်းု ပ ြုရန်
သငေ တူင က င််းလည််း ါဝင်သည်။

•

ကစမ််းမဲအစီအစဉ်တွင် ါဝင်ပခင််းနင် ဆု စစည််းလက်ခယူရ တွင် သု်းစွဲသမ
ူ ်းသည် ယင််းနင်စ ်ဆက်ပ ီ်းပဖစ်င ေါ်သည်
ဆ်းု ရှု်းမှု (သှိ)ုို့ ထှိခက
ှို မ
် ှု (ထူ်းပခ ်းငသ ၊ သွယ်ဝက
ှို ်ငသ ဆု်းရှု်းမှု နင် ငနောက်ဆက်တွဲ ဆ်းု ရှု်းမှုမ ်းအ ါအဝင်)မ ်းနင်
တ်သက်ပ ီ်း ငတ င််းဆှိမ
ု ည်မဟုတင
် က င််း သငေ တူရမည်။

•

အပငင််း ွ ်းဖွယ် တစ်စုတစ်ရ င ေါ်င ါက်လ

ါက MPT ၏ ဆ်းု ပဖတ်ခ က်သည်သ အတည်ပဖစ်သည်။

