ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးခ် လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid
Card)ဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ား
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ား အသုံးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိရိွထားသင့္ေသာအရာမ်ား

ႀကဳိတင္ေငြေပးကတ္(Prepaid Card) ဆိုသည္မွာ
အဘယ္နည္း။

ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card) လက္ခံေသာေနရာတုိင္းတြင္
၀ယ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးမ်ားထည့္သြင္းထားေသာ
ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)ကုိ အသံုးျပဳႏုင
ိ ္သည္။ ယင္းမွာ
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card) (သုိ႔) အေၾကြး၀ယ္ကတ္(Credit
Card)ႏွင့္ အသြင္တူၿပီး၊ ေငြသားမ်ား သယ္ယူျခင္းႏွင့္ ခ်က္လက္မွတ္ဝန္
ေဆာင္ခေပးရျခင္းတို႕မွ အစားထိုးႏိုင္ၿပီး လုံျခဳေသာနည္
ံ
းလမ္းတစ္ရပ္
လည္းျဖစ္သည္။
၎တုိ႔ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသည္ျဖစ္ရာ ခရီးသြားရာတြင္လည္းေကာင္း၊
လူၾကိဳက္မ်ားေသာ လက္ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္
။သို႕ေသာ္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္(Credit Card)မ်ားကဲ့သို႕ အေၾကြးဝယ္ယူခြင့္မရွိပါ။
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)မ်ားကဲ့သို႕ သင္၏ဘဏ္စာရင္းႏွင့္လည္း
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရိွပါ။ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ားကုိ
ထပ္မံေငြျဖည့္သြင္းမႈမရိွပါက လက္က်န္ေငြလုံး၀ရိွမည္ မဟုတ္ေပ။
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈျပဳလုပ္ပါက
က်သင့္ေငြပမာဏကုိ ကတ္စာရင္းရိွလက္က်န္မွ ႏုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ေငြလက္က်န္
သုညျဖစ္ေနပါက ကတ္တြင္ စိုးစဥ္းမွ် က်န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္ (Prepaid Card)မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္လူကုယ
ိ ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ online ေပၚမွျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
ဝယ္ယူမ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ျခင္း။
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
ATM စက္ (႔သို႔) ဘဏ္မွ ေငြသားထုတ္ယူႏုင
ိ ္ျခင္း။
ေန႕စားလုပ္အားခမ်ား (သို႔) ရံပုံေငြမ်ားကို ကတ္တြင္တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္း
ႏိုင္ျခင္း။
ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း။
လက္က်န္ေငြလံုးဝမရိွသည့္အခ်န္ိ တြင္ ျပည္လည္ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္
ကတ္မဟုတ္ပါက ကတ္ကိုစြန္႔ပစ္ႏုင
ိ ္ျခင္း။

ႀကဳတင္
ိ ေငြေပးေခ်ကတ္ (Prepaid Card)
အမ် ဳိ းအစားမ်ား

အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card) မ်ားသည္ ေငြ

ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ကြန္ယက္- အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို
သတ္မွတ္ထားေသာကြန္ယက္ ရိွသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းထားေသာ ေငြေၾကးအားလုံး ကုန္ဆုံးသြားသည့္အခါ

ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ ကြန္ယက္ - ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္
သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ဆုိင္မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ကတ္ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္ေငြျဖည့သ
္ င
ြ း္ ႏုင
ိ ေ
္ သာကတ္မ်ား - ေငြထပ္မျံ ဖည့သ
္ င
ြ း္ ႏုင
ိ ေ
္ သာ
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card) ျဖစ္သည္။
လက္ေဆာင္ကတ္မ်ား - လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးႏုိင္ျပီး၊
လက္က်န္ေငြကုန္ဆံုးသည္အထိ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ျပန္လည္ ေငြျဖည့္သြင္းႏုိင္ျခင္းမ
ရိွသည့္ကတ္ျဖစ္သည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသုံးကတ္မ်ား - မိဘမ်ားအေနျဖင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤကတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေစကာ
ေငြေၾကးစီမံသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာတာဝန္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးႏိုင္ၿပီး
သူတို႕၏သံုးစြဲမႈအေပၚ၌လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္သည္။
ခရီးသြားကတ္မ်ား - ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေငြသားအစား
အသုံးျပဳႏုိင္ေသာကတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကတ္မ်ားသည္
ခရီးေဆာင္အိတ္ေပ်ာက္္ဆုံးမႈအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ အေရးေပၚကတ္
ျပန္လည္အစားထုိးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံရန္မလုိျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည္။
လစာေပးကတ္မ်ား - အလုပ္ရွင္က လစာေငြထုတ္ယူရန္အတြက္
ေပးေသာကတ္တစ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။
အစုိးရကတ္မ်ား - အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျပီး၊ အလုပ္လက္မဲ့အာမခံ အစရွိေသာ
အက်ိဳးခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕ပါရွိသည္။

ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းႏုင
ိ ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ အသုံးျပဳႏုင
ိ ္ပါသည္။
လက္ေဆာင္ေပးကတ္မ်ားကဲ့သို႕ အျခားေသာကတ္မ်ားမွာမႈ
စြန္႔ပစ္ႏုင
ိ ္သည္။

ႀကဳတင္
ိ ေငြေပးေခ်ကတ္ (Prepaid Card) ၏
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား။

သင့္ကိုယ္သင့္လည္းေကာင္း
သင္၏ေငြေၾကးကိုလည္းေကာင္းကာကြယ္ပါ။

ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ ္(Prepaid Card)အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရိုျပီး၊
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ မည္သည့္
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သင့္အတြက္ အေရးၾက ီးဆံုးျဖစ္သနည္း။

ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)တစ္ခုကုိ သံုးစြရန္
ဲ
ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံရရိွသည္ျဖစ္ေစ သင္၏ေငြေၾကးကို
လုံျခဳေအာင္
ံ
သိမ္းဆည္းရန္မွာ သင့္အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ျပန္လည္ျဖည္႔သြင္းႏုိင္ျခင္း

ကတ္ကုိ ေသခ်ာစြာ အသုံးျပဳပါ။
သင္၏ေငြလက္က်န္ကုိ သိရိွထားျခင္းျဖင့္ ရိွသည္ထက္ ပုိမုိသုံးစြဲမိသည့္အတြက္
ဝန္ေဆာင္ခတစ္ရပ္ေပးရျခင္းမွ ကင္းေဝးႏုင
ိ ္မည္။ အကယ္၍ သင္၏ဝင္ေငြမ်ား (သို႕)
အျခားရစရာမ်ားကုိ ကတ္အတြင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ထည့္သြင္းေပးပါက ထည့္သြင္းေပး
သည့္ေငြပမာဏႏွင့္အခ်န္ိ ကုိ ေသခ်ာစြာ သိရထားပါ။
ွိ

အခ်ိဳ႕ေသာ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ားသည္
လက္က်န္ေငြ လုံး၀မရိွေတာ့သည့္အခါ ေငြျပန္လည္ ျဖည့္သြင္းႏုိင္သည္။
လက္ေဆာင္ကတ္မ်ားကိုမူ ေငြျပန္လည္ျဖည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။
တာဝန္ယူရမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း (သုိ႔)
ခုိးယူျခင္းခံရပါက ေငြလက္က်န္ ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။
တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက လုံး၀တာ၀န္ယူရန္မလုိသည့္ မူ၀ါဒရိွေသာ
ကတ္အမ်ိဳးအစားကုိ ရွာေဖြသံုးစြဲပါ။
ေနာက္ဆုံး အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔စြဲမ်ား

ကတ္၏ PIN နံပါတ္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါ။
တစ္စုံတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲမည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္တစ္ခုကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ-သင္၏ေမြးေန႔ (သုိ႔) အိမ္လိပ္စာတို႕ကုိ
အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ မည္သူ႔ကုိမွ် ေျပာမျပပါႏွင့္။ သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တစ္ကူ
ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရးမွတ္ထားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ကတ္အမ်ိဳးအစားအမ်ားစုသည္ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆုံးရက္
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကတ္မ်ားသည္ လစဥ္ထိန္းသိမ္း
စရိတ္ေကာက္ခံသျဖင့္ ကတ္ေငြလက္က်န္ကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ားသည္ ကာလတုိအတြင္း
သုံးစြဲလုိေသာေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားရန္အတြက္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္သားထားပါ။

နည္းပါးေသာ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား

အကယ္၍ ကတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း (သုိ႔) ခုိးယူျခင္းခံရပါက ကတ္ထုတ္ေ၀သူထံ
ခ်က္ခ်င္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ ထိုအခါ ကတ္ထုတ္ေ၀သူအမ်ားစုသည္
ထုတ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ခြင့္မရိွေစရန္ ကတ္ကို ဆိုင္းငံထိန္းသိမ္းေပးထားၿပီး သင့္ထံသုိ႔
ေငြလက္က်န္ပါရိွသည့္ ကတ္အသစ္ကုိ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကတ္တစ္ခုကို သံုးစြဲမည္ဆိုပါက စတင္အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္ခ
ေတာင္းခံပါသလား။ ATM စက္မ်ားမွ ေငြထုတ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမည္မွ်
ေကာက္ခံပါသနည္း။ ကတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအေၾကာင္း
ေလ့လာမွတ္သားထားပါ။

ကတ္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးမႈ (သုိ႔) ခုိးယူခံရမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ကတ္ထုတ္ေ၀သူ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာသိရိွထားပါ။ သင္၏ကတ္နံပါတ္ႏွင့္
ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ အိမ္၏လုံျခဳံေသာေနရာတြင္ ထားရိွပါ။
လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ႀကဳတင္
ိ ေငြေပးေခ်ကတ ္(Prepaid Card)
ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုအပ္ႏေငြ
ွ ံ အာမခံေကာ္ပုိေရးရွင္း (Federal
Deposit Insurance Corporation)၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ fdic.
govတြင္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)ဆုိင္ရာ
အာမခံထားရိွျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။
သုိ႔မဟုတ္ ၁-၈၇၇-၂၇၅-၃၃၄၂ (၈၇၇-ASK-FDIC) သုိ႕ ဆက္သြယ္ပါ။
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္(Prepaid Card)မ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိရိွလုိပါက
practicalmoneyskills.com/prepaid ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာပါ။
မၾကာခဏ ေမးေလ့ရိွေသာေမးခြန္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိလုိပါက
စားသုံးသူ၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေပးေရးဌာန (Consumer
Financial Protection Bureau)၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ consumerfinance.gov
တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ယခု လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ေငြေၾကး လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
(Practical Money Skills) ဆုိင္ရာ စာတမ္းအတြဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဘ႑ာစာရင္းေရးဆြဲေရး အေျခခံမ်ား
ေၾကြးျမီ သမုိင္းေၾကာင္း
အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား
ျမီရွင္ကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရမႈ
ၾကိဳတင္ေငြေပးကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

Follow Us
facebook.com/PracticalMoneySkills
twitter.com/PracticalMoney
youtube.com/PracticalMoneySkills
ထပ္မံ သိရိွလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ www.practicalmoneyskills.com တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
၂၀၁၆ Visa Inc.

