ທະນາຄານ ມາຣຮານ ເຈແປນລາວ
ບໍລິການທາງດາູ້ ນການເງິນແບບມອາຊີບ

ມາດຕະຖານ






ລ ົດໃຫຍສ
ື່ ວ
ື່ ນບຸກຄ ົນມໜື່ ງ ເປັນລ ົດຍີື່ປຸນ
ື່ ແລະ ຟອດ

ອ ັດຕາດອກເບຍ
ົູ້ 0.549% ຕໍື່ ເດອນ
ູ້ EMI : ເລີື່ ມຕນ

ລ ົດບ ັນທຸກມໜື່ ງ ແລະ ມສອງ ຍີື່ ຫໍູ້ຍື່ ປຸ
ີ ື່ນ
ສ ັນຊາດລາວ ອາຍຸ 20-65ປີ
ສ ໍາມະໂນຄ ົວຢໃື່ ນນະຄອນຫລວງ



ດອກເບຍ
ູ້ ຄ ົງທີື່



..........................

ູ້ ົດໃຫຍ ື່
ເງິນກເູ້ ພື່ ອຊລ



..........................

ແລະ ລ ົດບ ັນທຸກໜັກ

ເອກະສານປະກອບ
ສ ໍາຫລ ັບພະນ ັກງານປະຈາໍ











ສ ໍາເນົາບ ັດປະຈາຕ
ໍ ົວ ຫຼ ສ ໍາເນົາໜງັ ສຜາື່ ນແດນ
(ທີື່ ຍ ັງບໍື່ໝ ົດອາຍຸ)
ສ ໍາເນົາປູ້ ມສ ໍາມະໂນຄ ົວ
ູ້ ນທີື່ ຢື່ (ບໍື່ ເກີນ 3 ເດອນ 1 ສະບ ັບ)
ໃບຢັງຢ
ູ້ ນການເປັນພະນ ັກງານທີື່ລະບຸເງິນເດອນ
ໃບຢັງຢ
ູ້ ນການຮ ັບເງິນເດອນ (PAY SLIP)
ໃບຢັງຢ














ລາວ-ຫວຽດ 

ເຊັ ນຮ ັບຮອງ

3 ເດອນຍອ
ູ້ ນຫຼ ັງ
ູ້ ນລາຍຮ ັບອື່ ນໆ (ຖາູ້ ມີ)
ໃບຢັງຢ

ທິບພະຍະ 

ລາູ້ ນຊາູ້ ງ 

ໂຊກໄຊ

………………………………………………………..

ເງື່ ອນໄຂການກຍ
ູ້ ມ

ແຜນທີື່ ເຮອນ ແລະ ບອ
ື່ ນເຮັດວຽກ
ໃບສະເຫນີລາຄາລ ົດ
ສ ັນຍາເງິນກ ູ້ ແລະ ລາຍລະອຽດການຊ ໍາລະທີື່ມີກ ັບ

ທະນາຄານອື່ ນ (ຖາູ້ ມີ)
ສ ໍາຫລ ັບເຈົາູ້ ຂອງທຸລະກິດ



ອະນຸມດໄວພາຍໃນ
1 ມ ູ້
ັ

ບໍລິສ ັດປະກ ັນໄພ

ສ ໍາເນົາບ ັດປະຈາຕ
ໍ ົວ ຫຼ ສ ໍາເນົາໜງັ ສຜາື່ ນແດນ
(ທີື່ ຍ ັງບໍື່ໝ ົດອາຍຸ)
ສ ໍາເນົາປູ້ ມສ ໍາມະໂນຄ ົວ
ູ້ ນທີື່ ຢື່ (ບໍື່ ເກີນ 3 ເດອນ 1 ສະບ ັບ)
ໃບຢັງຢ
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໃບທະບຽນອາກອນ








ລ ົດໃຫຍສ
ື່ ວ
ື່ ນບຸກຄ ົນ ດອກເບຍ
ູ້ ຄ ົງທີື່ ແລະ ດອກ
ເບຍ
ູ້ ຫຼຸ ດທຸກໆເດອນ
ໄລຍະການກ ູ້ ສງສຸດຮອດ 72 ເດອນ
ເອກະສານຄ ົບ ອະນຸມ ັດພາຍໃນ1ມ ູ້
ປະກ ັນໄພຊນໜ
ັ ູ້ ື່ ງ ( ສາມາດຈາື່ ຍລະບ ົບຜອ
ື່ ນ
ແລະ ຈາື່ ຍສ ົດ)
ຄາື່ ທ ໍານຽມອະນຸມ ັດ 1% ຂອງວ ົງເງິນອະນຸມ ັດ
ຄາື່ ທ ໍານຽມເອກະສານ 350,000 ກີບ

ແຜນທີື່ ເຮອນ ແລະ ບອ
ໍ ນທຸລະກິດ
ື່ ນດາເນີ
ບ ັນຊີລາຍຮ ັບ-ລາຍຈາຍປະຈ
າເດ
ໍ ອນ
ື່
ບິນຂາຍ/ບ ັນຊີສ ໍາຮອງ
ໃບສະເຫນີລາຄາລ ົດ
ຮບພາບທຸລະກິດ
ສ ັນຍາກ ູ້ ແລະ ລາຍລະອຽດການຊ ໍາລະທີື່ມີກ ັບ
ທະນາຄານອື່ ນ (ຖາູ້ ມີ)

ໝາຍເຫດ:
ເອກະສານຂອງຜູ້ກແ
ໍ ູ້
ັນແມນ
ູ້ ລະຜູ້ຄາປະກ
ື່ ໃຫູ້ປະກອບມາຄກ ັນ

ທະນາຄານ ມາຣຮານ ເຈແປນລາວ
ໜວ
ື່ ຍ 14 ຖະໜ ົນ 23 ສິງຫາ, ບາູ້ ນໂພນໄຊ, ເມອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ຕ ູ້ ປ.ນ 2175 ໂທ: +85621 266000
ເວັ ບໄຊ: www.maruhanjapanbanklao.com

ທະນາຄານ ມາຣຮານ ເຈແປນລາວ

ູ້ ນສວ
1. ຂໍມ
ື່ ນຕ ົວຜກ
ູ້ ູ້

ູ້ ນສວ
2. ຂໍມ
ໍ ູ້
ັນ
ື່ ນຕ ົວຜຄ
ູ້ າປະກ

3. ປະເພດລ ົດທີື່ຕອ
ູ້ ງການ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ (ທາ
ູ້ ວ/ນາງ)

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ (ທາ
ູ້ ວ/ນາງ)

ູ້ ໍູ້
ຍີຫ

ຊື່ ຂຽນເປັນພາສາອ ັງກິດ

ຊື່ ຂຽນເປັນພາສາອ ັງກິດ

ລຸນ
ູ້

ວ ັນເດອນປີ ເກີດ

ສ ັນຊາດ

ວ ັນເດອນປີ ເກີດ

ສ ັນຊາດ

ຖບ ັດປະຈາຕ
ໍ ົວເລກທີ

ລ ົງວ ັນທີ

ຖບ ັດປະຈາຕ
ໍ ົວເລກທີ

ລ ົງວ ັນທີ

ຖໜ ັງສຜາື່ ນແດນເລກທີ

ລ ົງວ ັນທີ

ຖໜ ັງສຜາື່ ນແດນເລກທີ

ລ ົງວ ັນທີ

ໂທລະສ ັບຕງໂຕະ
ັູ້

ໂທລະສ ັບມຖ

ໂທລະສ ັບຕງໂຕະ
ັູ້

ໂທລະສ ັບມຖ

ອີເມວ

ອີເມວ

ລະດ ັບການສກສາ

ລະດ ັບການສກສາ

ຕາໍື່ ກວາື່ ປະຖ ົມ

ປະຖ ົມ

ມດທະຍ
ັ
ົມຕນ
ົູ້

ປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ອື່ ນໆ ລະບຸ:

ມດທະຍ
ັ
ົມປາຍ

ລາຄາ
ຈານວນເງິ
ນທີື່ ຈາື່ ຍກອ
ໍ
ື່ ນ
ໄລຍະເວລາຂອງການຜອ
ື່ ນ
1ປີ

ຕາໍື່ ກວາື່ ປະຖ ົມ

ປະຖ ົມ

ມດທະຍ
ັ
ົມຕນ
ົູ້

ປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ອື່ ນໆ ລະບຸ:

ມດທະຍ
ັ
ົມປາຍ

ຍອມຮ ັບເອົ າເງື່ ອນໄຂ ແລະ ສ ັນຍາກຢ
ໍ ັດ ໄດ ູ້
ູ້ ມ ທີື່ ທະນາຄານ ມາຣຮານ ເຈແປນລາວ ຈາກ

ຊື່ ບອ
ື່ ນເຮັດວຽກ

ຊື່ ບອ
ື່ ນເຮັດວຽກ

ຕາື່ ງໆ

ຕາແຫນ
ງື່
ໍ

ແລະ

ເມອງ

ແຂວງ

ໂທລະສ ັບບອ
ື່ ນເຮັ ດວຽກ

ເງິນເດອນ
ູ້ ິນອື່ ນໆຖາູ້ ມີ
ຫນີສ

ຄາື່ ໃຊຈ
ູ້ າື່ ຍ

ກີບ/ເດອນ

ເມອງ

ແຂວງ

ກີບ/ເດອນ

ໂທລະສ ັບບອ
ື່ ນເຮັ ດວຽກ

ເງິນເດອນ

ກີບ/ເດອນ

ຄາື່ ໃຊຈ
ູ້ າື່ ຍ

ຊື່ ທຸລະກິດ

ຊື່ ທຸລະກິດ

ປະເພດໃນການດາເນີ
ໍ ນທຸລະກິດ

ປະເພດໃນການດາເນີ
ໍ ນທຸລະກິດ
ປີ ທີື່ ຕງັູ້ ບາູ້ ນ

ເມອງ

ແຂວງ

ເມອງ

ແຂວງ

ໂທລະສ ັບຕງໂຕະ
ັູ້

ໂທລະສ ັບມຖ

ໂທລະສ ັບຕງໂຕະ
ັູ້

ໂທລະສ ັບມຖ

ລາຍຮ ັບຕໍື່ ເດອນ
ລາຍຈາື່ ຍຄ ົວເຮອນ

ຕນທ
ົູ້ ນຕໍື່ ເດອນ

ູ້ ນຂາູ້ ງເທິງນີ)ູ້
(ຖາູ້ ມີຫລາຍກວາື່ ຫນື່ ງທຸລະກິດ ສາມາດຂຽນເພີູ້ມເຕີມໃສເື່ ຈຍ
ູ້ ຕື່າງຫາກໄດູ້ໂດຍອິງຕາມຂໍມ

ສະຖານະພາບ

ສະຖານະພາບ
ແຕງື່ ງານ

ຖາູ້ ແຕງື່ ງານແລວ
ູ້ ມີລກຈ ັກຄ ົນ:

ຢາື່ ຮາູ້ ງ

ໝາູ້ ຍ

ໂສດ

ຊື່ ແຈງູ້ ທາ
ູ້ ວ/ນາງ

ວ ັນທີ /ເດອນ/ປີ

ວ ັນທີ /ເດອນ/ປີ

ໂທລະສ ັບ
ເລກບ ັນຊີ

ແຕງື່ ງານ

ຖາູ້ ແຕງື່ ງານແລວ
ູ້ ມີລກຈ ັກຄ ົນ:

ຢາື່ ຮາູ້ ງ

ເຊັ ນຜຄ
ໍູ້
ັນ
ູ້ າປະກ

ຊື່ ແຈງູ້ ທາ
ູ້ ວ/ນາງ

ຈາກສນ

ລາຍຈາື່ ຍຄ ົວເຮອນ

ູ້ ນຂາູ້ ງເທິງນີ)ູ້
(ຖາູ້ ມີຫລາຍກວາື່ ຫນື່ ງທຸລະກິດ ສາມາດຂຽນເພີູ້ມເຕີມໃສເື່ ຈຍ
ູ້ ຕື່າງຫາກໄດູ້ໂດຍອິງຕາມຂໍມ

ໂສດ

ເຊັ ນຮ ັບຮອງຜຂ
ູ້ ໍກ ູ້

ຊື່ ພະນ ັກງານຂາຍ/ຜແ
ູ້ ນະນ ໍາມາ

ລາຍຮ ັບຕໍື່ ເດອນ

ຕນທ
ົູ້ ນຕໍື່ ເດອນ

ທີື່ ກຽື່ ວກ ັບລະບ ົບທະນາຄານ-ສະຖາບ ັນການເງິນຢາື່ ງຖກຕອ
ູ້ ງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ
ູ້ ນອື່ ນໆເພີື່ ມເຕີມຖາູ້ ຈາເປັ
ພອ
ໍ ນ ເພື່ ອ
ູ້ ມແລວ
ູ້ ທີື່ ຈະໃຫຄ
ູ້ ວາມຮວ
ື່ ມມໃນການສະໜອງຂໍມ

ກີບ/ເດອນ

ປີ ທີື່ ຕງັູ້ ບາູ້ ນ

ອາຍຸການຂອງທຸລະກິດ

ຂາູ້ ພະເຈົູ້າມີຄວາມຍິນດີມອບສິດ

ູ້ ນຂາື່ ວສານສິນເຊື່ ອທະນາຄານແຫງ
ແລະ ອະນຸຍາດໃຫສ
ູ້ ນຂໍມ
ື່ ສ ປປລາວ ເປີ ດເຜີຍຂໍູ້ມນ

ກີບ/ເດອນ

ູ້ ິນອື່ ນໆຖາູ້ ມີ
ກີບ/ເດອນ ຫນີສ

ຂ. ສ ໍາລ ັບຜປ
ູ້ ະກອບທຸລະກິດ

ູ້ ຕາມການສະຫມ ັກຂອງຂາູ້ ພະເຈົູ້າທຸກປະການ.
ເຮັດຂນ

ງາຍຕໍື່
ການພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນີ
ໍ ນການອະນຸມດ.
ັ
ື່

ປີ ທີື່ ຢື່ບອ
ື່ ນເຮັດວຽກ ບາູ້ ນ

ຂ. ສ ໍາລ ັບຜປ
ູ້ ະກອບທຸລະກິດ

ອາຍຸການຂອງທຸລະກິດ

6ປີ

ູ້ ກຕອ
ສະຫມ ັກສະບ ັບນີຖ
ູ້ ງຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ແລະ ເປັ ນຄວາມຈິງທຸກປະການ. ຂາູ້ ພະເຈົູ້າຕ ົກລ ົງຍິນ

ກ. ສ ໍາລ ັບພະນ ັກງານປະຈາໍ (ຖາູ້ ບໍື່ໄດເູ້ ຮັ ດວຽກປະຈ າໃຫູ້ຂາູ້ ມໄປຂຽນຂໍ ູ້ ຂ ເລີຍ)

ອາຍຸການເຮັດວຽກ

5ປີ

ູ້ ນທີື່ ປາກ ົດຢໃ
ຂາູ້ ພະເຈົູ້າຜຂ
ໍູ້
ັນ ຂໍຢງຢ
ັູ້ ນ ແລະ ຮ ັບຮອງວາື່ ຂໍມ
ູ້ ໍກຢ
ູ້ ມ ແລະ ຜຄ
ູ້ າປະກ
ື່ ນໃບ

ກ. ສ ໍາລ ັບພະນ ັກງານປະຈາໍ (ຖາູ້ ບໍື່ໄດເູ້ ຮັ ດວຽກປະຈ າໃຫູ້ຂາູ້ ມໄປຂຽນຂໍ ູ້ ຂ ເລີຍ)

ປີ ທີື່ ຢື່ບອ
ື່ ນເຮັດວຽກ ບາູ້ ນ

4ປີ

ູ້ ົກລ ົງຂອງຜຂ
4. ຄ ໍາຮ ັບຮອງ ແລະ ຂໍຕ
ູ້ ໍກ ູ້ ແລະ ຜຄ
ູ້ ູ້ າປະກ ັນ

ກຽື່ ວກ ັບອາຊີບ

ອາຍຸການເຮັດວຽກ

3ປີ

ສາຍພ ົວພ ັນກ ັບຜກ
ູ້ ູ້

ກຽື່ ວກ ັບອາຊີບ

ຕາແຫນ
ງື່
ໍ

2ປີ

ໝາູ້ ຍ

ລາຍເຊັ ນພະນ ັກງານຂາຍ/ຜແ
ູ້ ນະນ ໍາມາ

