
 
 

 

 
CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင်ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့( တ်)] (FAQ) 

 
၁။  CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင် ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့(တ် )] ဆ  ိုသညမ် ာ  မည်သ ညက် ို ဆ  ိုလ ိုသနည််း? 

 CB Bank မှ ထုတဝ်ေထောားဝ ော Prepaid၊ Debit နငှ ် Credit ကတ် က ုငဝ် ောင် မူ ောားက ုယတ် ုင် မ မ ကတ်နငှ  ်
 က်  ုင်ဝ ော  တင်ားအခ က်အလက်မ ောားက ု အခ  န်နငှ တ်ဝ  ားညီ   ရှ န ုငဝ်ေရန် ေောတ ုဝ ား  ုို့ဝမား မနာ်းန ုငဝ် ော 
အ င ် မင ်ေန်ဝ ောင်မှု  ြေ ်ါ ည်။ 
 
 

၂။  CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင် ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့(တ် )] ရရ  ရန်  မည် သ ိုို့ဘ ဆ ာ င်ရွက် ရမည်နည််း? 
  (၁) QR Scan ြတ် ါ။  

(၂) Card ေတငဝ်လ ောက်ထောားေဉ်က ဘဏ်  ုို့ဝ ားအ ထ်ောားဝ ော လူကကီားမင်ား၏ြုန်ားနံ ါတန်ှင ် ယခု Viber အ ုံား  ြုဝ ော 
ြုန်ားနံ ါတ်တညူီ ါက CB Bank Viber Chatbot [ဗ ုငဘ်ောခ က်ဝဘော (တ)်] အောား ေတင်အ ုံား  ြုန ုင်ပ  ီ ြေ ်ါ ည်။ 
 
 

၃။  CB Ban k ရ ဲ့ Offi c i al Viber Chatbot [ဗ ိုင်ဘာ ချက် ဘ ဘာ ော့(တ်)] မ န််းဘယလ် ို သ န ိုင်မလ ? 
CB Bank ရ ဲ့ Official Viber Chatbot [ဗ င်ုဘောခ က်ဝဘော (တ်)] တွင် Blue Mark (အ  ောဝရောင်အမတှ်)  ါ ါ ည်။  

 
 

၄။ QR C ode  အ ာ ်းမည်သ ညော့်ဘ နရာ မ  ရရ  န ိုင်မ ညန်ည််း? 
CB Bank Official Facebook Page, CB Bank Branches Counter မ ောားတွင်ရရှ န ငု် ါ ည်။ 
 
 

၅။ CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင် ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့(တ် )] အ သ ို်းပ ြုပခ င််းမ ာ လ ိုခခ ြုစ တ် ချရမှုရ   ါသလာ ်း?  
CB Bank ကတက် ုငဝ် ောင ူ်မ ောား၏  တင်ားအခ က်အလက်မ ောား လုံခခြံုမှုရှ ဝေရနန်ှင ် ဝ ါက်ကကောားမှုက  ု
ကောကယွ်ရန်အတွက် ခ ငု်မောဝ ောအတည်  ြုခ က်မ ောား၊ အ င ် မင ်လုံခခြံုဝရားေနေ်မ ောား ြင ် အ င ် င ်  
ေ ေေ်ဝ ားထောား ါ ည။် ကတက် ုင်ဝ ောင် ၏ူ Viber အဝကောင တ်ွင် အ ုံား  ြုဝ ော ြုန်ားနံ ါတ် ည်  
CB Bank တွင် မှတ် ုံတင်ထောားဝ ော ြုန်ားနံ ါတ်နှင ် ထ ်တူက မှ ော  ယခုေနဝ် ောင်မှုအောား အ ုံား  ြု၍ရမည ်
 ြေဝ် ောဝကကောင ် လုံခခံြုေ တ်ခ ရမှုရှ  ါ ည်။ 
 
 

 



 
 

 

၆။ CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင် ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့(တ် )] မ  မည် သညော့်ဝန်ဘဆ ာ င်မှုမျ ာ ်း  ရရ  န ိုင်မည်နည််း? 
Prepaid၊ Debit နှင ် Credit Card မ ောား၏ဘဏ်ေောရင်ားရှင်ားတမ်ားက ု အခ  န်နငှ တ်ဝ  ားညီ   ရှ န ုင်မည် အ  င ်
ဝနောက် ုံားအ ုံား  ြုခ  ဝ ော ဝငွ ောားောီး င်ားမှု (၁၀) ဝကကောငာ်း၏မှတ်တမ်ားနငှ ် ဝငွေောရင်ားလက်က နတ် ုို့က ု ကကည ်ရှုန ငု် ါမည်။ 
 

 
၇ ။ CB Bank Viber Chatbot [ဗ ိုင် ဘာ ချက်ဘ ဘာ ော့(တ်) ] အာ ်း မည်က ော့သ ိုို့ စတ ငအ်သ ို်းပ ြုရမည်နည််း?  

ဘဏ်တွင် ကတ်ေတင်  ြုလု ်ခ  ခ  န်က မှတ် ုံတင်ထောား ည  ်ြုန်ားနံ ါတ် ြင ်ြငွ ်ထောားဝ ော Viber  ြင ် CB Bank Viber  
Chatbot QR Code ြတ်လ ကု် ည်နှင ် Blue Mark  ါရှ ဝ ော CB Bank Viber Chatbot  

[ဗ ုင်ဘောခ က်ဝဘော (တ်)] ဝ ေါ်လောမည် ြေ် ါ ည။် ထ ုအခါ “Hi CB” ဟ ုေောတ ုဝ ား  ုို့၍ ညွှန်ကကောားခ က ်

အ င ် င က်  ုလ ုကန်ောဝ ောင်ရွက်ကော ေနဝ် ောင်မှုအောား အ ုံား  ြုန ုင် ါ ည်။  
 
 

၈။ N RIC  အ ချက်အ လက်န ငော့် အ သ ို်းပ ြုမညော့်ဖိုန််းန   ါတ် ဘ ပ ာ င််းလ  လ ို ါက  မည်သ ိုို့ လို ်ဘဆ ာ င်ရမည်နည််း?  
နီားေ ်ရော CB Bank ဘဏ်ခွ မ ောားတွင်  ွောားဝရောကဝ်  ောင်ားလ န ငု် ါ ည်။ 

 
 

၉။  အ သ ို်းပ ြုမညော့် ကတ် က ိုင် ဘ ဆ ာ င် သူမ  မည်သညော့်အ ချ က်မျာ ်းက ို  လ ိုက်နာ ဘ ဆ ာ င်ရွက်ရမ ည် နည််း။  
ကတ်က ငုဝ် ောင် အူဝန ြင  ်မ မ ၏ တင်ားအခ က်အလက်မ ောား (အထူား  ြင ် မှတ် ုံထောားဝ ော ြုန်ားနံ ါတ်နှင ်  
မ မ ၏ န ုင်ငံ ောားေ ေေ်ဝရားကတ်နံ ါတ)် က ု အ ခောား ူမ ောားထံ မ ဝေ ခင်ားမ  ြုလု ်ရနန်ှင ်  
ဘဏ်၏ တရောားေင် Viber အ  အမှတ်  ြု အမတှ်အ ောားတံ   ် ါ အဝကောင ်  
  ုို့ ော မ မ အခ ကအ်လက်မ ောားက  ုဝ ား  ုို့ဝမား မနာ်းရန ် ြေ ်ါ ည်။  
 
 

၁၀။ အ သ ို်းပ ြုမည်ဆ ို ါက  ဝန်ဘဆ ာ င်ခဘ  ်းရန်  လ ိုအ   ်ါသလာ ်း။  
မလ ု ါ။ အခမ   အ ုံား  ြုန ုင်မည် ြေ် ါ ည်။ 

  



 
 

 

CB Bank Viber Chatbot (FAQ) 
 

1. How can I acquire CB Bank Viber Chatbot? 
• By Scanning the QR Code. 
• To be eligible for CB Bank Viber Chatbot access, Customer’s mobile number must  

match with the mobile number that customer previously applied at CB Bank  
 

2. What is CB Bank Viber Chatbot?  

• CB Bank Viber Chatbot is the integrated Viber Business Messaging to enable  
customers to have access to their Prepaid, Debit and Credit cards from CB Bank. 

 
3. How to differentiate official CB Bank Viber Chatbot and other unverified account? 

• Customers can differentiate official CB Bank Viber Chatbot by looking at the  
“verified blue tick mark”.  
 

4. Where can I obtain the CB Bank Viber Chatbot QR Code? 
CB Bank official Facebook page and CB Bank branches counters. 
 

5. How secured is it? 

• CB Bank has implemented several security measures and encryption to ensure that  
customer data is safe and secure. For instance, the mobile phone number registered  
in the customer’s CB Bank account must be the same as the number registered in the 
customer’s Viber account. 
 

6. What are the services? 
• Real time information of your (debit, credit and prepaid) CB Card statement, the last  

10 transaction history and balance inquiry. 
 

7. How to use card service?   
• Customer can join the CB Bank Viber Chatbot with CB Bank account registered  

mobile phone number. Once approved, customers can start texting “Hi CB” for  
step by step instant inquiry.  
 

8. How to update NRIC number or change phone number? 
• Please visit to nearest CB Bank branches.  

 
9. What are user responsibilities? 

• To minimize fraud and safety measure, customers must not share any information to  
others your registered SIM card and NRIC number and only to provide NRC number  
CB Bank’s officially Viber business account (with verified blue mark). 



 
 

 

 
10. Are there any charges to use CB Bank Viber Chatbot? 

• Free of charge to use CB Bank Viber Chatbot.  
 

 


