
Employee Benefit Program 
Frequently Asked Questions (FAQs)



What is employee Benefit Program?

Employee Benefit Program is a privilege program by SUNNY eSTORE to provide KBZ Employees with credit terms and 
attractive prices on selective products listed on SUNNY eSTORE. All products below the price of 100,000 Kyats are eligible 
for purchase under this program.

Employee Benefit Program ဆ ိုတာ ဘာလဲ။

Employee Benefit Program သည ်SUNNY eSTORE တွင ်ရှ သည  ်သတ်မတှ်ထာားသသာ ပစ္စညာ်းမ ာားအာား 
အသ  ားစ္နစ်္နငှ ဆ်ွသဲဆာငမ်ှုရှ သည သ် ားနှုနာ်းမ ာားဖြင  ်KBZ ဝနထ်မ်ားမ ာား ဝယ်ယူ န ိုငသ်စ္သည  ်အထာူးအခွင အ်သ ားသပားသသာ 
အစ္ီအစ္ဉ်တစ္်ခိုဖြစ္်သည။် သ ားနှုနာ်းတစ္်သ နာ်း  ပ်သအာ ် ပစ္စညာ်းမ ာားအာားလ ိုား  ို ဤအစီ္အစ္ဉ်ဖြင  ်ဝယ်ယူန ငပ်သသည။်

Who is eligible for it?

At the moment, all KBZ Bank employee residing in Yangon are eligible for this program. The coupon code to be used for 
this program is “KBZemployeebenefit”. 
You can find how to make purchases through this program at 
https://sunny.com.mm/pages/kbz-employee-benefit-program

Who is eligible for it?

ယခိုအခ  နတ်ငွ ် န ်ိုနမ်မ  ြို့အတငွာ်းသနထ ိုငသ်သာ KBZ ဘဏဝ်နထ်မာ်းမ ာားအာားလ ိုား ဤအစ္အီစ္ဉ်အာား ပသဝငခ်ငွ ရ်ှ ပသသည။်

အသ ိုားဖပ  မည  ်Coupon Codeမာှ “KBZemployeebenefit” ဖြစ္်ပသသည။်
ဤအစ္အီစ္ဉ်ဖြင  ် ဘယလ် ိုသ ားဝယယ်နူ ငမ်လဆဲ ိုတာ  ို https://sunny.com.mm/pages/kbz-employee-benefit-program
ဤ Linkတငွ ်ဝငသ် ာ ် က ည ရ်ှုန ငပ်သသည။်

Q

Q

A

A



What benefits am I getting?

You will be entitled to two benefits on selected products on SUNNY eSTORE.
#1 Credit Purchase: You will not need to make immediate payment for products purchased between 1st to 20th of every 
month.  The total amount owed will automatically deducted from your payroll at the end of the month
#2 Discount: You will also be entitled to an additional discount on selected products.  Currently, there is an additional 5% 
discount off listed prices on Food & Drinks products

မညသ်ည အ်    ားအဖမတ်မ ာား  ျွန်ိုပ်
 ရှ မညန်ညာ်း။

SUNNY eSTORE မာှ သတမ်တှထ်ာားသည  ်ပစ္စညာ်းမ ာားအသပေါ် အ    ားအဖမတန်စှ္်ခို သင ် ရှ  မည်ဖြစ္်သည။်

#၁ အသ  ားဖြင  ်ဝယဖ်ခငာ်း -လစ္ဉ် ၁   သ်န  မ ှ၂၀   သ်န  အက ာား ဝယယ်သူည ပ်စ္စညာ်းမ ာားအ တ ွ ်ခ  ခ် ငာ်းသပားသခ  န ်
မလ ိုအပ်ပသ။ သပားသခ  နရ်ှ သည  ်စ္ိုစ္ိုသပသငာ်းပမာဏအာား လ ိုနသ်ည  ်အခသတငွ ်သင၏်လစ္ာထမဲှ
အလ ိုအသလ ာ န်ှုတယ်သူာွားမညဖ်ြစ္်သည။်

#၂ Discount - ထ ို  ဖပင ်သတမ်တှထ်ာားသည ပ်စ္စညာ်းမ ာားအသပေါ် သနာ ထ်ပ် discount လညာ်း သင ် ရှ ပ ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည။် 
လ ရ်ှ အခ  နတ်ငွ ်စ္ာားသသာ  ်ိုနပ်စ္စညာ်းမ ာားအတ ွ ်ဖပထာားသညသ် ားနှုနာ်းအသပေါ် ၅% discount ထပ်မ ရှ သသားသည။်

What can I buy with this?

You can purchase any product on SUNNY eSTORE. The credit limit for this program is  MMK 100,000 per person per 
month.  However, only Food & Drinks products are eligible for 5% discount. You can browse the products at 
https://sunny.com.mm/collections/food

၎ငာ်းဖြင ်  ျွန်ိုပ် ဘာသတဝွယန် ိုငပ်သသလ။ဲ

SUNNY eSTOREရှ  မညသ်ည ပ်စ္စညာ်း  ိုမဆ ို ဝယယ်နူ ငပ်သသည။် ဤအစ္အီစ္ဉ်အတ ွ ် န  သ်တထ်ာားသည သ်ခ ားသငပွမာဏမာှ 
လတူစ္ဦ်ားအတ ွ ်တစ္်လလျှင ်တစ္သ် နာ်း  ပ်ဖြစ္်ပသသည။်စ္ာားသသာ  ်ိုနပ်စ္စညာ်းမ ာားအာား ၅ ာခ ိုငန် ှုနာ်းသလ ာ သ ားဖြင ်
ဝယယ်နူ ိုငပ်သသည။်
https://sunny.com.mm/collections/food တငွ် ထ ို ပစ္စညာ်းမ ာားအာား သင် ရှာသြကွ ည ရ်ှုန ိုငသ်ည။်
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When can I buy the products?

You can be eligible for discounts and credit terms to purchase the selected products under the program from 1st to 20th of 
every month

ပစ္စညာ်းမ ာားအာား မညသ်ည အ်ခ  နတ်ငွ်  ျွန်ိုပ်
ဝယန် ိုငပ်သသလ။ဲ

ဤအစ္အီစ္ဉ်သအာ တ်ငွ် သတမ်တှထ်ာားသသာပစ္စညာ်းမ ာားအာား discount နငှ ် အသ  ား စ္နစ္ဖ်ြင ် လစ္ဉ် ၁   သ်န  မှ ၂၀
  သ်န  အထ သင် ဝယယ်နူ ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည။်

How do I pay for the goods I bought 
under this program?

You do not need to make immediate payment as you purchase the selected products and when the products 
get delivered.  The total amount owed will automatically deducted from your payroll at the end of the month

ဤအစ္အီစ္ဉ်သအာ တ်ငွ်
ဝယယ်သူည ပ်စ္စညာ်းမ ာားအတ ွ်  ျွန်ိုပ်

ဘယလ် ိုသပားသခ  မလ။ဲ

သတမ်တှထ်ာားသည ပ်စ္စညာ်းမ ာားအာား သင် ဝယယ်သူည အ်ခသနငှ ် သင ထ် လာပ ို  သည အ်ခသ တငွ် ခ  ခ် ငာ်းသပားသခ  န် မလ ိုအပ်ပသ။
သပားသခ  နရ်ှ သည ် စ္ိုစ္ိုသပသငာ်းပမာဏအာား လ ိုနသ်ည ် အခသတငွ် သင၏်လစ္ာထမဲှ အလ ိုအသလ ာ န်ှုတယ်သူာွားမညဖ်ြစ္်သည။်

Q

Q

A

A



What are the terms and conditions?

#1 The coupon code can only be used from the 1st to 20th of every month.
#2 A credit limit of 100,000 per account per monthစ္ညာ်း မ်ားသတမ်တှခ်  သ်တ ွ ဘာသတလွ။ဲ

#၁ Coupon code အာား လစ္ဉ် ၁   သ်န  မ ှ၂၀   သ်န  အတငွာ်းတငွသ်ာ အသ ိုားဖပ န ိုင ်သည။်
#၂ Account တစ္ခ်ိုအတ ွ ်တစ္လ်လျှင ်အသ  ားဖြင ဝ်ယယ်ခူငွ  ်  ပ် ၁၀၀,၀၀၀  န  သ်တထ်ာား သည။်

Can the coupon code be transferred to 
a friend?

No, the coupon cannot be transferred to another person who is not registered under this program.

Coupon code   ို မ တသ်ဆတွစ္်ဦားထ 
လ သဲဖပာငာ်းခငွ ် ရှ ပသသလာား။

မရှ ပသ၊ ဤအစ္အီစ္ဉ်သအာ တ်ငွ် မတှပ် ိုတငထ်ာားဖခငာ်းမရှ သူ အဖခာားတစ္ဦ်ားထ  ပူနွအ်ာား လ သဲဖပာငာ်းခငွ မ်ရှ ပသ။

Can I use the coupon code multiple 
times?

Yes, the coupon can be used multiple times between 1st to 20th of every month.  There is a maximum credit limit of 
100,000 Kyats for each employee.

Coupon code အာား  ျွန်ိုပ်အသနနငှ ်
အက  မ်က  မ် အသ ိုားဖပ န ိုငပ်သသလာား။

 ပသသည၊်  ပူနွအ်ာား လစ္ဉ် ၁   သ်န  မ ှ၂၀   သ်န  အတငွာ်း အက  မက်  မ်အသ ိုားဖပ န ိုင ်ပသသည။် ဝနထ်မာ်းတစ္်ဦားစ္ီအတ ွ ်
အဖမင ဆ် ိုားအသ  ားဖြင ဝ်ယယ်နူ ိုငမ်ှုအာား   ပ် ၁၀၀,၀၀၀  န  သ်တထ်ာားသည။်
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