แบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ ขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร
บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) / วงเงินกู้หมุนเวียนสาหรับสินเชื่อ
ภายใต้ บัตรกดเงินสด (ชื่อบัตรเงินด่ วน Xpress Cash หรือสินเชื่อ
เงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)) / ยื่นรายได้ แทนบัญชีเงินฝาก
คา้ ประกันบัตรเครดิตกสิกรไทย

กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนเพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาอนุมตั ิ (ข้ อมูลสาคัญ)
โปรดระบุข้อมูลบัตรและผู้ถือบัตร/ผู้ก้ ู
ชื่อผู้ถือบัตร และหมายเลขบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด ที่ต้องการดาเนินการ
ชื่อ – นามสกุล

หมายเลขบัตรเครดิต (เฉพาะบัตรหลักเท่านัน)/
้ บัตรกดเงินสด

1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ..............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน/เอกสารสาคัญ  อื่นๆ(โปรดระบุ)

ชื่อสถานที่ติดต่อ.................................... เลขที่.................. อาคาร.......................... ชั ้น....... ห้ องเลขที่............หมู่ที่........ ตรอก/ซอย.............................
ถนน.......................................... แขวง/ตาบล.......................................... เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์␣␣␣␣␣ โทรศัพท์บ้าน␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣โทรศัพท์มือถือ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣
Email
Address
(ตัวพิดมส่งพ์เอกสาร/ใบแจ้
ใหญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
หมายเหตุ
: ธนาคารจะจั
งยอดบัญชี ไปยังที่อยู่หรื อช่องทางเดิมตามข้ อมูลการใช้ บตั รแต่ละใบที่ท่านเคยให้ ไว้ กบั ธนาคารก่อนหน้ านี ้ หากท่านประสงค์
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านเคยแจ้ ง Email Address ไว้ กบั ธนาคาร แตกต่างจาก Email Address ที่ระบุนี ้ และได้ เลือกรับใบแจ้ งยอดบัญชีทาง Email ธนาคารจะส่งใบแจ้ งยอดบัญชีให้ แก่ท่าน
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล โปรดติดต่อสาขาของธนาคารกสิกรไทย
ไปยัง Email Address ที่ระบุนี ้แทน

อาชีพ

 รับราชการ
 พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
สาขาอาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ

 พนักงานบริษัท  เจ้ าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านั ้น
 กิจการตนเอง  พนักงานรายวัน/ชัว่ คราว

 ครู/อาจารย์  ตารวจ/ทหาร  สถาปนิก  วิศวกร  ทนายความ
 พนักงานขาย
 แพทย์
 ทันตแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  ผู้พิพากษา/อัยการ  พนักงานในสายการผลิต อื่นๆ(โปรดระบุ)...................
สถานที่ทางาน

ชื่อสถานที่ทางาน......................................... เลขที่.............อาคาร.........................ชั ้น..........ห้ องเลขที.่ .........หมู่ที่......... ตรอก/ซอย..........................
ถนน................................................. แขวง/ตาบล…......................................... เขต/อาเภอ….......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน␣␣␣␣␣␣␣␣␣ตาแหน่ง..................................... อายุงานรวม.........ปี ........เดือน

ประเภทธุรกิจ (กรณีพนักงานรายได้ ประจา โปรดระบุธุรกิจของบริษัท)
 กระดาษ/สิ่งพิมพ์
 ค้ าอาวุธยุทธภัณฑ์ยทุ โธปกรณ์
 บริการ
 โรงแรม/ร้ านอาหาร
 การศึกษา
 เคมีภณ
ั ฑ์
 บริการโอนเงิน/รับโอนเงิน  วัสดุก่อสร้ าง
 การสื่อสาร/เครื่ องมือสื่อสาร  เครื่องจักร/ผลิตภัณฑ์โลหะ
 ปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์  เวชภัณฑ์/โรงพยาบาล/คลินิก
 เกษตรกรรม
 จัดหางานให้ แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปทางานต่างประเทศ  พลาสติก
 สถานบันเทิงเริงรมย์
 เกษตรแปรรูป
 ทัวร์/นาเที่ยว
 เฟอร์นิเจอร์/โรงเลื่อย
 สาธารณูปโภค/ไฟฟ้า
 ขนส่ง
 ธุรกิจการเงิน/โรงรับจานา
 ยานพาหนะ/อะไหล่
 สิ่งทอ
 ค้ าวัตถุโบราณ
 ธุรกิจคาสิโน และการพนัน
 รับเหมาก่อสร้ าง
 อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาที่ดิน
 ค้ าอัญมณี ค้ าทองคา
 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ร้ านสะดวกซื ้อ
 อาหาร/เครื่องดื่ม
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ ไฟฟ้า
รายละเอียดประเภทธุรกิจ.......................................................................................... รหัสธุรกิจ(สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)␣␣␣␣␣␣␣␣␣
รายได้ 

รายได้ ตอ่ เดือน..............................................................................บาท รายได้ อื่นๆ (ถ้ ามี).........................................................บาท/เดือน
แหล่งที่มาของรายได้ รับจ้ าง/เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ(โปรดระบุ)................. แหล่งที่มาของรายได้ โบนัส คอมมิชชัน่ อื่นๆ(โปรดระบุ)..............
ประเทศที่มาของรายได้  ไทย  อื่นๆ(โปรดระบุ)........................
(พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ)
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ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอดาเนินการ ดังนี ้
 1. การขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร ดังนี ้
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทีใ่ ช้ บัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม

บาท เป็ น
บาท เป็ น

บาท
บาท

โดยใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเลขที่

จานวน
บาท
หมายเหตุ: กรณีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน ให้ ลกู ค้ าทาสัญญาจานาสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชี
เงินฝาก เพื่อส่งแนบไปพร้ อมกับหนังสือฉบับนีด้ ้ วย
เพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสด จากเดิม
บาท เป็ น
บาท
*การชี ้แจงการมีวงเงินสินเชื่อบุคคลเฉพาะผู้มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท
ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ ามีวงเงินสินเชื่อบุคคล และวงเงินที่อยู่ระหว่างยื่นขอ/ขอเพิ่ม ตั ้งแต่ 2 เดือนก่อนหน้ าจนถึงปั จจุบนั
จากสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
จานวน
แห่ง
หมายเหตุ : กรณีกรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และ/ หรื อลูกค้ ามีรายได้ หรื อมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ าในบัญชีเงิน
ฝากซึ่งฝากกับสถาบันการเงินโดยเฉลี่ยน้ อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลรวมตั ้งแต่ 3 แห่งขึ ้นไป
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการให้ สินเชื่อ หรื อ กรณีลกู ค้ าทาสัญญาเงินกู้ไว้ แล้ ว ให้ ถือว่าลูกค้ าผิดสัญญาและธนาคารมีสิทธิลด
หรื อบอกเลิกวงเงินได้ ทนั ที และให้ หนี ้ที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญากู้เงินถึงกาหนดชาระทันที
 2. การขอยื่นรายได้ ทดแทนการใช้ บัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันวงเงินบัตรเครดิต
หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารแสดงรายได้

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริ งและถูกต้ องทุกประการ และยอมรับวงเงินบัตร
เครดิตหรื อวงเงินกู้ที่ธนาคารแจ้ งอนุมตั ิเพิ่มเติม เป็ นวงเงินหรื อเงินกู้ที่ธนาคารอนุมตั ิให้ แก่ข้าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมปฏิ บัติ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บัตรเครดิต บมจ. กสิกรไทย (K-Credit Card)/ สัญญากู้เงิน สาหรั บสินเชื่อภายใต้ ช่ ือบัตร
เงินด่ วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ตามที่ข้าพเจ้ าได้ ทาความตกลงไว้ กบั ธนาคาร และ
ให้ ถือว่า หนังสือฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บตั รเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงิน
ด่วน Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) (แล้ วแต่กรณี) ด้ วย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ถือบัตรหลัก/ผู้ก้ ู
)

หมายเหตุ
: การพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตกสิกรไทย/ วงเงินสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อสินเชื่อ
เงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เป็ นดุลยพินิจของธนาคาร
: การขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียน สาหรับสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อ สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express
Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินบัตรเท่านัน้ สาหรับอัตราดอกเบี ้ยให้ เป็ นไปตามสัญญากู้เงิน ภายใต้ ชื่อ
บัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ที่ท่านได้ ทาไว้ กบั ธนาคาร
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ข้ อมูลของผู้แนะนา (ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………... รหัสสาขา/ทีมขาย␣␣␣␣␣ รหัสพนักงาน␣␣␣␣␣␣
ข้ อมูลของผู้ขาย (ชื่อ-นามสกุล)……….....……………………………………….. รหัสสาขา/ทีมขาย␣␣␣␣␣รหัสพนักงาน␣␣␣␣␣␣
โทรศัพท์มือถือ ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣
ผู้ขายขอรับรองว่าได้ ตรวจสอบความครบถ้ วนและถูกต้ องของเอกสารและข้ อมูล ลูกค้ ามีตวั ตนและแจ้ งความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรจริง
ลงชื่อ (ลายมือชื่อ).x.......................................................................... โปรดเขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง.....................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................... วันที่.....................................................................................
การจัดส่งแบบฟอร์ มนี ้และเอกสารประกอบ ให้ สาขาส่งงานผ่านระบบ Smart Serve ตามกระบวนการปกติ

เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารแสดงตัวตน
กรณีสัญชาติไทย :
 สาเนาบัตรประชาชน หรือ
 สาเนาบัตรข้ าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้ องแนบสาเนาทะเบียนบ้ านประกอบด้ วย
หมายเหตุ : 1. ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. สาเนาบัตรต้ องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
3. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ต้ องมีสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
กรณีต่างชาติ :
 สาเนา Passport และสาเนา visa หรือ
 สาเนา Passport และสาเนา work permit
หมายเหตุ : 1. ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. สาเนา Passport, visa และ work permit ต้ องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
เอกสารแสดงรายได้
ผู้มีรายได้ ประจา เช่น พนักงาน/ข้ าราชการ แนบสาเนาสลิปเงินเดือน หรื อ สาเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรื อ สาเนา50 ทวิ
รายปี หรื อ สาเนาเอกสารรับเงินบานาญ (กรณีข้าราชการบานาญ)
หมายเหต : ฉบับ ล่ า สุดอายุไม่ เกิ น 3 เดื อ น และไม่ ต้องแนบ Statement , กรณี มี บัญชี เงิ น เดื อ นกับ ธนาคารกสิ กรไทย
(KBank Payroll) ตัง้ แต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ตอ้ งแนบเอกสารแสดงรายได้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แนบสาเนา 50ทวิรายเดือน (อย่างน้ อย 6 เดือน โดยเดือนไม่จาเป็ นต้ องติดต่อกัน และเอกสารล่าสุด
ต้ องอายุไม่เกิน 3 เดือน) หรื อสาเนา 50 ทวิรายปี (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
เจ้ าของกิจการ แนบ Statement ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรณี เป็ นบัญชีธนาคารกสิ กรไทยไม่ ต้องยื่ น) หรื อ สาเนา ภ.พ.30
ย้ อนหลัง 6 เดือน แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นเจ้ าของกิจการ (เฉพาะกรณีจดทะเบียนในนามห้ างหุ้นส่วนสามัญ/บุคคล)
หมายเหตุ : กรณีจดทะเบียนในนามนิ ติบคุ คล สามารถยื่นบัญชีตวั เอง และ/หรื อ บัญชีบริ ษัท
ผู้มีเงินออม แนบ Statement บัญชีเงินฝาก / เงินลงทุนย้ อนหลัง 6 เดือน (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรื อ แนบ Statement บัญชีเงิน
ฝาก / เงินลงทุนย้ อนหลัง 12 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ : กรณีเป็ นบัญชีฝากทีม่ ีอยู่กบั ธนาคารกสิ กรไทย ไม่ตอ้ งแนบสาเนาบัญชีเงิ นฝาก

9905536-11-21
(v5e/0719/KB989/0820)

3/7

Ref. No. KBank

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางโทรสาร
ทาที่ ........................................................................................ วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ..........................
วิธีการให้ ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผู้ให้ ความยินยอมต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ
2. ผู้ให้ ความยินยอมต้ องแนบเอกสารดังนี ้มาพร้ อมโทรสารด้ วย : บุคคลธรรมดา • สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ผ้ ใู ห้ ความยินยอมลงลายมือชื่ อรับรอง
3. ผู้ให้ ความยินยอมอาจส่งโทรสารด้ วยตัวเองหรือมอบหมายให้ ผ้ ใู ดเป็ นผู้ส่งแทนก็ได้
เงื่อนไขในการให้ ความยินยอมทางโทรสาร
การให้ ความยินยอมทางโทรสารเป็ น “ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็ นข้ อความที่ได้ สร้ าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้ วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ซึง่ ห้ าม
มิให้ ผ้ ใู ห้ ความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ ทางกฎหมายของข้ อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั ้นอยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การให้ ความยินยอมทางโทรสารนี ้จึงมีผลเป็ นการให้ ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิตทุกประการ

บุคคลธรรมดา (กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด
บัตรประจาตัวประชาชน
สาหรับบุคคลต่ างด้ าว
หนังสือเดินทาง
อื่นๆ โปรดระบุ

นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
เลขที่
เลขที่
เลขที่

ความยินยอมนี ้จัดทาขึ ้นด้ วยความสมัครใจของข้ าพเจ้ า และส่งให้ แก่ บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (บริษัท) ทางโทรสารเพื่อ เป็ น
หลักฐานว่า ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (บริ ษัท) เปิ ดเผยหรื อให้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ าแก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งเป็ นสมาชิกหรื อผู้ใช้ บริ การของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคาขอสิน เชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของ
ข้ าพเจ้ าที่ให้ ไว้ กับธนาคาร/บริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังเพื
้ ่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสญ
ั ญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริ หารและ
ป้องกันความเสี่ยงตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร
ที่ทาสาเนาขึน้ จากโทรสารฉบับนี ้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรื อบันทึกไว้ ไม่ว่าในรู ปแบบใดๆ เป็ นหลักฐานในการให้ ความยินยอมของ
ข้ าพเจ้ าเช่นเดียวกัน
อนึ่ง ก่ อนให้ ความยินยอมข้ าพเจ้ าได้ ทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการให้ ความยินยอมผ่ านทางโทรสาร ซึ่งระบุไว้
ด้ านบนของความยินยอมนีอ้ ย่ างชัดเจนแล้ ว
ลงนาม X........................................................................................ ลายมือชื่อ
(........................................................................................) ตัวบรรจง
ผู้ให้ ความยินยอม

ล้ ว

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร/ตัวแทนธนาคาร

ลงนาม X .............................................................................. ลายมือชื่อ ลงนาม X .............................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
พยาน
พยาน
หมายเหตุ : ข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยให้ แก่ สมาชิกหรื อผู้ใช้ บริ การเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเป็ นสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลที่จะให้ ความยินยอมหรือไม่ ก็ได้
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หนังสือให้ ความยินยอมแก่ สมาชิกในการนาข้ อมูลที่ได้ รับจากบริษัทข้ อมูลเครดิต
มาใช้ จัดทาแบบจาลองด้ านเครดิต
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงการนาข้ อมูลไปใช้ ทาแบบจาลองด้ านเครดิต และยินยอมให้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“สมาชิก”) ซึง่ เป็ นสมาชิก
ของบริ ษัทข้ อมูลเครดิตนาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ได้ รับจากบริ ษัทข้ อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นข้ าพเจ้ าได้ ไปใช้ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจั ดทาแบบจาลองด้ านเครดิต
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิตกาหนดเท่านัน้ และให้ ค่ฉู บับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
โทรสาร ที่ได้ ทาซ ้าขึ ้นจากหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี ้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรื อบันทึกไว้ ไม่ว่าในรู ปแบบใดๆ ให้ ถือเป็ น
หลักฐานในการให้ ความยินยอมของข้ าพเจ้ าเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าทราบว่าเจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้
และเมื่อให้ ความยินยอมแล้ วเจ้ าของข้ อมูลจะแจ้ งความประสงค์ไม่ให้ ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าประสงค์จะไม่ให้
ความยินยอมดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สมาชิกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลงชื่อ .....................................................(ผู้ให้ ความยินยอม) ลงชื่อ..................................................พยาน(เจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)
(.............................................................) ตัวบรรจง
(..........................................................) ตัวบรรจง
วันที่.......................................................................... รหัสพนักงาน.................................. สาขา...................................................
หมายเหตุ
1. การยินยอมหรื อไม่ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลไม่มีผลต่อการพิจารณาให้ บริการผลิตภัณฑ์หรื อให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ า
2. การยกเลิกการให้ ความยินยอมในภายหลัง มีผลเฉพาะข้ อมูลที่สมาชิกได้ รับจากบริ ษัทข้ อมูลเครดิตหลังจากวันที่สมาชิกได้ รับ
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของข้ อมูลเท่านัน้
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการใช้
บัตรเครดิต (K-Credit Card)
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เอกสารแนบ2 : รายละเอียดเกี่ ยวกั บ อัต ราดอกเบี ย้ เบี ย้ ปรั บ ค่ า ปรั บ ค่ า บริ ก าร ค่ า ธรรมเนี ยม และ
ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ บริการบัตรเงินด่ วน Xpress Cash
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