KBANK THE PREMIER CARD APPLICATION

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร

REF. NO. KBANK

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร
ทำที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร
1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังนี้มาพรอมโทรสารดวย: บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนที่ผูใหความยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูใดเปนผูสงแทนก็ได
เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร
การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือเปนขอความทีไ่ ดสราง สง รับ เก็บรักษา
หรือประมวลผลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ หามมิใหผใู หความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและ
การบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
การใหความยินยอมทางโทรสารนีจ้ งึ มีผลเปนการใหความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิตทุกประการ
ขาพเจา (กรุณาพิมพ / เขียนตัวบรรจง)
นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด
หมายเลขโทรศัพท
บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่
สำหรับบุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง
เลขที่
อื่นๆ โปรดระบุ
เลขที่
ความยินยอมนีจ้ ดั ทำขึน้ ดวยความสมัครใจของขาพเจา และสงใหแก บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
(บริษทั ) ทางโทรสารเพือ่ เปนหลักฐานวาขาพเจาตกลงยินยอมให บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษทั )
เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจา
ทีใ่ หไวกบั ธนาคารดังกลาวขางตน รวมทัง้ เพือ่ ประโยชนในการทบทวนสินเชือ่ ตออายุสญ
ั ญาสินเชือ่ /บัตรเครดิต
การบริหารและปองกันความเสีย่ งตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถอื วาคูฉ บับ และบรรดา
สำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้ โดยการถายสำเนา
ถายภาพหรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
อนึ่ง กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการใหความยินยอมผานทาง
โทรสารซึ่งระบุไวดานบนของความยินยอมนี้อยางชัดเจนแลว
ลงชื่อ

ผูใหความยินยอม
) ตัวบรรจง

(
ลงชื่อ
(

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร
พยาน
ลงชื่อ
) ตัวบรรจง
(

พยาน
) ตัวบรรจง

หมายเหตุ: ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แตการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได
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หนังสือใหความยินยอมแกสมาชิกในการนำขอมูลที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต
มาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต
เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ขาพเจาเขาใจถึงการนำขอมูลไปใชทำแบบจำลองดานเครดิตแลว และยินยอมให บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย (“สมาชิก”) ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (“บริษัทขอมูลเครดิต”)
นำขอมูลของขาพเจา ที่ไดรับจากบริษัท ขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ
นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปน
ปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิต ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ ขอมูลเครดิต
กำหนด และใหคูฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูล อิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ที่ไดทำซ้ำขึ้น
จากหนังสือ ใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ
ใหถือเปนหลักฐานในการใหความ ยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูล
มี ส ิ ท ธิ ท ี ่ จ ะให ค วามยิ น ยอมหรื อ ไม ก ็ ไ ด และ เมื ่ อ ให ค วามยิ น ยอมแล ว เจ า ของข อ มู ล จะแจ ง
ความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได ทั้งนี้ หากขาพเจาประสงค จะไมใหความยินยอม
ดังกลาวขาพเจาจะแจงใหสมาชิกทราบเปนลายลักษณอักษร
ลงชื่อ
(
)
(ผูใหความยินยอม/ผูมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลผูใหความยินยอม)

ลงชื่อ
(

)
(พยาน)

หมายเหตุ : - การยินยอมหรือไมยนิ ยอมใหเปดเผยขอมูลไมมผี ลตอการพิจารณาใหบริการผลิตภัณฑหรือใหสนิ เชือ่ แกลกู คา
- การยกเลิกการใหความยินยอมในภายหลัง มีผลเฉพาะขอมูลที่สมาชิกไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตหลังจากวันที่สมาชิกไดรับ
แจงเปนลายลักษณอกั ษรจากเจาของขอมูลเทานัน้
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ใบสมัครสมาชิกบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

สวนที่ 1
ขอมูลสวนตัวผูสมัคร (ตองมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป)
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย*

นาย

นาง

นางสาว

(*ขอมูลสำคัญ)

อื่นๆ

ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ* Mr. Mrs. Ms. Other
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษที่ตองการใหปรากฏบนบัตรเครดิต
(กรุณาเขียนตัวพิมพใหญเหมือนในหนังสือเดินทาง)
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
/
/
สัญชาติ*
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
Passport No.
การศึกษาสูงสุด* ต่ำกวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
อนุปริญญา (ปวส.ปวท.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานภาพสมรส* โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไมจดทะเบียน
หยา
หมาย
บานตนเองปลอดภาระ
บานญาติ/พี่นอง/บุคคลอื่น

สถานะของการอยูอาศัย*
บานตนเองกำลังผอน
สวัสดิการ

บานบิดา/มารดา
เชาอยู

ที่อยูอาศัยปจจุบัน / สถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพท*
ชื่อหมูบาน/อาคารชุด
เลขที่หอง
ชั้น
บานเลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน*
โทรศัพทมือถือ*
อีเมล*
กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติ กรุณาระบุที่อยูในประเทศตามสัญชาติ*
ที่อยูตามเอกสารสำคัญ (หากไมเหมือนที่อยูปจจุบันกรุณากรอก)*
ชื่อหมูบาน/อาคารชุด
เลขที่หอ ง
ชั้น
บานเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

หมู
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รับราชการ ระดับ
พอบาน/แมบาน
ครู/อาจารย
พนักงานขาย
ผูพิพากษา/อัยการ

อาชีพ*
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั เจาของกิจการทีจ่ ดทะเบียนพาณิชยเทานัน้
อาชีพอิสระ
กิจการตนเอง
ลักษณะอาชีพ*
ตำรวจ/ทหาร
สถาปนิก
วิศวกร
ทนายความ
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาล
เภสัชกร
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเภทธุรกิจ
กระดาษ/สิง่ พิมพ
ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำนำ
การศึกษา
ธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
การสือ่ สาร/เครือ่ งมือสือ่ สาร บริการ
เกษตรกรรม
บริการโอน/รับโอนเงิน
เกษตรแปรรูป
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
ขนสง
พลาสติก
คาวัตถุโบราณ
เฟอรนเิ จอร/โรงเลือ่ ย
คาอัญมณี คาทองคำ
ยานพาหนะ/อะไหล
คาอาวุธยุทธภัณฑ/ยุทโธปกรณ รับเหมากอสราง
เคมีภณ
ั ฑ
รานสะดวกซือ้
เครือ่ งจักร/ผลิตภัณฑโลหะ โรงแรม/รานอาหาร
ทัวร/นำเทีย่ ว
วัสดุกอ สราง

เวชภัณฑ/โรงพยาบาล/คลินกิ
สถานบันเทิงเริงรมย
สาธารณูปโภค/ไฟฟา
สิง่ ทอ
อสังหาริมทรัพย/พัฒนาทีด่ นิ
อาหาร/เครือ่ งดืม่
อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส/เครือ่ งใชไฟฟา
จัดหางานใหแรงงานตางชาติ/สงคน
ไปทำงานตางประเทศ
อืน่ ๆ (เหมืองแร/ผลิตภัณฑหนัง/
รองเทา/ของเด็กเลน) หรือ
โปรดระบุ

สถานที่ทำงาน*
ชื่อสถานที่ทำงาน*
เลขที่
หมู ซอย
เขต/อำเภอ
โทรศัพท*

อาคาร

ถนน

ชั้น

จังหวัด
ตำแหนง*
รายได*

รายได/เดือน
รายไดอื่นๆ (ถามี)
ที่มาของรายไดอื่นๆ (พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ)
อื่นๆ โปรดระบุ
แหลงที่มาของรายได
รับจาง/เงินเดือน
ธุรกิจสวนตัว
ประเทศที่มาของรายได

แผนก/ฝาย
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย
อายุงานรวม*
บาท
บาท/เดือน
โบนัส

ป

เดือน

คาคอมมิชชั่น

เงินออม
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สวนที่ 2
สถานที่สะดวกรับบัตร/สถานที่จัดสงใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
“เดอะพรีเมียร” และเอกสารอื่นๆ*
ที่อยูอาศัยปจจุบัน

ที่ทำงาน

การสมัครรับบริการ SMS และการรับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตทางอีเมล
สมัครรับ SMS แจงยืนยันการใชจายผานบัตรเครดิต (Spending Alert)
สมัครรับ SMS แจงขอมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Due Alert)
การรับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต (โดยจะมีผลกับทุกบัตร รวมถึงบัตรเสริมดวย)
ประสงครับทางอีเมล
ประสงครับทางไปรษณีย
หมายเหตุ : กรณีไมไดเลือกวิธกี ารรับใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิต และมีขอ มูลอีเมลระบุไว ธนาคารจะจัดสงใหทางอีเมล

ไมมีคาใชจายในการสมัครและใชบริการ
เมื่อสมัครจะไมไดรับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย
การชำระรายการใชจายบัตรเครดิต (เลือกขอใดขอหนึ่ง)*
ชำระดวยเงินสด หรือเช็ค ตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
และไมนอยกวา 1,000 บาทตอเดือนหรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา
ชำระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของทานที่มีอยูกับธนาคารกสิกรไทยเทานั้น ยกเวน
บัญชีรวม) ยินยอมใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เงื่อนไขการหักบัญชี
หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตและไมนอยกวา
1,000 บาทตอเดือน หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา
หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
สงใบสมัครและเอกสารไปที่
ทุกสาขาของธนาคารที่ทานสะดวก
สงทางไปรษณียไปที่
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝายจัดการคำขอใชบริการ
47/7 หมู 3 ถ.ปอบปูลา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877
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โปรดอานขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตและคูมือการใชบริการของธนาคาร เพื่อความเขาใจของคุณ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
1. ดอกเบีย้ คาปรับ คาธรรมเนียม
คาบริการอืน่
ดอกเบีย้ (ทุกประเภทบัตร)
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
คาปรับในการชำระหนีล้ า ชากวากำหนด
คาธรรมเนียม หรือคาบริการอืน่
วันทีเ่ ริม่ คิดดอกเบีย้ 1

16.00% ตอป
ไมมี
ไมมี
ไมมี
การซือ้ สินคาหรือบริการ เริม่ คิดจากวันทีบ่ นั ทึกรายการ /
การเบิกถอนเงินสด เริม่ คิดจากวันทีเ่ บิกเงินสด
- 5% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิตในแตละเดือน
2. อัตราการผอนชำระคืนขัน้ ต่ำ
(ตัง้ แตรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือน
ธันวาคม 2564)
- 8% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิตในแตละเดือน
(ตัง้ แตรอบบัญชีเดือนมกราคม 2565 ถึงรอบบัญชีเดือน
ธันวาคม 2565)
- 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิตในแตละเดือน
และไมนอ ยกวา 1,000 บาท/รอบบัญชี (ตัง้ แตรอบบัญชีเดือน
มกราคม 2566 เปนตนไป)
3% ของจำนวนเงินสดทีเ่ บิกถอนโดยมียอดขัน้ ต่ำในการเบิกถอน
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
เงินสดในแตละครัง้ ไมนอ ยกวา 2,000 บาท
สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบีย้ หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด

คาธรรมเนียมในการดำเนินงาน
5. คาธรรมเนียม (บาทตอป)
6. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย / ชำรุด
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิต
9. คาธรรมเนียมในการขอสำเนาในการบันทึกการขาย
10. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว
บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม
11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
12. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยราชการ
13. คาติดตามทวงถามหนี้
14. คาความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงิน
หมายเหตุ :

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
รับสิทธิย์ กเวนคาธรรมเนียมรายป ตลอดอายุบตั ร
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไมมี
ชำระทีเ่ คานเตอรของธนาคาร
ไมมี
ชำระผานระบบโทรศัพทอตั โนมัติ
ไมมี
ชำระทีจ่ ดุ บริการรับชำระเงิน
ขึน้ กับผูใ หบริการ
ชำระโดยเช็คหรือธนาณัตทิ างไปรษณีย
ไมมี
ชำระผานเครือ่ ง ATM
ไมมี
ชำระผานระบบอินเทอรเน็ต
ไมมี
ชำระทีเ่ คานเตอรของธนาคารอืน่ 2
ไมมี
บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 500 บาท/ครัง้
50 บาท/ครั้ง
สำหรับรายการใชจา ยในประเทศ 100 บาท/ฉบับ
สำหรับรายการใชจา ยในตางประเทศ 200 บาท/ฉบับ
100 บาท/ครัง้
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 2%
88 บาทตอรอบบัญชี3
2.5% ของอัตราแลกเปลีย่ นกลางของบริษทั ทีธ่ นาคารเปนสมาชิก
(”อัตรากลาง”)4

ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาตามที่กำหนดในขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต
กรณีชำระคาใชจายบัตรเครดิตดวยเช็ค หรือชำระที่จุดบริการชำระเงิน กรุณาชำระเงินลวงหนา 3 วันทำการกอนถึงวันครบกำหนดชำระ
กรณีผูถือบัตรทำรายการเบิกถอนเงินสดผานเครื่อง ATM ในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการทำรายการจากธนาคารเจาของเครื่อง ATM
กรณีที่ผูถือบัตรมียอดหนี้คางชำระจากการใชบัตรเครดิตเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารไดมอบหมายใหนิติบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผูติดตามทวงถามหนี้ดังกลาว และในการติดตามหนี้นั้น
จะมีคาติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดและธนาคารหรือผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ไดแจงใหผูถือบัตรทราบ
1 อัตราดอกเบี้ย - สำหรับการซื้อสินคา/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชำระเงินคืน
- สำหรับการเบิกเงินสดลวงหนา ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่เบิกเงินสดจนถึงวันที่ชำระเงินคืน
- รายการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
2 บริการนี้ยังไมเปดใหบริการ ธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาตอไป
3 คาธรรมเนียมยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
4 คาใชจา ยใดๆ ทีเ่ กิดจากการใชจา ยผานบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะถูกเรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลีย่ นทีธ่ นาคารถูกเรียกเก็บจากบริษทั บัตรเครดิตทีธ่ นาคารเปนสมาชิกอยู ณ วันทีม่ กี ารเรียกเก็บ
ยอดคาใชจา ยดังกลาวกับธนาคาร ทัง้ นี้ หากสกุลเงินตางประเทศดังกลาวไมใชเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ยอดคาใชจา ยดังกลาวอาจจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลาหสหรัฐกอนที่จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ
ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก กรณีบัตร VISA : http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
นอกจากนี้ธนาคารคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวในอัตรารอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวขางตน
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คำรับรองและขอตกลงของผูสมัครบัตรหลัก
ขาพเจาผูสมัครบัตรหลัก ขอให บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ออกบัตรเครดิตตามประเภท
บัตรที่เลือกหรือตามการพิจารณาของธนาคาร ("บัตร") และขาพเจารับรองวาขอมูลในใบสมัคร
ครบถวนเปนจริง โดยตกลงใหธนาคารเก็บรวบรวมและใชขอมูลของขาพเจาที่ใหไวแกธนาคาร หรือ
ให ผ  า นธนาคาร หรื อ มี อ ยู  ก ั บ ธนาคาร หรื อ ที ่ ธ นาคารได ร ั บ หรื อ เข า ถึ ง ได จ ากแหล ง อื ่ น โดยมี
วัตถุประสงคที่จำเปนเพื่อการใหบริการแกขาพเจา การดำเนินการตามคำขอของขาพเจากอนใหบริการ
การมอบหมายงานใหผูอื่นสนับสนุนการใหบริการ ไมวาจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานติดตอสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหนาที่ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองคกร
การจัดการขอรองเรียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่จำเปนตอการดำเนินการของธนาคาร
อยางมีนัยสำคัญ หรือเพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการไดอยางเปนธรรมและตอเนื่อง และขาพเจา
ตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูให
บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูรับจางชวงงานตอ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑรวมกัน
(co-brand) ผูประมวลผลขอมูล ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายนอก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย ผูสนใจจะเขารับโอนสิทธิ ผูรับโอนสิทธิ ผูมีอำนาจตาม
กฎหมาย และ/หรือหนวยงาน/องคกร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยูกับธนาคาร และยินยอมใหผูรับ
ขอมูลจากธนาคารดังกลาว เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใตวัตถุประสงค
ดังกลาว และตกลงยินยอมใหสง และ/หรือ โอนขอมูลไปเก็บไวบน server/cloud ในประเทศตางๆ
ที่เกี่ยวของ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเว็บไซตของ
ธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ขาพเจาตกลงรับผิดรวมกับผูสมัครบัตรเสริมในภาระหนี้สิน/คาใชจายจากการใชบัตร และตกลง
ผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรที่สงมาพรอมกับบัตรทุกประการ เมื่อมีการเปดใชงาน
(activate) บัตร ขาพเจาตกลงใหเปนสิทธิของธนาคารในการพิจารณาตออายุ/ยกเลิก/ออกบัตร
ประเภทอืน่ แทนบัตรเดิมไดตามความเหมาะสม หากคุณสมบัตขิ องขาพเจา/ผูส มัครบัตรเสริมไมเปนไป
ตามหลักเกณฑเงือ่ นไขของบัตรเครติดทีธ่ นาคารกำหนด
ขาพเจารับทราบวา บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่ขาพเจาไดรับ มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ออกบัตร
และในกรณีที่ขาพเจาสมัครบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยโดยเขารวมโครงการผานการซื้อผลิตภัณฑ
ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และขาพเจาประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต
ดังกลาว ขาพเจาจะเสียสิทธิในการถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ จาก
การถือบัตรดวย
ขอควรระวัง บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม

ลงชื่อ

ผูสมัครบัตรหลัก/ผูสมัครใชบริการ/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย หลังจากทานเปดใชบัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย เนื่องจากทานจะไดรับอภิสิทธิ์สูงสุดจากบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ผานการถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรและวงเงิน รวมทั้งการตออายุบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ตามเงื่อนไขของการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น
หมายเหตุ : การอนุมตั บิ ตั รเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ตองผานการตรวจสอบจากบริษทั ขอมูลบัตรเครดิตทุกสถาบันทีส่ ถาบันการเงินเปนสมาชิก
แลวเทานั้น
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผูซื้อผลิตภัณฑตกลงและยอมรับวา การที่ผูซื้อผลิตภัณฑเลือกซื้อผลิตภัณฑดังกลาวขางตน
(เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือหุนกูธนาคารกสิกรไทย
และ/หรือกองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือ ประกันชีวิต) เปนไปโดยความสมัครใจ
ของผูซื้อผลิตภัณฑเองทั้งสิ้น
2. ผูซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย จะตองเปนผูที่มีชื่อเปนเจาของบัญชีเงินฝาก
ประจำ/บัญชีกองทุน/หุนกูธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผานชองทางธนาคาร
กสิกรไทยในชวงเวลาที่ธนาคารกำหนด ที่มียอดอยางใดอยางหนึ่ง/รวมกัน ตั้งแต 2 ลานบาท
ขึ้นไป
3. ในกรณีสมัครโดยเขารวมโครงการพิเศษ ผานการซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ย
ประกันชีวิตตางประเภทได และจะตองเปนเจาของกรมธรรมประกันชีวิตที่อนุมัติในชวงเวลาที่
ธนาคารกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่กรมธรรมไดรับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเปนบัญชีรวม สิทธิ์การสมัครบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
จะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำหรือกองทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในชวงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ลานบาท
จะนำมาหารกับจำนวนผูถือบัญชีรวม แลวนับจำนวนเงินสุทธิมานับเปนจำนวนเงินฝากและ
เงินลงทุนทีล่ งทุน เชน กรณีลกู คามีบญ
ั ชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เปนบัญชีรว ม จำนวน 2 ลานบาท
มีผูถือบัญชีรวม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์การสมัครจะเทากับ
1 ลานบาท
เงื่อนไขการตออายุ
5. เงื่อนไขการตออายุบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card)
5.1 บัตรที่ไดรับการตออายุแลว จะมีอายุ 3 ป
5.2 ลูกคาตองมี
• ยอดเงินฝาก และ/หรือ
• เงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ/หรือ
• ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรมประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรมที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู (โดยนับ
ตามมูลคาจริงทีล่ กู คาชำระเบีย้ ประกันดังกลาวแลว) นำมานับรวมกันใหไดตง้ั แต 2 ลานบาท
ขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาตออายุบัตร
วิธีการคำนวณ

ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรมประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรมประกันชีวิตรายป x จำนวนปที่ชำระเบี้ยแลว

หมายเหตุ : กรมธรรมประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุมครองลูกคาตอไป และลูกคายังคงตองชำระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกัน
ชีวิตฉบับเดิม

ขอสงวนสิทธิ์
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและตออายุบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ตอง
ผานการตรวจสอบจาก บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเปนสมาชิกแลว
เทานั้น
7. ในกรณีสมัครบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยโดยเขารวมโครงการ ผานการซือ้ ผลิตภัณฑประกันชีวติ
(ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และผูซื้อประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต ธนาคารขอ
สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกสิทธิก์ ารถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รวมถึงสิทธิพเิ ศษจากการถือบัตรดวย
โดยธนาคารจะจัดสงบัตรเครดิตประเภทอื่นเปนการทดแทน ดังนี้
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ตัวอยาง
ยอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุน
ณ วันที่ยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต

ประเภทบัตรทดแทน

ต่ำกวา 2 ลานบาท

บัตรแพลทินัมกสิกรไทย (KBank PLATINUM Card)

8. สำหรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
ลูกคาทีค่ งสถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานัน้ (มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน
และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรมประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรมที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู (โดย
นับตามมูลคาจริงที่ลูกคาชำระเบี้ยประกันดังกลาวแลว) นำมานับรวมกันใหไดตั้งแต 2 ลานบาท
ขึ้นไป)
9. ธนาคารกสิกรไทยทำหนาที่เปนนายหนาประกันชีวิต ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต เลขที่
ช00024/2546 และผลิตภัณฑประกันชีวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผูซื้อควร
ทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันชีวติ ทุกครัง้ และควร
ศึกษา อาน และทำความเขาใจขอมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม โดยเงื่อนไข หลักเกณฑการรับประกัน
เปนไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
10. การใชผลิตภัณฑดานหลักทรัพยขอสงวนสิทธิ์ในการใหของรางวัลมูลคารวมไมเกินตามเกณฑที่
กำหนด
“ผูล งทุนควรทำความเขาใจลักษณะผลิตภัณฑ เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน”
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ THE PREMIER Contact Center โทร.02-8888877

สำหรับเจาหนาที่
บัตรหลัก
ขอมูลของผูแนะนำ (ชื่อ/ชื่อสกุล)
รหัสสาขา
รหัสพนักงาน
ขอมูลของผูขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล)
รหัสสาขา
รหัสพนักงาน
ผูตรวจความครบถวนของขอมูล KYC
ความเห็น
ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
ตำแหนง
ผูตรวจความครบถวนของเอกสาร
ความเห็น
ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
ตำแหนง

รหัสโครงการ

รหัสสาขา
วันที่
รหัสสาขา
วันที่
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สวนที่ 3
ใบสมัครบัตรเสริมสำหรับบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ชื่อ/ชื่อสกุล บัตรหลัก
หมายเลขบัตรหลัก
ผูถือบัตรหลักมีความสัมพันธกับทานเปน
อื่นๆ (โปรดระบุ)

โทรศัพทมือถือ
สามี/ภรรยา

บุตร

บิดา/มารดา

พี่นอง

ขอมูลสวนตัว (ผูสมัครบัตรเสริมตองมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป)
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย
นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ
Mr. Mrs. Ms. Other
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษที่ตองการใหปรากฏบนบัตรเครดิต
กรุณาเขียนตัวพิมพใหญเหมือนในหนังสือเดินทาง
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
/
/
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สถานภาพสมรส* โสด
สมรสจดทะเบียน

สัญชาติ*
Passport No.
สมรสไมจดทะเบียน
หยา

หมาย

ที่อยูอาศัยปจจุบัน/สถานที่รับบัตรเครดิต*
ชื่อหมูบาน/อาคารชุด
เลขที่หอง
ชั้น
บานเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน*
โทรศัพทมือถือ*
อีเมล*
ที่อยูตามทะเบียนบาน (หากไมเหมือนที่อยูปจจุบันกรุณากรอก)

หมู

ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ
อาชีพ*
สาขาอาชีพ
รายไดตอเดือน
แหลงที่มาของรายได
รับจาง/เงินเดือน ธุรกิจสวนตัว เงินออม
ประเทศที่มาของรายได
ชื่อสถานที่ทำงาน*
โทรศัพทที่ทำงาน*
ที่อยูที่ทำงาน*
วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธ
สมัครบัตรเครดิตเพื่อใชในการชำระคาสินคา และบริการ แทนเงินสด
อื่นๆ โปรดระบุ
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การสมัครรับบริการ SMS สำหรับบัตรเสริม
สมัครรับ SMS แจงยืนยันการใชจายผานบัตรเครดิต (Spending Alert)
สมัครรับ SMS แจงขอมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Due Alert)
การชำระรายการใชจายบัตรเครดิต (เลือกขอใดขอหนึ่ง)*
ชำระดวยเงินสด หรือเช็ค ตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
และไมนอยกวา 1,000 บาทตอเดือนหรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา
ชำระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของทานหรือบัตรหลักทีม่ อี ยูก บั ธนาคารกสิกรไทยเทานัน้
ยกเวนบัญชีรวม) ยินยอมใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน ออมทรัพย
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เงื่อนไขการหักบัญชี
หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตและไมนอยกวา
1,000 บาทตอเดือน หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา
หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
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คำรับรองและขอตกลงของผูสมัครบัตรเสริม
ขาพเจาผูสมัครบัตรเสริม ขอให บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ออกบัตรเครดิตตาม
ประเภทบัตรทีเ่ ลือกหรือตามการพิจารณาของธนาคาร ("บัตร") และขาพเจารับรองวาขอมูลในใบสมัคร
ครบถวนเปนจริง โดยตกลงใหธนาคารเก็บรวบรวมและใชขอมูลของขาพเจาที่ใหไวแกธนาคาร
หรือใหผานธนาคาร หรือมีอยูกับธนาคาร หรือที่ธนาคารไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่น โดย
มีวัตถุประสงคที่จำเปนเพื่อการใหบริการแกขาพเจา การดำเนินการตามคำขอของขาพเจากอนให
บริการ การมอบหมายงานใหผูอื่นสนับสนุนการใหบริการ ไมวาจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานติดตอสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหนาที่ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองคกร
การจัดการขอรองเรียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่จำเปนตอการดำเนินการของธนาคารอยาง
มีนัยสำคัญ หรือเพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการไดอยางเปนธรรมและตอเนื่อง และขาพเจาตกลง
ยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูให
บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูรับจางชวงงานตอ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑรวมกัน
(co-brand) ผูประมวลผลขอมูล ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายนอก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทจัด
อันดับความนาเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย ผูสนใจจะเขารับโอนสิทธิ ผูรับโอนสิทธิ ผูมีอำนาจ
ตามกฎหมาย และ/หรือหนวยงาน/องคกร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยูกับธนาคาร และยินยอมใหผูรับ
ขอมูลจากธนาคารดังกลาว เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใตวัตถุประสงค
ดังกลาว และตกลงยินยอมใหสง และ/หรือ โอนขอมูลไปเก็บไวบน server/cloud ในประเทศตางๆ
ที่เกี่ยวของ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเว็บไซตของ
ธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ขาพเจาตกลงใหเปนสิทธิของธนาคารในการพิจารณาตออายุ/ยกเลิก/ออกบัตรประเภทอื่นแทน
บัตรเดิมไดตามความเหมาะสม หากคุณสมบัติของขาพเจา/ผูสมัครบัตรหลักไมเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขของบัตรเครติดที่ธนาคารกำหนด
ขาพเจารับทราบวา บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่ขาพเจาไดรับ มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ออกบัตร
และในกรณีที่ขาพเจาสมัครบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยโดยเขารวมโครงการผานการซื้อผลิตภัณฑ
ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และขาพเจาประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต
ดังกลาว ขาพเจาจะเสียสิทธิในการถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รวมถึงสิทธิประโยชนตา งๆ จากการ
ถือบัตรดวย
ขอควรระวัง บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม

ลงชื่อ
ผูสมัครบัตรเสริม/ผูสมัครใชบริการ/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย หลังจากทานเปดใชบัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย เนื่องจากทานจะไดรับอภิสิทธิ์สูงสุดจากบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ผานการถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
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ผูถ อื บัตรหลักตองการใหบตั รเสริมรวมใชวงเงินได* กรณีไมระบุ ธนาคารจะอนุมตั วิ งเงินเทากับบัตรหลัก
เทากับวงเงินบัตรหลัก
50% ของวงเงินบัตรหลัก
25% ของวงเงินบัตรหลัก
ระบุวงเงิน
บาท
(วงเงินของบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะไมเกินวงเงินใชจา ยของบัตรหลัก ซึง่ เรียกวาวงเงิน
รวมทุกบัตร หรือ Credit Line)
ขาพเจาผูส มัครบัตรหลัก ยินยอมใหผสู มัครดังกลาวขางตนเปนผูถ อื บัตรเสริมไดและขอให บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคารตามประเภท และระดับบัตรทีผ่ สู มัครบัตรเสริม
เลือกไว หรือตามระดับบัตรตามผลการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) ใหแกผสู มัครบัตรเสริม และขาพเจา
ขอใหคำรับรองวาขอความทีป่ รากฏในใบสมัครนีถ้ กู ตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการและตกลง
ยินยอมผูกพันรับผิดรวมกับผูส มัครบัตรเสริม ในบรรดาภาระหนีส้ นิ และ/หรือคาใชจา ยอันเกิดจากการใช
บัตรทัง้ ปวง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม ลงนามยินยอม
(กรณีผูสมัครบัตรเสริม อายุต่ำกวา 20 ป)

ผูสมัครบัตรหลัก/ผูใหคำยินยอม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

วันที่

เดือน

พ.ศ.

*กรณีตอ งการสมัครบัตรเสริมเพิม่ กรุณาโทรแจงขอใบสมัครไดท่ี THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877

สงใบสมัครและเอกสารไปที่
ทุกสาขาของธนาคารที่ทานสะดวก
สงทางไปรษณียไปที่
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝายจัดการคำขอใชบริการ
47/7 หมู 3 ถ.ปอบปูลา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877
สำหรับเจาหนาที่
บัตรหลัก
ขอมูลของผูแนะนำ (ชื่อ/ชื่อสกุล)
รหัสสาขา
รหัสพนักงาน
ขอมูลของผูขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล)
รหัสสาขา
รหัสพนักงาน
ผูตรวจความครบถวนของขอมูล KYC
ความเห็น
ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
ตำแหนง
ผูตรวจความครบถวนของเอกสาร
ความเห็น
ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
ตำแหนง

รหัสโครงการ

รหัสสาขา
วันที่
รหัสสาขา
วันที่
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เอกสารประกอบการสมัคร
กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครฉบับนี้ พรอมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน
ประกอบดวย 1) เอกสารประจำตัว และ 2) เอกสารแสดงรายได โปรดเขียน “รับรองสำเนา
ถูกตอง” และลงลายมือชื่อ (เหมือนในใบสมัคร) ในเอกสารทุกฉบับ ดวยหมึกสด
เอกสารประจำตัว (เลือกเพียง 1 ขอ)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทีป่ รากฏเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทีย่ งั ไมหมดอายุ (กรณีมกี าร
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พรอมลงลายมือชื่อ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ ทีย่ งั ไมหมดอายุ พรอมสำเนาทะเบียนบาน หรือ
สำเนา Passport, Visa และ Work Permit (สำหรับชาวตางประเทศที่ทำงานอยูในประเทศไทย)
ที่ยังไมหมดอายุ
เอกสารแสดงรายได
เลือกตามอาชีพของผูสมัคร ทั้งนี้ หากทานไดรับกลองเรียนเชิญเปนผูถือบัตรโดยตรงจากธนาคารฯ
ไมตองแนบเอกสารแสดงรายได
กรณีเปนผูมีรายไดประจำ
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนเปนเงินสดตองแนบ 50 ทวิปลาสุด หรือ 6 เดือน
ยอนหลังเปนอยางนอย
- กรณียน่ื หนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร ตองแนบ 50 ทวิปล า สุด หรือ 6
เดือนยอนหลังเปนอยางนอย หรือ Bank Statement อยางนอย 3 เดือนยอนหลัง ทีแ่ สดงรายการ
เงินเดือนเขาบัญชี
กรณีเปนผูมีรายไดประจำและรายไดอื่นๆ
สลิปเงินเดือน 3 เดือนยอนหลังและตอเนือ่ งนับจากปจจุบนั รวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได
(อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณียน่ื หนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนเปนเงินสดตองแนบ 50 ทวิปล า สุด หรือ 6 เดือน
ยอนหลังเปนอยางนอย
- กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร ตองแนบ 50 ทวิปลาสุด หรือ
6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย หรือ Bank Statement อยางนอย 3 เดือนยอนหลัง ที่แสดง
รายการเงินเดือนเขาบัญชี
กรณีเปนขาราชการบำนาญ
สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจาย หรือ
สำเนา Bank Statement อยางนอย 3 เดือนยอนหลังนับจากปจจุบนั ทีแ่ สดงรายการเงินบำนาญ
เขาบัญชีในแตละเดือน
กรณีเปนผูประกอบอาชีพอิสระ เชน นักรอง นักแสดง นายหนาขายประกัน/ขายตรง
50 ทวิ แสดงรายไดปลาสุด หรือ 6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย
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กรณีเปนผูมีเงินออม
สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย ของธนาคารพาณิชย
ใดๆ อยางนอย 6 เดือนยอนหลังนับจากปจจุบัน
กรณีที่ทานมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไมหมดอายุ
กรุณาสงสำเนาหนาบัตรเครดิตดังกลาว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติ
กรณีเปนผูประกอบการ / เจาของกิจการ / ประกอบธุรกิจสวนตัว
กรณีเปนเจาของกิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใชในการดำเนินธุรกิจ) ในนามสวนบุคคล
อยางนอย 6 เดือน และตอเนื่องนับจากปจจุบัน
กรณีเปนผูถือหุนในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ., บจก., หจก., หสน.)
สำเนา Bank Statement ในนามบัญชีตนเอง และ/หรือบัญชีบริษัท อยางนอย 6 เดือน
และตอเนื่องนับจากปจจุบัน
กรณีเปนเจาของกิจการที่จดทะเบียนการคาในนามหางหุนสวนสามัญ (หสม.) คณะบุคคล
สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
สำเนา Bank Statement ในนามบัญชีตนเอง และ/หรือบัญชีบริษัท อยางนอย 6 เดือน
และตอเนื่องนับจากปจจุบัน
เอกสารประกอบการสมัครของผูสมัครบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม (อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
สำเนา Passport, Visa ที่ยังไมหมดอายุ (สำหรับชาวตางประเทศที่ทำงานอยูในประเทศไทย)
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารทุกกรณี
สงใบสมัครและเอกสารไปที่
ทุกสาขาของธนาคารที่ทานสะดวก
สงทางไปรษณียไ ปที่
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝายจัดการคำขอใชบริการ
47/7 หมู 3 ถ.ปอบปูลา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรและวงเงิน รวมทั้งการตออายุบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ตามเงื่อนไขของการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น
การอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ตองผานการตรวจสอบจากบริษัทขอมูลบัตรเครดิตทุกสถาบัน
ที่สถาบันการเงินเปนสมาชิกแลวแทานั้น
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