แบบฟอร์ มขอสมัคร, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกการผูกบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
วันที่
ข้ าพเจ้ า
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
เลขประจาตัวประชาชน
กรุ ณาระบุข้อมูลที่ท่านต้ องการให้ ธนาคารดาเนินการเท่ านัน้
บัตรเครดิต
☐ บัตรหลัก

☐ บัตรเสริม

เลขที่บตั ร
☐ บัตรหลัก

บัตรหมดอายุ
☐ บัตรเสริม

เลขที่บตั ร
☐ บัตรหลัก

บัตรหมดอายุ
☐ บัตรเสริม

เลขที่บตั ร

บัตรหมดอายุ

บัตรกดเงินสด
เลขที่บตั ร

บัตรหมดอายุ

มีความประสงค์ ขอให้ ทางธนาคารดาเนินการ ดังนี ้ (ใส่ เครื่องหมาย / ในช่ องสี่เหลี่ยม)
☐ 1. ขอดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิตเพื่อใช้ บริการที่เครื่ อง ATM/ เครื่ องอัตโนมัติด้วยการ
☐ สมัครใหม่

☐ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก

☐ ยกเลิกบัญชีเงินฝาก

- ระบุประเภทบัญชี(เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ) ☐บัญชีกระแสรายวัน ☐ บัญชีออมทรัพย์
- ระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากใหม่ ที่ต้องการดาเนินการกับบัตรเครดิตด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน
จากบัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
สาขา
*กรณี เปลี ย่ นแปลงบัญชี เงิ นฝาก/ ยกเลิ กบัญชี เงิ นฝาก โปรดระบุข้อมูลเกี ่ยวกับบัญชี เงิ นฝากเดิ ม
- ระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากใหม่ ที่ต้องการดาเนินการกับบัตรเครดิตด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน
จากบัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
สาขา
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการใช้ บริการผูกบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิตเพื่อใช้ บริ การที่เครื่ อง ATM/
เครื่ องอัตโนมัตเิ ป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
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☐ 2.ขอดาเนินการชาระรายการค่าใช้ จา่ ยบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด โดยการหักบัญชี (Auto Payment) ด้ วยการ
☐ สมัคร Auto Payment
☐ เปลี่ยนแปลงการชาระจากเงินสด/เช็คเป็ น Auto Payment
☐ ยกเลิก Auto Payment
- ระบุประเภทบัญชี (เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ )
☐ บัญชีกระแสรายวัน (บัตรเครดิต ☐ บัญชีออมทรัพย์ (บัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด)
- ระบุเลขที่บญ
ั ชีสมุดฝากที่ต้องการดาเนินการกับบัตรเครดิต ด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน
เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี
สาขา
- ระบุเลขที่บญ
ั ชีสมุดฝากที่ต้องการดาเนินการกับบัตรกดเงินสด ด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน
เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี
สาขา
- ระบุเงื่อนไขการหักบัญชี
☐ สาหรับบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด เป็ นชาระเต็มจานวน 100%
☐ เฉพาะบัตรเครดิต เป็ นชาระตามจานวนขันต
้ ่า 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ งยอดบัญชี
บัตรเครดิตแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
☐ เฉพาะบัตรกดเงินสด เป็ นชาระตามจานวนขันต
้ ่า 5% ของยอดเงินตามใบแจ้ งยอดบัญชี
บัตรกดเงินสดแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 500 บาท
หมายเหตุ: ชื่อเจ้ าของบัญชีตรงกับชื่อผู้ถือบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด
: การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระเงินจากเดิมชาระเต็ม 100% เป็ นชาระขันต่
้ า จะมีผลเฉพาะรายการใช้
บัตรเครดิต และหรื อบัตรกดเงินสด ที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ธนาคารดาเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบงานแล้ วเท่านัน้ ใน
กรณีที่มียอดหนี ้คงค้ างก่อนที่ธนาคารจะได้ เปลี่ยนแปลงในระบบงาน ข้ าพเจ้ าทราบดีว่ายอดหนี ้ที่อยูใ่ นเงื่อนไขต้ อง
ชาระเต็ม 100%
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และยินดีปฏิบตั ิตามสัญญา และเงื่อนไขการใช้
บัตรเครดิต และ/หรื อสัญญาสินเชื่อที่ทาไว้ กบั ธนาคารทุกประการ หากข้ อมูล เอกสาร หรื อ คารับรองใดๆ ของข้ าพเจ้ า
ที่ให้ ไว้ แก่ธนาคารไม่ถกู ต้ อง หรื อ พิสจู น์วา่ ไม่ตรงความเป็ นจริง หรื อทาให้ เข้ าใจผิดในสาระสาคัญแล้ ว ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการใช้ งานบัตรเครดิต เพิกถอนการใช้ บตั รเครดิต หรื อ ปฏิเสธการใช้ หรื อ เรี ยกบัตรเครดิตคืนไม่วา่ บัตรหลัก และ/
หรื อบัตรเสริมได้ ทนั ที
อนึง่ หากท่านไม่มีการแจ้ งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลอื่นๆที่เคยให้ ไว้ กบั ธนาคารนอกเหนือจากข้ อมูลตาม
หนังสือสัญญาฉบับนี ้ ธนาคารจะยึดถือปฏิบตั ิตามข้ อมูลเดิมที่ทา่ นเคยให้ ไว้ กบั ธนาคาร

ลงชื่อ
ให้ ความยินยอม / เจ้ าของบัญชีเงินฝาก
(
)
ลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ ไว้ กบั ธนาคารตอนเปิ ดบัญชี
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เรี ยน ผู้บริ หารฝ่ ายการให้ บริ การชาระเงิน
สาขาได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และลายมือชื่อของผู้ให้ ความยินยอม/ เจ้ าของบัญชีเงินฝาก
ถูกต้ องแล้ ว ขอให้ ฝ่ายการให้ บริการชาระเงิน ดาเนินการตามที่ผ้ ใู ห้ ความยินยอม/ เจ้ าของบัญชีเงินฝากได้ แจ้ ง
ความประสงค์
ลงชื่อ
(
)
รหัสสาขา

รหัสพนักงาน

ประทับตราสาขา

สาเนาเอกสารที่ต้องแนบส่งพร้ อมกับแบบฟอร์ มนี ้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนประกอบทุกกรณีการจัดส่ง
แบบฟอร์ มและเอกสารประกอบ ให้ สาขาส่งงานผ่านระบบ Smart Serve ตามกระบวนการปกติ

9905534 TH-7-19 (v1e/LP_0719_KB989/0219)

3/3

