สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร

เลขที่อางอิงบัตรหลัก
MIC. NO.
00
P.N. S1. S2.
S3. 2 5 2 รหัสสาขา/รหัสหนวยงาน รหัสพนักงาน เลขที่อางอิงบัตรเสริม
PF. CODE
วันที่……………………………………
ประเภทบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โปรดเลือก
บัตรผูนำแพลทินัม
บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
บัตรแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส
บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปยะเวท
บัตรวีซา แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ
บัตรมาสเตอรการด แพลทินัม ทองเที่ยว
บัตรวีซา แพลทินัม โตโยตา
บัตรยูเนี่ยนเพย ธนาคารกรุงเทพ
บัตรวีซา แพลทินัม ทองเที่ยว
บัตรแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด
บัตรวีซา แพลทินัม แรบบิท ศิริราช
อื่นๆ ……………………………………………..
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท
รวมสมัครบัตรเครดิตจำนวนทั้งหมด…………………………บัตร

กรณีสมัครบัตรแพลทินัม รพ.บำรุงราษฎร ผูสมัครตกลงสมัครเปนสมาชิกโรงพยาบาล โดยยินยอมให
ธนาคารเรียกเก็บคาสมาชิกบัตรหลัก จำนวน 8,300 บาท และบัตรเสริมจำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ในใบแจงยอดใชจายผานบัตรเครดิตของขาพเจา
ใบสมัครจะตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีการฉีกขาดและมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครบถวนเพื่อความรวดเร็ว
ในการพิจารณา
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ……………………………………..สกุล ………………………………….
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ (ตามหนังสือเดินทาง)
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
วันหมดอายุ ………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
สัญชาติ…………………… สถานภาพ โสด สมรส หยา หมาย
จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ ………………………….คน
การศึกษา
ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ที่อยูปจจุบัน…………………อาคาร………………………ชั้น…….หอง……….หมู………หมูบาน………………………
ซอย …………..ถนน ………………………….แขวง/ตำบล ……………………………เขต/อำเภอ ……………………..
จังหวัด ……………………………รหัสไปรษณีย…………………….โทรศัพท (บาน)…………………………ตอ ………
โทรสาร …………………………………..มือถือ ……………………………….e-mail …………………………………….
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X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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ที่อยูอาศัย (อาศัยมาเปนเวลา …………………ป)
บานของตัวเอง ไมมีภาระผูกพัน (1) อาคารชุดของตัวเอง ไมมีภาระผูกพัน (1)
บานของตัวเอง กำลังผอนชำระเดือนละ …………………บาท (2)
อาคารชุดของตัวเอง กำลังผอนชำระเดือนละ …………………บาท (2)
บาน/อาคารชุด/อพารตเมนทเชา เดือนละ …………………บาท (3)
เปนของบิดา/มารดา (4)
เปนของบุคคลอื่น/บานพักสวัสดิการ (5)
ที่อยูตามทะเบียนบาน (หากไมเหมือนกับที่อยูปจจุบัน โปรดระบุ) ……………………………………………………….
……………………………………………….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…………………………….
กรณีชาวตางชาติใหระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ……………………………………………………………………
…………………………….. State…………………………………………………… Postal Code………………………..
รับราชการ (1)
ตำรวจ/ทหาร (2)
ครู/อาจารย (3)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (4)
พนักงานธนาคาร (5) พนักงานสถาบันการเงิน (6) พนักงานบริษัท (7) พนักงานธนาคารกรุงเทพ (8)
อาชีพอิสระ (ทนายความ/แพทย/สถาปนิก/ตัวแทนประกัน) (9) โปรดระบุ …………………………………………
ธุรกิจสวนตัว (10) ระบุประเภทธุรกิจ ……………………………………………………………………………………
อื่นๆ (แมบาน/เกษียณ/ที่ปรึกษา) (11) โปรดระบุ ……………………………………………………………………..
ชื่อสถานที่ทำงาน ……………………………………………อายุงาน …………ป ตำแหนงงาน ………………………..
ที่อยู…………………อาคาร…………………..ชั้น…….หอง……….หมู………หมูบาน…………………ซอย …………..
ถนน ……………………………………..แขวง/ตำบล …………………………………เขต/อำเภอ ………………………
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย……………………………….
โทรศัพท (ที่ทำงาน)…………………….ตอ ………โทรสาร …………………………. มือถือ ……………………………..
รายไดประจำตอป …………………………………..บาท รายไดอื่นๆ รวมตอป …………………………………..บาท
มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ ………………………………………………………………………………………..บาท
ประเทศแหลงที่มาของรายได ………………………………………………….
รายไดอื่นๆ ประเภทคาเชา/ดอกเบี้ย/เงินปนผล/คาคอมมิชชั่น ฯลฯ โปรดระบุ …………………………………………..
รายจายตอเดือน ……………………………………บาท ภาระผอนชำระตอเดือน ………………………………….บาท
หากทำงานดังกลาวไมถึง 3 ป โปรดระบุบริษัทหรือกิจการกอนหนานี้
ชื่อสถานที่ทำงาน ………………………………………………………………………………………อายุงาน …………..ป
ตำแหนงงาน …………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….ตอ ……….
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท ที่บาน …………………………………ที่ทำงาน …………………………………ความสัมพันธ ………………

X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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ตองการรับบัตรที่
สาขา ……………………………………………………..…………………….
ไปรษณีย(ตองเปนที่อยูเดียวกับที่จัดสงใบแจงยอดใชจายและเอกสารอื่น)
สงใบแจงยอดใชจายและเอกสารอื่นทางไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน
ที่ทำงาน
สมัครบริการรับใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส (e-Statement)
(สงในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย เพียง 3 รอบบัญชีแรกควบคูกับทางอีเมล)
โปรดระบุอีเมลใหชัดเจน
สมัครบริการ SMS Alert บัตรหลัก ไมมีคาธรรมเนียมการใชบริการ
SMS แจงเตือนภาระหนี้กอนถึงกำหนดชำระคาใชจาย 3 วัน และแจงเตือนเมื่อมียอดใชจายผานบัตร
ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุเบอรมือถือ
กรณีเลือกชำระดวยการหักบัญชี กรุณานำสมุดคูฝากที่ตองการหักบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
ขาพเจาจะชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรหลักและบัตรเสริม โดย
วิธีการชำระเงิน
ชำระดวยเงินสด/เช็ค เปนจำนวนไมนอยกวา 10% ของยอดเงินคงคางแตไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน
สะสมทรัพย
ชื่อบัญชี …………………………………………………………… หมายเลขบัญชี
ซึ่งฝากไว ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา …………………………………
(รายละเอียดเชนเดียวกับในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก)
เงื่อนไขการชำระเงิน
เปนจำนวนไมนอยกวา 10% ของยอดเงินคงคาง แตไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท
เต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจงยอดใชจายของธนาคาร
ยอดหนี้ที่คงคางในบัญชีบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการชำระเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาตกลงชำระ
ดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศใช ในกรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาว ธนาคารจะแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
ขาพเจาตกลงวา ขาพเจาจะไมตองรับผิดชอบคาใชจายผานบัตร ตอเมื่อขาพเจาไดแจงหายหรือแจงระงับ
การใชบัตรตอธนาคาร ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคาร
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ขาพเจาตกลงวา หากขาพเจาไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคารอันเปนเหตุ
ใหธนาคารยกเลิกบัตร ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธินำเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทของขาพเจา มาชำระ
หนี้ บัตรเครดิตที่มีอยูกับธนาคารได
ในกรณีที่บัตรเครดิตของขาพเจาถูกยกเลิกและขาพเจายังคงมีภาระหนี้คางชำระอยูกับธนาคาร ขาพเจา
ยินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชบริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตคนละชนิด/ประเภทกับที่ขาพเจาระบุขางตน หรือออกบัตรเครดิตใดๆ
ใหขาพเจาในอนาคต หรือออกบัตรใหมแทนบัตรเดิม เมื่อขาพเจาไดแจงขอเปดใชบริการบัตรเครดิตกับธนาคาร
หรือ ไดนำบัตรเครดิตไปใชจายกับรานคาแลวใหถือวาขาพเจายังคงผูกพันตามคำขอเปนผูถือบัตรเครดิตฉบับนี้
ทุกประการ
ขาพเจาตกลงวา ขาพเจามีหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองของรายการใชจายบัตรเครดิต และรับผิดชอบ
ทุกยอดคาใชจายตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยูในใบแจงยอดใชจายที่ธนาคารไดแจงและจัดสงใหขาพเจาทราบ
หากขาพเจาไมไดแยงหรือทักทวงภายใน 10 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตจากธนาคาร
ขาพเจาตกลงใหถือวาจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตที่ธนาคารสงใหขาพเจาเปนจำนวนเงิน
ที่ถูกตอง แตทั้งนี้หากตอมาขาพเจาพิสูจนไดวาจำนวนเงินในใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตดังกลาวไมถกู ตอง และ
ความไมถูกตองนั้น มิไดเปนความผิดหรือความบกพรองของขาพเจาแลว ขาพเจาจะทักทวงความไมถูกตองนั้น
ตอธนาคารภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วันนับแตวันที่ขาพเจาไดรับใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตจากธนาคาร
มิฉะนั้นขาพเจาตกลงรับผิดชอบในความเสียหายทั้งปวงที่เกิดแกธนาคาร
ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาใหแกบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร รวมถึง
องคกรผูใหสิทธิประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร เชน บริษัท แรบบิท รีวอรดส จำกัด, บริษัท
Big Loyalty Sdn. Bnd. เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด การสงเสริมการขาย การใหบริการและรับสิทธิประโยชน
จากบริษัท/องคกรนั้น และผูใหบริการภายนอก (Outsource) ที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทนธนาคาร เชน
การผลิตบัตรเครดิต การติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งหนวยงานราชการตามกฎหมาย
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาใหไวในคำขอนี้เปนความจริง และขาพเจายินยอมผูกพันตนตาม
ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะไดรับมา
พรอมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประการ รวมถึง ขาพเจาตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลเกี่ยวกับ
ขาพเจาไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนแกขาพเจาในการที่จะไดรับขอเสนอ
เกี่ยวกับบริการตางๆ ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ บริการ
สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร ใหแกขาพเจา ทั้งนี้ กอนการขอเปดใชบริการบัตรขาพเจา
จะอานและรับทราบขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการบัตรเครดิตของธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ที่
เกี่ยวของดังกลาวขางตน
ขอควรระวัง !! บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม
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(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

โปรดทำเครื่องหมาย / หนาขอความที่เลือก พรอมลงนามรับรอง
การแสดงความประสงคของลูกคา ไมมีผลตอการพิจารณาการใชผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคาร
ที่ลูกคาจะไดรับ
ขาพเจา
ตกลงยินยอม
ไมยินยอม
ใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจา
ที่ขาพเจาใหกับธนาคาร แก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จำกัด เพื่อ
ใชในการนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษใหแกขาพเจาได

x…………………………………………………. ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลักผูใหความยินยอม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในใบสมัครชองบัตรหลัก)
หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค โปรดติดตอธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไดที่ www.bangkokbank.com

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
KYC……………………………………………………………………………….เจาหนาที่ธนาคาร
Criteria code B……………………………………………………..วันที่………/………./……….
ตรวจสอบหนังสือใหความยินยอม…………………………………………………………………..
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หนังสือให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

หนังสือใหความยินยอมเลขที่ CB
เขียนที…่ ……………………………………………………
วันที…่ ………..เดือน…………………พ.ศ……………….

ขาพเจา
กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
เลขประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวตางชาติ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….
หนังสือเดินทางเลขที่
ออกใหโดย………………………………………………….. หมดอายุวันที่
ขาพเจายินยอมใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต นำขอมูลของ
ขาพเจาที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
รวมถึงขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และใหคูฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ไดทำซ้ำขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือ
บันทึกไวไมวาในรูปแบบใด ๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ขาพเจา
ทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเมื่อใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะแจง
ความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได
……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
ผูใหความยินยอม

………………………………………………พยาน
(……………………………………………………..)

………………………………………………พยาน
(……………………………………………………..)
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

หนังสือใหความยินยอมเลขที่ CB
เขียนที…่ ……………………………………………………
วันที…่ ………..เดือน…………………พ.ศ……………….

ขาพเจา
กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………..
เลขประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวตางชาติ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….
หนังสือเดินทางเลขที่
ออกใหโดย………………………………………………….. หมดอายุวันที่
กรณีนิติบุคคล
นิติบุคคลชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทนิติบุคคล………………………………………… ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………
วันที่จดทะเบียน
โดยมี…………………………………………………………………………………………………………………….
เปนผูมีอำนาจกระทำการแทนตามหนังสือรับรอง/ใบสำคัญการจดทะเบียน ซึ่งออกโดย……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาตกลงยินยอมให บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ
การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไวกับธนาคารดังกลาวขางตน รวมทั้ง
เพื่อประโยชนในการทบทวนสินเชื่อ ตออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสี่ยงตาม
ขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพหรือบันทึกไว ไมวา
ในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
ผูใหความยินยอม/ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผูใหความยินยอม
………………………………………………พยาน
(……………………………………………………..)

………………………………………………พยาน
(……………………………………………………..)

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได
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วันที่…………………………………….
เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………………….
ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………….
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน สะสมทรัพย
ชื่อบัญชี………………………………………………… หมายเลขบัญชี
ซึ่งฝากไว ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา …………………………………………………..
ยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวเพื่อชำระหนี้ใดๆ อันเกิดจากการใชบัตรเครดิตทุกประเภท
รวมทั้งคาสมาชิกและคาธรรมเนียมรายปของบุคคลดังตอไปนี้
1. การใชบัตรเครดิตทุกประเภทของขาพเจาและของผูถือบัตรเสริม
2. การใชบัตรเครดิตทุกประเภทของ…………………………………………..และของผูถือบัตรเสริม
(ในกรณีที่เจาของบัญชีเงินฝากมิไดเปนผูถือบัตรเครดิต)
ขาพเจาตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหมายเลขดังกลาวเพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต
ขางตนไดโดยมิตองขอความยินยอมจากขาพเจา และธนาคารไมจำเปนตองแจงการหักบัญชีแกขาพเจาแตอยางใด
การใหความยินยอมใหหักบัญชีชำระหนี้บัตรเครดิตตามที่กลาวในวรรคกอน ใหรวมถึงการหักบัญชีชำระหนี้
บัตรเครดิตของผูถือบัตรเสริม ตามที่ผูขอบัตรเครดิตไดขอบัตรเสริมใหในภายหลังทุกรายอีกดวย
ในกรณีชำระหนี้โดยใหหักบัญชีเงินฝาก หากจำนวนเงินในบัญชีมียอดคงเหลือไมพอใหหักชำระหนี้ทั้งหมด
ตามเงื่อนไข ขาพเจาและ/หรือเจาของบัญชีตกลงใหธนาคารสามารถหักบัญชีเงินฝากเทายอดเงินคงเหลือที่มีอยู
ชำระหนี้บางสวนไดตามที่เห็นสมควร
หนังสือยินยอมฉบับนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ที่ทำหนังสือนี้ และใหมีผลบังคับตอไป จนกวาขาพเจาจะหมด
ความผูกพันที่จะตองชำระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต

x…………………………………………………………….ลายมือชื่อผูใหความยินยอม(เจาของบัญชีเงินฝาก)
(ลายมือชื่อตองเหมือนกับที่ไดใหไวกับธนาคารตามใบขอเปดบัญชี)
สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ไดตรวจสอบหมายเลขบัญชีและลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากแลววาถูกตอง
เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ ………………………………………………………….
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กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
ชื่อ-นามสกุลบัตรหลัก………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขบัตรหลัก
โปรดกรอกหมายเลขบัตรหลักใหตรงตามประเภทบัตรเครดิตที่สมัครบัตรเสริม
วงเงินบัตรเสริม
เทากับวงเงินบัตรหลัก
50% ของวงเงินบัตรหลัก
25% ของวงเงินบัตรหลัก
10% ของวงเงินบัตรหลัก
แตตองไมนอยกวา 5,000 บาท หากไมระบุธนาคารจะกำหนดวงเงินเทากับบัตรหลัก ทั้งนี้ยอดใชจาย
บัตรเสริมและบัตรหลักรวมกันตองไมเกินวงเงินบัตรหลัก
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ……………………………………..สกุล ………………………………..
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ (ตามหนังสือเดินทาง)
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
วันหมดอายุ ……………………………
สัญชาติ…………………… สถานภาพ โสด สมรส หยา หมาย
วัน/เดือน/ปเกิด
จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ ………………………….คน ความสัมพันธกับผูถือบัตรหลัก ………………………..
ที่อยูปจจุบัน……………….อาคาร………………..ชั้น……หอง…….หมู……หมูบาน………………ซอย……………….
ถนน …………………………………….แขวง/ตำบล …………………………………เขต/อำเภอ ……………………..
จังหวัด …………………………….รหัสไปรษณีย ……………….โทรศัพท (บาน) …………………………..ตอ ……..
โทรสาร …………………………………..มือถือ ……………………………….e-mail ………………………………….
ที่อยูตามทะเบียนบาน (หากไมเหมือนกับที่อยูปจจุบัน โปรดระบุ) ………………………………………………………
……………………………………………….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย……………………………
กรณีชาวตางชาติใหระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ…………………………………………………………………..
…………………………….. State………………………………………………….. Postal Code………………………..
ชื่อสถานที่ทำงาน ……………………………อาชีพ………………อายุงาน ………ป ตำแหนงงาน ……………………
ที่อยู…………………อาคาร…………………..ชั้น…….หอง………หมู………หมูบาน…………………ซอย …………..
ถนน ……………………………………..แขวง/ตำบล …………………………………เขต/อำเภอ ……………………..
จังหวัด …………………………….รหัสไปรษณีย …………………..โทรศัพท(ที่ทำงาน)…………………….ตอ …….
มือถือ …………………………………..โทรสาร ……………………………………………………………………………
รายไดประจำตอป ……………………………………บาท รายไดอื่นๆ ตอป …………………………………….บาท
มูลคาทรัพยสินโดยประมาณ ………………………บาท ประเทศแหลงที่มาของรายได ………………………………
สมัครบริการ SMS Alert บัตรเสริม ไมมีคาธรรมเนียมการใชบริการ
SMS แจงเตือนเมื่อมียอดใชจายผานบัตรตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุเบอรมือถือ
X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาใหแกบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร รวมถึง
องคกรผูใหสิทธิประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร เชน บริษัท แรบบิท รีวอรดส จำกัด, บริษัท
Big Loyalty Sdn. Bnd. เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด การสงเสริมการขาย การใหบริการและรับสิทธิประโยชน
จากบริษัท/องคกรนั้น และผูใหบริการภายนอก (Outsource) ที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทนธนาคาร เชน
การผลิตบัตรเครดิต การติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งหนวยงานราชการตามกฎหมาย
ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูถือบัตรตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคาร ซึ่งจะไดรับมา
พรอมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และยอมรับผิดชอบในการชำระคาซื้อสินคา คาบริการและหนี้ทั้งปวงซึ่งเกิด
จากการใชบัตรเสริมที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพดังกลาว รวมถึง ขาพเจาตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูล
เกี่ยวกับขาพเจาไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนแกขาพเจาในการที่จะไดรับ
ขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ
บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร ใหแกขาพเจา

X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
ขาพเจาจะรับผิดชอบรวมกับผูถือบัตรเสริมในการชำระคาซื้อสินคา คาบริการและหนี้ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้น
จากการใชบัตรเสริมที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ และอนุญาตใหธนาคารตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิต
ของขาพเจาตามที่ธนาคารเห็นสมควร
X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล โปรดทำเครื่องหมาย / หนาขอความที่เลือก พรอมลงนามรับรอง

การแสดงความประสงคของลูกคา ไมมีผลตอการพิจารณาการใชผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคารที่ลูกคาจะไดรับ
ขาพเจา ตกลงยินยอม ไมยินยอม
ใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจา ที่ขาพเจา
ใหกับธนาคาร แก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จำกัด เพื่อใชในการนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ
บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษใหแกขาพเจาได
x…………………………………………………. ลายมือชื่อผูสมัครบัตรเสริมผูใหความยินยอม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในใบสมัครชองบัตรเสริม)
หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค โปรดติดตอธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไดที่ www.bangkokbank.com
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ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ
1. อัตราดอกเบี้ย
• 18% ตอป (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
• ในการซื้อสินคา/บริการ ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินใหสถานการคา/สถานบริการที่
ผูถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใชจายจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ผูถือบัตรที่ชำระคาใชจายเต็มจำนวน
ตามกำหนดเวลายังคงไดรับสิทธิยกเวนดอกเบี้ย
• การถอนเงินสดลวงหนา ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ถอนเงินจนถึงวันที่ชำระเงิน
2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ • 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการในแตละเดือนหรือขั้นต่ำ 500 บาท
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Cash Advance Fee)
• คิด 3% ของยอดเงินที่ถอนแตละครั้ง กำหนดยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำ1,000 บาท
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด
• สูงสุด 45 วัน นับจากวันใชบัตรชำระคาสินคา/บริการ
บัตรหลัก
บัตรเสริม
5. คาธรรมเนียมในการดำเนินงาน
คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาท/ป)
แรกเขา รายป แรกเขา รายป
บัตรผูนำแพลทินัม
- 4,000 - 2,000
บัตรเครดิตวีซา แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ
1,000 3,000 - 3,000
บัตรยูเนี่ยนเพย ธนาคารกรุงเทพ
1,000 1,500 - 1,500
บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
1,000 1,500 - 1,500
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท
500 600
600
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส
บัตรธรรมดา 750 750
750
บัตรทอง
1,250 1,250 - 1,250
บัตรวีซา/มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
บัตรธรรมดา 500 600
600
บัตรทอง
1,000 1,100 - 1,100
บัตรเครดิตรวมวีซา/มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ บัตรธรรมดา 600 1,000 - 1,000
บัตรทอง
600 1,500 - 1,500
บัตรไทเทเนียม 1,000 1,500 - 1,500
บัตรแพลทินัม 1,000 3,000 - 3,000
บัตรแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ธนาคารกรุงเทพ
- 4,000 - 2,000
บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ
300
300
6. คาธรรมเนียมการชำระเงิน
• ชำระที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารกรุงเทพ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการบัวหลวงโฟน ที่โทรศัพทหมายเลข 1333
: ไมเสียคาธรรมเนียม
X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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• ชำระผานบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
: ไมเสียคาธรรมเนียม
(www.bangkokbank.com/iBanking)
• ชำระผานบริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระดวยเงินสดที่ Counter Service ทั่วประเทศ
: 15 บาท/รายการ กรุงเทพ และปริมณฑล
(ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ)
20 บาท/รายการ ตางจังหวัด
• ชำระดวยเงินสดที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
: 10 บาท/รายการ
(ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ/บัตร/วัน)
• ชำระดวยเงินสดที่ ศูนยบริการลูกคาทีโอที ณ เคานเตอร : 13 บาท/รายการ
Just Pay ทั่วประเทศ (ไมเกิน 30,000 บาท/รายการ)
• ชำระดวยเงินสดที่ ทรู พารทเนอร/ทรู มันนี่ เอ็กซเพรส : 15 บาท/รายการ กรุงเทพ และปริมณฑล
(ไมเกิน 30,000 บาท/รายการ)
20 บาท/รายการ ตางจังหวัด
• ชำระผานบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น
: 15 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
(ไมเกิน 90,000 บาท/รายการ)
• ชำระผาน สำนักงานบริการเอไอเอส รานเทเลวิส และจุดชำระเงิน เอ็มเปย สเตชั่น
(ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ)
: 10 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม กรณีหาย/ชำรุด
: 200 บาท/บัตร/ครั้ง
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัตรเครดิต
: 200 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
(กรณีขอยอนหลังเกิน 3 เดือน)
9. คาธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย
: 100 บาท/รายการ
10.คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
: 100 บาท/รายการ
11.คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตชำระคาสินคา/บริการ และการเบิกเงินสดเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศจะถูกเรียกเก็บโดยแปลงเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเปน
สมาชิกอยูประกาศ ณ วันที่บริษัทเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคาร หากสกุลเงินตางประเทศนั้นมิได
เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คาใชจายดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนการแปลงเปนสกุล
เงินบาท ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก
กรณี บัตร VISA : https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
กรณี บัตร MasterCard : http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/
currencyconversion/index.html
กรณี บัตร UnionPay : http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en
นอกจากนี้ ธนาคารคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวดวย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิกแลว อัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของยอดคาใชจาย
ทั้งนี้ สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาว
เปนอัตราที่รวมคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส จำกัด เรียกเก็บในอัตรารอยละ 1
12. คาบริการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท : 5 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ: • คาธรรมเนียมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ยกเวนคาธรรมเนียมการชำระเงิน และคาบริการเติมมูลคา
แรบบิทอัตโนมัติ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท
• กรณีผูถือบัตรทำรายการเบิกเงินสดผานเครื่อง ATM ในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจตองชำระ
คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดระหวางประเทศตามอัตราที่ธนาคารเจาของเครื่อง ATM นั้นๆ
กำหนด โดยจะแสดงรายการในใบแจงยอดคาใชจาย
X……………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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