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เลขที
่อางอิงบัnumber
ตรหลัก of/
Reference
principal card
เลขที
่อางอิงบัnumber
ตรเสริมof/
Reference
supplementary card

วันที่/Date……………………………………
ประเภทบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โปรดเลือก/Please select the type of Bangkok Bank Credit Card:
บัตรผูนำแพลทินัม
บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
Platinum Leader Card

Bangkok Bank Titanium Credit Card

Bangkok Bank Platinum Bumrungrad Hospital
Credit Card

Bangkok Bank Ramathibodi Hospital Titanium
Credit Card

บัตรแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

บัตรธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส

Bangkok Bank American Express Credit Card

บัตรวีซา แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card

บัตรวีซา แพลทินัม โตโยตา

Bangkok Bank Visa Platinum Toyota Credit Card

บัตรวีซา แพลทินัม ทองเที่ยว

Bangkok Bank Visa Platinum Travel Credit Card

บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปยะเวท

Bangkok Bank Piyavate Hospital Titanium Credit Card

บัตรมาสเตอรการด แพลทินัม ทองเที่ยว

Bangkok Bank Mastercard Travel Credit Card

บัตรยูเนี่ยนเพย ธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank UnionPay Credit Card

บัตรแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด

บัตรวีซา แพลทินัม แรบบิท ศิริราช

Bangkok Bank AirAsia Platinum Mastercard
Credit Card

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

Others

Bangkok Bank Visa Platinum Rabbit Siriraj Credit Card
Rabbit Bangkok Bank Credit Card

อื่นๆ ………………………………………………

กรณีสมัครบัตรแพลทินัม รพ.บำรุงราษฎร ผูสมัครตกลงสมัครเปนสมาชิกโรงพยาบาลโดยยินยอม
ใหธนาคารเรียกเก็บคาสมาชิกบัตรหลัก จำนวน 8,300 บาท และบัตรเสริม จำนวน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในใบแจงยอดใชจายผานบัตรเครดิตของขาพเจา

If applying for the Bangkok Bank Platinum Bumrungrad Hospital Credit Card, an applicant accepts the hospital
membership and agrees to pay membership fees of 8,300 baht for the main card and 3,000 baht for
the supplementary card in the first billing cycle (the membership fees are subject to 7% VAT).

ใบสมัครจะตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีการฉีกขาดและมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครบถวน
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
This Application must be presented in good condition, having clear and complete
information for timely approval.

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

SFKL 253-8 (VAT) (20-06/62 B)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ………………………………….สกุล ………………………………….
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ (ตามหนังสือเดินทาง)/
First name and surname in capital letters (as appeared in passport).
Mr. Mrs. Miss ชื่อ/First name
สกุล/Surname
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ Identification number/passport number
วันหมดอายุ/Expiry date……………………………วัน/เดือน/ปเกิด/Date of Birth (Day/Month/Year)
19
สัญชาติ/Nationality………………………………….
สถานภาพ/Marital status โสด/Single สมรส/Married หยา/Divorce หมาย/Widow
จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ/No. of children/dependants …………………คน
การศึกษา/Education : ต่ำกวาปริญญาตรี/Lower than Bachelor’s degree ปริญญาตรี/Bachelor's degree
ปริญญาโท/Master's degree
ปริญญาเอก/Doctorate degree
ที่อยูปจจุบัน/Current Address…………….อาคาร/Building…………………………ชั้น/Floor……..หอง/Room………..
หมู/Moo……………หมูบาน/Village…………………………………………………….ซอย/Soi……………………………….
ถนน/Road…………………………………….แขวง/ตำบล/Sub-district…………………………………………………………
เขต/อำเภอ/District………………………….จังหวัด/Province………………………..รหัสไปรษณีย/Postcode…………..
โทรศัพท (บาน)/Phone (House)……………………………ตอ/Ext…………………..โทรสาร/Fax………………………….
มือถือ/Mobile………………………………………………….e-mail………………………………………………………………
ที่อยูอาศัย/Residential status อาศัยมาเปนเวลา/Years of residence ……………ป/year
บานของตัวเอง ไมมีภาระผูกพัน (1)/House owner (without any encumbrances) (1)
อาคารชุดของตัวเอง ไมมีภาระผูกพัน (1)/Condominium unit owner(without any encumbrances) (1)
บานของตัวเอง กำลังผอนชำระเดือนละ…………บาท (2)/House with mortgage payment of……….Baht per month(2)
อาคารชุดของตัวเอง กำลังผอนชำระเดือนละ………บาท(2)/
Condominium unit owner with mortgage payment of……………Baht per month(2)
บาน/อาคารชุด/อพารตเมนท เชาเดือนละ…………..บาท(3)/
House/Condominium unit/Apartment tenant for…………..Baht per month(3)
เปนของบิดา/มารดา (4)/Owned by parents (4)
เปนของบุคคลอื่น/บานพักสวัสดิการ (5)/Owned by any other person or provided by an employer (5)
ที่อยูตามทะเบียนบาน/Permanent Address (หากไมเหมือนกับที่อยูปจจุบัน โปรดระบุ)/
(if different from your current address, please specify)………………………………………………………………………..
……………………………………………….จังหวัด/Province………………………รหัสไปรษณีย/Postcode………………..
กรณีชาวตางชาติใหระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ/In case of foreigner, please provide address in your home country
………………………………………………………………………………..State……………………………Postcode……………..

รับราชการ/Civil Servant (1) ตำรวจ/ทหาร/Police/Military (2) ครู/อาจารย/Teacher/Lecturer (3)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/State enterprise employee (4) พนักงานธนาคาร/Bank employee (5)
พนักงานสถาบันการเงิน/Financial institution employee (6) พนักงานบริษัท/Company employee (7)
พนักงานธนาคารกรุงเทพ/Bangkok Bank employee (8)
อาชีพอิสระ (ทนายความ/แพทย/สถาปนิก/ตัวแทนประกัน)/Independent professional
(Lawyer/ Doctor/ Architect/ Insurance agent) (9) โปรดระบุ/Please specify………………………………………..
ธรุ กิจสวนตัว ระบุประเภทธุรกิจ/Business owner (10) Type of business……………………………………………….
อื่นๆ (แมบาน/เกษียณ/ที่ปรึกษา)/Other (housewife/retired/consultant) (11)
โปรดระบุ/Please specify…………………………………………………………………
X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)
Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ชื่อสถานที่ทำงาน/Name of place of work……………………………………………………………………………………….
อายุงาน/Length of Employment……………………ป/year ตำแหนงงาน/Position…………………………………………
ที่อยู/Address No…………….อาคาร/Building………………………………………..ชั้น/Floor……..หอง/Room………..
หมู/Moo……………หมูบาน/Village…………………………………………………….ซอย/Soi……………………………….
ถนน/Road…………………………………….แขวง/ตำบล/Sub-district…………………………………………………………
เขต/อำเภอ/District………………………….จังหวัด/Province………………………..รหัสไปรษณีย/Postcode…………..
โทรศัพท (ที่ทำงาน)/Phone (Office)……………………………ตอ/Ext……………..โทรสาร/Fax………………………….
มือถือ/Mobile………………………………………………………
รายไดประจำตอป/Annual income……………………………………………………..บาท/Baht
รายไดอื่นๆ รวมตอป/Total amount of other income per year……………………………….บาท/Baht
มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ/Approximate net value of total assets……………………………………บาท/Baht
ประเทศแหลงที่มาของรายได/Source of income - (country)………………………………………………………………..
รายไดอื่นๆ ประเภทคาเชา/ดอกเบี้ย/เงินปนผล/คาคอมมิชชั่น ฯลฯ/
Other income such as rental fees/interest/dividend/commission etc.
โปรดระบุ/Please specify……………………………………………………………………………………………………………..
รายจายตอเดือน/Monthly expenses…………………………………….บาท/Baht
ภาระผอนชำระตอเดือน/Monthly installment payment…………………………….บาท/Baht
หากทำงานดังกลาวไมถึง 3 ป โปรดระบุบริษัทหรือกิจการกอนหนานี้/If you have been employed for less than
three years by your current employer, please provide details of your previous employment:
ชื่อสถานที่ทำงาน/Previous place of work………………………………………………………………………………………..
อายุงาน/Length of Employment……………………ป/year ตำแหนงงาน/Position…………………………………………
โทรศัพท/Telephone number …………………………………………….ตอ/Ext…………………………

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)/Firstname-surname (Mr./Mrs./Miss)………………………………………………………….
โทรศัพท ที่บาน/Home phone No. ………………………………………………………………………………………………..
ที่ทำงาน/Office phone No. …………………………………………ความสัมพันธ/Relationship…………………………….
ตองการรับบัตรที่/Pick up credit card at
สาขา/Branch……………………………………………………………….
ไปรษณีย (ตองเปนที่อยูเดียวกับที่จัดสงใบแจงยอดคาใชจายและเอกสารอื่น)/

Postal Mail (mailing address should be the same as in the billing statement and other documents address)
สงใบแจงยอดคาใชจายและเอกสารอื่นทางไปรษณีย/Deliver billing statement and other documents to :
ที่อยูปจจุบัน/Current address
ที่ทำงาน/Work address

สมัครบริการรับใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส (e-Statement)
(สงในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย เพียง 3 รอบบัญชีแรกควบคูกับทางอีเมล)/

Apply for a Bangkok Bank credit card e-statement
(statements will be sent by post for the first 3 billing cycles in addition to the e-statement).

โปรดระบุอีเมลใหชัดเจน

(Please provide a valid e-mail address)

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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SMS แจงเตือนภาระหนี้กอนถึงกำหนดชำระคาใชจาย 3 วัน และ
แจงเตือนเมื่อมียอดใชจายผานบัตรตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

SMS notice of debt to be sent 3 days before due date and
SMS notice to be sent when 1,000 Baht or more is spent through credit card.
โปรดระบุเบอรมือถือ/Please specify mobile number :
เงื่อนไขและวิ
นไขและวิธีการชำระเงิน Terms and Methods of Payment

กรณีเลือกชำระดวยการหักบัญชี กรุณานำสมุดเงินฝากที่ตองการหักบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
If you choose to pay your credit card bills by debiting funds from a bank account, please bring the passbook
of such account together with your identification card.

ขาพเจาจะชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรหลักและบัตรเสริม โดย/

I agree to pay the debts incurred through the use of the principal and supplementary credit cards by:
วิธีการชำระเงิน/Methods of Payment

ชำระดวยเงินสด/เช็ค เปนจำนวนไมนอยกวา 10% ของยอดเงินคงคางแตไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท

Cash/cheque at a minimum amount of 10% of the outstanding balance but not less than 500 Baht/month
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากประเภท/Debit from :
กระแสรายวัน/Current Account
สะสมทรัพย/Savings Account
ชื่อบัญชี/Name of Account……………………………….หมายเลขบัญชี/Account No.
ซึ่งฝากไว ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา/at Bangkok Bank ……………………………….Branch

(รายละเอียดเชนเดียวกับในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก)

(Detail must be the same as that given in the Letter of Consent for Deduction of Deposit Account)
เงื่อนไขการชำระเงิน/Terms of Payment

เปนจำนวนไมนอยกวา 10% ของยอดเงินคงคาง แตไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท

A minimum amount of 10% of the outstanding balance but not less than 500 Baht/month

เต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจงยอดคาใชจายของธนาคาร

The full amount as shown in the monthly billing statement.

ยอดหนี้ที่คงคางในบัญชีบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการชำระเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาตกลงชำระ
ดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศใช ในกรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาว ธนาคารจะแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
For outstanding credit card debts incurred in accordance with the terms of payment stated above,
I agree to pay interest thereon to the Bank at the current interest rate for credit card debts announced by
the Bank. In the event of any change to the said rate announced by the Bank, the Bank shall give notice
of such change at least 30 days in advance.

ขาพเจาตกลงวา ขาพเจาจะไมตองรับผิดชอบคาใชจายผานบัตร ตอเมื่อขาพเจาไดแจงหายหรือแจงระงับ
การใชบัตรตอธนาคาร ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคาร

I agree to be responsible for any debts incurred during the period the credit card is lost or stolen until
I have notified the Bank to suspend the use of my credit card in accordance with the terms and conditions
governing the use of credit card.

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ขาพเจาตกลงวา หากขาพเจาไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคาร
อันเปนเหตุใหธนาคารยกเลิกบัตร ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธินำเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ของขาพเจามาชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีอยูกับธนาคารได

In the event I fail to comply with the terms and conditions governing the use of the credit card resulting
in the credit card termination by the Bank, I agree that the Bank shall be entitled to debit the amount from
any and all of my deposit accounts maintained with the Bank to pay off credit card debts owed to the Bank
from the use of my credit card.

ในกรณีที่บัตรเครดิตของขาพเจาถูกยกเลิก และขาพเจายังคงมีภาระหนี้คางชำระอยูกับธนาคาร
ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชบริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ดังกลาวตามที่เห็นสมควร

Where the Bank terminates the credit card and I still have a due and unpaid amount owed to the Bank,
I agree that the Bank may engage a third party to collect the debts as the Bank may deem appropriate.

ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตคนละชนิด/ประเภทกับที่ขาพเจาระบุขางตน หรือออกบัตรเครดิตใดๆ
ใหขาพเจาในอนาคต หรือออกบัตรใหมแทนบัตรเดิม เมื่อขาพเจาไดแจงขอเปดใชบริการบัตรเครดิตกับธนาคาร
หรือ ไดนำบัตรเครดิตไปใชจายกับรานคาแลวใหถือวาขาพเจาตกลงวาขาพเจายังคงผูกพันตามคำขอเปน
ผูถือบัตรเครดิตฉบับนี้ทุกประการ

In the case where the Bank approves and issues a different type of credit card from that requested
in the Application, or issues any type of credit card in the future, or issues a new credit card in replacement
of the previous credit card, and if I have requested the Bank for credit card activation, or if I have used
the credit card with any merchant, it shall be deemed that I have agreed to be bound by the terms and
conditions of this Application in all respects.

ขาพเจาตกลงวา ขาพเจามีหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองของรายการใชจายบัตรเครดิต และ
รับผิดชอบทุกยอดคาใชจายตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยูในใบแจงยอดใชจายที่ธนาคารไดแจงและจัดสงให
ขาพเจาทราบ หากขาพเจาไมไดแยงหรือทักทวงภายใน 10 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับใบแจงยอดใชจาย
บัตรเครดิตจากธนาคาร ขาพเจาตกลงใหถือวาจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตที่ธนาคาร
สงใหขาพเจาเปนจำนวนเงินที่ถูกตอง แตทั้งนี้หากตอมาขาพเจาพิสูจนไดวาจำนวนเงินในใบแจงยอดใชจาย
บัตรเครดิตดังกลาวไมถูกตอง และความไมถูกตองนั้นมิไดเปนความผิดหรือความบกพรองของขาพเจาแลว
ขาพเจาจะทักทวงความไมถูกตองนั้นตอธนาคารภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วันนับแตวันที่ขาพเจาไดรับ
ใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตจากธนาคาร มิฉะนั้นขาพเจาตกลงรับผิดชอบในความเสียหายทั้งปวงที่เกิด
แกธนาคาร

I agree that it is my duty to examine and verify the credit card payment transactions and to be
responsible for any amounts incurred therefrom as shown in the statement notified and sent to me by the Bank.
In the case where I fail to inform the Bank of any disagreement or objection within 10 business days after
the date of receipt of the statement from the Bank, I agree that the amount shown in the statement sent by
the Bank shall be deemed to be correct. Provided, however, that, if I can later prove that the amount shown
in the statement is incorrect and such incorrect amount is not a result of my fault or negligence, I agree
to notify the Bank of such inaccuracy within 60 days from the date of receipt of the statement, failing which
I agree to be responsible for any and all losses and damage incurred by the Bank.

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาใหแกบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร
รวมถึงองคกรผูใหสิทธิประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร เชน บริษัท แรบบิท รีวอรดส
จำกัด บริษัท BIG Loyalty Sdn. Bhd. เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด การสงเสริมการขาย การใหบริการ และ
รับสิทธิประโยชนจากบริษัท/องคกรนั้น และผูใหบริการภายนอก (Outsource) ที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
แทนธนาคาร เชน การผลิตบัตรเครดิต การติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งหนวยงานราชการตามกฎหมาย
I agree that the Bank may disclose my personal information to the company/entity who is the
co-issuer of the credit card with the Bank including any entity who provides benefits relating to such
company/entity who is the co-issuer of the credit card, e.g. Rabbit Rewards Company Limited, BIG
Loyalty Sdn. Bhd., for the purpose of marketing, sales promotion, provision of service and obtaining of
benefits from such company/entity, outsourcing service provider engaged to act on behalf of the
Bank, e.g. the outsourcing service provider engaged for the purposes of credit card manufacturing,
debt collection, and competent government authority.

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาใหไวในคำขอนี้เปนความจริง และขาพเจายินยอมผูกพันตน
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคารตลอดจนรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะไดรับมา
พรอมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประการ รวมถึง ขาพเจาตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลเกี่ยวกับ
ขาพเจาไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนแกขาพเจาในการที่จะไดรับ
ขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ
บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร ใหแกขาพเจา

I hereby certify that all the information provided in this Application is true and correct in all respects.
I agree to be fully bound by the terms and conditions governing the use of credit card as well as any relevant
information to be given together with the Bank’s credit card and further agree that the Bank may keep, collect
or use information relating to this Application as the Bank deems necessary and appropriate or deems beneficial
to me to receive proposals on other services of the Bank and that the Bank may send information as well as
offer/recommend products, services, benefits or special offer from the Bank to me.

ทั้งนี้ กอนการขอเปดใชบริการบัตร ขาพเจาจะอานและรับทราบขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ
บัตรเครดิตของธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน

Prior to the credit card activation, I agree to read and acknowledge the terms and conditions
governing the use of credit card and any relevant information as specified above.

ขอควรระวัง !! / IMPORTANT CAUTION
บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม
Using the credit card will be caused interest. Interest and other fees will be charged on a late
payment or on a payment which is not paid in full. Please read all terms and conditions of this
financial product very carefully to make sure that you understand the implications fully before signing.
X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable)
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หนังสือใหความยิ
้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล Letter of Consent

โปรดทำเครื่องหมาย (/) หนาขอความที่เลือก พรอมลงนามรับรอง

Please mark “/” in the selected box and certify by giving your signature below.

การแสดงความประสงคของลูกคา ไมมีผลตอการพิจารณาการใชผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคาร
ที่ลูกคาจะไดรับ

The intent indicated by the Customer will not affect the Bank’s discretion in providing products or services
to the Customer
ขาพเจา ตกลงยินยอม/I agree and consent to the following term and condition.
ไมยินยอม/I do not agree and consent to the following term and condition.

ใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจา
ที่ขาพเจาใหกับธนาคาร แก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จำกัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จำกัด เพื่อใชในการนำเสนอ/
แนะนำผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษใหแกขาพเจาได
I agree that Bangkok Bank Public Company Limited (the “Bank”) may keep, collect, use and disclose
my personal information provided by me to the Bank to Bangkok Insurance Public Company Limited, Bangkok
Life Assurance Public Company Limited and the companies in the Bank’s financial group which include
BBL Asset Management Company Limited, Bualuang Securities Public Company Limited and Sinnsuptawee
Asset Management Company Limited in order for them to present/introduce products, services, benefits
and special offers to me.

x…………………………………………………. ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลักผูใหความยินยอม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในใบสมัครชองบัตรหลัก)

Signature of Principal Credit Card Applicant
The signature should be the same as provided in the signature box in the pricipal credit card application.

หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค โปรดติดตอธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไดที่
www.bangkokbank.com
Remark :

For more information, or to alter your intent, please contact any branch of the Bank.
The list of the companies in the Bank’s financial group can be found at
www.bangkokbank.com
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หนังสือให้ความยิ
ความยินยอมแก
ยอมแก่ธนาคารในการนำข
ธนาคารในการนำข้อมู
อมูลที่ได้รัรับจากบริษัทข้อมู
อมูลเครดิต
มาใช้จัจัดทำแบบจำลองด้านเครดิ
านเครดิต

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

ขาพเจา
กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ป เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวตางชาติ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ป เกิด
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….
หนังสือเดินทางเลขที่
ออกใหโดย………………………………………………….. หมดอายุวันที่
ขาพเจายินยอมใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต นำขอมูลของ
ขาพเจาที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน รวมถึงขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลอง
ดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และใหคูฉบับและบรรดาสำเนา
ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ไดทำซ้ำขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา
ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
ทั้งนี้ ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเมื่อใหความยินยอมแลว
เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได

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

………………………………………………พยาน
(……………………………………………………..)
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Letter of Consent for the Bank’s Us
Usee of Information Received
From the National Credit Bureau to form Credit Scoring Model

I/We

Letter of Consent No. CB
Made at……………………………………………………
Date.………Month……………..Year…………..…..
Individual – Thai Citizen
Mr./ Mrs./ Miss…………………………………….Surname……………….……………………………………
Date of Birth (Day/ Month/ Year)
Identification Number
Individual – Foreigner
Mr./ Mrs./ Miss…………………………………….Surname………………………….…………………………
Date of Birth (Day/ Month/ Year)
Passport Number
Issued by………………………………………………Expiry Date

I/We hereby give consent to Bangkok Bank Public Company Limited (the “Bank”), a member
of the National Credit Bureau (“NCB”), to use only part of my/our information received from the
NCB that is not personally identifiable, e.g. information that is not names, surnames or identification
number and other information that is not capable of being identified as myself/ourselves, as one of
the factors for formation of credit scoring model in accordance with the laws on Credit Information
Business; and I/we agree that the counterpart as well as copies, photocopies, electronic data or
fax duplicated from this Letter of Consent by photocopying, taking photograph or recording in
whatever form shall also be deemed an evidence of my/our consent. I/We acknowledge that,
as owner of information, I/we have the right whether or not to give consent and once consent
has been given, owner of information may revoke such consent at any time thereafter.

……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
Consent grantor
……………………………………………Witness
(……………………………………………………..)

…………………………….………………Witness
(……………………………………………………..)
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

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

ขาพเจา
กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… นามสกุล………………………………………………
วัน/เดือน/ป เกิด
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….
เลขประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวตางชาติ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..นามสกุล…………………………………………………
วัน/เดือน/ป เกิด
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………
หนังสือเดินทางเลขที่
ออกใหโดย………………………………………………….. หมดอายุวันที่
กรณีนิติบุคคล
นิติบุคคลชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทนิติบุคคล……………………………………..ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันที่จดทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท………………………………………..
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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TV3 030417

Letter of Consent for Disclose Information

Letter of Consent No. CB
Made at………………………………………………
Date…….. Month……………… Year………………
Individual
I (Mr./Mrs./MS)……………………………………. Last Name…………………………………………………..
Date of Birth (DD/MM/YY)
Identification Card No.
Foreigner
I (Mr./Mrs./MS)……………………………………. Last Name……………………………………………………
Date of Birth (DD/MM/YY)
Passport No.
Issued by………………………………………………….. Expiry Date
Juristic Person
I (Company’s Name) ………………………………………………………………………………………………….
Type of Juristic Person………………………………………….. Registration No.
Date of Registration
represented by……………………………………………………………………………………………………….
the authorized person as specified in company’s affidavit or certificate of registration issued
by……………………………………………………………………………………….………………………………
I hereby agree and consent to the National Credit Bureau Co., Ltd. (the Company) to disclose
or to provide my information to Bangkok Bank Public Company Limited (the Bank) which is member
or service recipient of the Company for the purposes of credit analysis, issuance of credit card
according to my application for credit/credit card which was given to the Bank as mention above,
including to the purposes of credit review, credit agreement extension/credit card renewal, risk
management and prevention pursuant to the Bank of Thailand’s stipulations. I further agree that
any duplication and any copy, photocopy, electronic data, or facsimile which have been made
as a copy from this original consent letter by means of photocopying, image scanning, or recording
in whatever forms shall be deemed as evidence of my consent with the same effect as its original.
……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
Consent grantor/Company's authorized person of consent grantor
………………………………………………Witness
(……………………………………………………..)

………………………………………………Witness
(……………………………………………………..)

Remark : Information which the Company discloses to member or service recipient is one of the constituent for
credit analysis of financial institution but disclosure of such information is right of information owner whether
he/she will give it or not.
11/20

EV3 030417

วันที่/Date……………………………………………
เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา……………………………………………………………….
To: Manager, Bangkok Bank Public Company Limited, Branch

ขาพเจา/I, …………………………………………………………………………………………………………………..
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท/the holder of deposit account:
กระแสรายวัน/Current Account
สะสมทรัพย/Savings Account
ชื่อบัญชี/Name of account……………………………………หมายเลขบัญชี/Account No.
ซึ่งฝากไว ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา…………………………………………………………………
maintained with Bangkok Bank Public Company Limited, Branch,

ยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาว เพื่อชำระหนี้ใดๆ อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต
ทุกประเภท รวมทั้งคาสมาชิกและคาธรรมเนียมรายปของบุคคล ดังตอไปนี้
hereby consent to the Bank’s debiting funds from the said deposit account to pay any debts incurred as
a result of the use of credit cards of every type and class, including annual membership fees as follows:

1. การใชบัตรเครดิตทุกประเภทของขาพเจาและของผูถือบัตรเสริม

Use of all credit cards of any type and class by me and/or supplementary credit cardholder(s).

2. การใชบัตรเครดิตทุกประเภทของ………………………………………………………………………………
Use of credit cards of any type and class by

และของผูถือบัตรเสริม (ในกรณีที่เจาของบัญชีเงินฝากมิไดเปนผูถือบัตรเครดิต)

and supplementary credit cardholder (s) (where the owner of the deposit account is not the credit
cardholder)

ขาพเจาตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหมายเลขดังกลาว เพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการ
ใชบัตรเครดิตขางตนไดโดยมิตองขอความยินยอมจากขาพเจา และธนาคารไมจำเปนตองแจงการหักบัญชี
แกขาพเจาแตอยางใด

I agree the Bank may debit funds from the said deposit account in order to pay debts incurred as a
result of the use of the said credit cards without having to obtain my further consent or to notify me thereof.

การใหความยินยอมใหหักบัญชีชำระหนี้บัตรเครดิตตามที่กลาวในวรรคกอน ใหรวมถึงการหักบัญชี
ชำระหนี้บัตรเครดิตของผูถือบัตรเสริม ตามที่ผูขอบัตรเครดิตไดขอบัตรเสริมใหในภายหลังทุกรายอีกดวย
The consent for the debiting of funds to pay credit card debts in the preceding paragraphs shall also
be applicable for any debts incurred by the holder(s) of any supplementary credit card applied for after
the date hereof.

x……………………………………….ลายมือชื่อผูใหความยินยอม(เจาของบัญชีเงินฝาก)
(ลายมือชื่อตองเหมือนกับที่ไดใหไวกับธนาคารตามใบขอเปดบัญชี)

Signature/Giver of Consent (Owner of Deposit Account)
(Signature shall be the same as that given to the Bank in the Application for Opening of Deposit Account)
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ในกรณีชำระหนี้โดยใหหักบัญชีเงินฝาก หากจำนวนเงินในบัญชีมียอดคงเหลือไมพอใหหักชำระหนี้ทั้งหมด
ตามเงื่อนไข ขาพเจาและ/หรือเจาของบัญชีตกลงใหธนาคารสามารถหักบัญชีเงินฝากเทายอดเงินคงเหลือ
ที่มีอยูชำระหนี้บางสวนไดตามที่เห็นสมควร

Where the remaining amount in the said deposit account is not sufficient for full repayment of the debts
in accordance with the terms and conditions hereof, I and/or the account owner hereby agree that the Bank may
debit such remaining amount in the deposit account to partly repay the debts as the Bank deems appropriate.

หนังสือยินยอมฉบับนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ที่ทำหนังสือนี้ และใหมีผลบังคับตอไป จนกวาขาพเจา
จะหมดความผูกพันที่จะตองชำระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต

This Letter of Consent shall become effective from the date hereof and shall continue to be effective
until all obligations to pay off the debts incurred as a result of the use of credit cards have been fully discharged.

x……………………………………….ลายมือชื่อผูใหความยินยอม(เจาของบัญชีเงินฝาก)
(ลายมือชื่อตองเหมือนกับที่ไดใหไวกับธนาคารตามใบขอเปดบัญชี)

Signature/Giver of Consent (Owner of Deposit Account)
(Signature shall be the same as that given to the Bank in the Application for Opening of Deposit Account)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank use only
ไดตรวจสอบหมายเลขบัญชีและลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากแลววาถูกตอง
I have examined the account number and signature in the Letter of Consent for the Debiting
of Deposit Account and found them to be correct.
เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ/Authorized Officer…………………………………………………..

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank use only
KYC ………………………………………………………………เจาหนาที่ธนาคาร/Bank officer
Criteria code B………………………………………S………………………………..Date………../…………/……….
ตรวจสอบหนังสือใหความยินยอม/Has checked the Letter of Consent…………………………………………….
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กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริมดวย/

Please enclose a copy of the identification card or passport of the Principal Credit Card Applicant and
the Supplementary Credit Card Applicant.
ชื่อ-นามสกุลบัตรหลัก/Firstname - Surname of Principal Cardholder………………………………………………..
หมายเลขบัตรหลัก/Principal credit card no.
วงเงินบัตรเสริม/Credit limit of Supplementary Card
เทากับวงเงินบัตรหลัก/The same as the Principal Credit Card's credit limit
50% ของวงเงินบัตรหลัก/50% of Principal Credit Card's credit limit
25% ของวงเงินบัตรหลัก/25% of Principal Credit Card's credit limit
10% ของวงเงินบัตรหลัก/10% of Principal Credit Card's credit limit

แตตองไมนอยกวา 5,000 บาท หากไมระบุธนาคารจะกำหนดวงเงินเทากับบัตรหลัก ทั้งนี้ ยอดใชจาย
บัตรเสริมและบัตรหลักรวมกันตองไมเกินวงเงินหลัก

The minimum credit limit for Supplementary Credit Card is 5,000 Baht. However, if the amount of the credit
limit is not specified, the credit limit shall be the same as that of the Principal Credit Card. The combined
outstanding amount of the use of the Principal Credit Card and the Supplementary Credit Card must not
exceed the credit limit of the Principal Credit Card.

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ………………………………….สกุล ………………………………….
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ (ตามหนังสือเดินทาง)/

First name and surname in capital letters (as appeared in passport).
Mr. Mrs. Miss ชื่อ/First name
สกุล/Surname
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ Identification number/passport number
วันหมดอายุ/Expiry date……………………………วัน/เดือน/ปเกิด/Date of Birth (Day/Month/Year)
19
สัญชาติ/Nationality………………………………….
สถานภาพ/Marital status โสด/Single สมรส/Married หยา/Divorce หมาย/Widow
จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ/No. of children/dependants ………………คน
ความสัมพันธกับผูถือบัตรหลัก/Relationship to Principal Cardholder………………………………………………………
ที่อยูปจจุบัน/Current Address…………….อาคาร/Building…………………………ชั้น/Floor……..หอง/Room………..
หมู/Moo……………หมูบาน/Village…………………………………………………….ซอย/Soi……………………………….
ถนน/Road…………………………………….แขวง/ตำบล/Sub-district…………………………………………………………
เขต/อำเภอ/District………………………….จังหวัด/Province………………………..รหัสไปรษณีย/Postcode…………..
โทรศัพท (บาน)/Phone (House)……………………………ตอ/Ext…………………..โทรสาร/Fax………………………….
มือถือ/Mobile…………………………………………………..e-mail………………………………………………………………
.

X………………………………………………..ลงลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Supplementary Credit Card Applicant,
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ชื่อสถานที่ทำงาน/Name of place of work………………………………..อาชีพ/Occupation…………………………….
อายุงาน/Length of Employment………………………ป/year ตำแหนงงาน/Position………………………………………
ที่อยู/Address No…………….อาคาร/Building…………………………………………ชั้น/Floor……..หอง/Room………..
หมู/Moo……………หมูบาน/Village…………………………………………………….ซอย/Soi……………………………….
ถนน/Road…………………………………….แขวง/ตำบล/Sub-district…………………………………………………………
เขต/อำเภอ/District………………………….จังหวัด/Province………………………..รหัสไปรษณีย/Postcode…………..
โทรศัพท (ที่ทำงาน)/Phone (Office)……………………………ตอ/Ext……………..โทรสาร/Fax………………………….
มือถือ/Mobile…………………………………………………..
รายไดประจำตอป/Annual income………………………….บาท/Baht
รายไดอื่นๆ ตอป/Total amount of other income per year…………………………….บาท/Baht
มูลคาทรัพยสินโดยประมาณ/Approximate net value of total assets………………………………………….บาท/Baht
ประเทศแหลงที่มาของรายได/Source of income - (country)………………………………………………………………..
SMS แจงเตือนเมื่อมียอดใชจายผานบัตรตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

SMS notice to be sent when 1,000 Baht or more is spent through credit card.
โปรดระบุเบอรมือถือ/please specify mobile number

ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาใหแกบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร
รวมถึงองคกรผูใหสิทธิ ป ระโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท/องคกรที่รวมออกบัตร เชน บริษัท แรบบิท รีวอรดส
จำกัด บริษัท BIG Loyalty Sdn. Bhd. เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด การสงเสริมการขาย การใหบริการ และ
รับสิทธิประโยชนจากบริษัท/องคกรนั้น และผูใหบริการภายนอก (Outsource) ที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
แทนธนาคาร เชน การผลิตบัตรเครดิต การติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งหนวยงานราชการตามกฎหมาย

I agree that the Bank may disclose my personal information to the company/entity who is the co-issuer of
the credit card with the Bank including any entity who provides benefits relating to such company/entity who is
the co-issuer of the credit card, e.g. Rabbit Rewards Company Limited, BIG Loyalty Sdn. Bhd., for the purpose of
marketing, sales promotion, provision of service and obtaining of benefits from such company/entity, outsourcing
service provider engaged to act on behalf of the Bank, e.g. the outsourcing service provider engaged for the
purposes of credit card manufacturing, debt collection, and competent government authority.

X………………………………………………..ลงลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Supplementary Credit Card Applicant,
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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ขาพเจายินยอมผูกพันตนตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคารซึ่งจะไดรับมาพรอมกับ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการยินยอมรับขอมูลขาวสาร การนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑบริการ
สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร และขาพเจายอมรับผิดชอบในการชำระคาซื้อสินคา
คาบริการ และหนี้ทั้งปวงซึ่งเกิดจากการใชบัตรเสริมที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพดังกลาว รวมถึง ขาพเจาตกลง
ใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลเกี่ยวกับขาพเจาไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนแกขาพเจา ในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร
ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร ใหแกขาพเจา

I agree to be bound by the terms and conditions governing the use of credit card to be given together
with the Bank’s credit card and agree to receive from the Bank any news and information, products and
services presenting/introductions, rights and benefits and other special offers. I further agree to make payment
of all purchased goods and services and all debts incurred as a result of the use of the Supplementary Credit
Card issued by the Bank, that the Bank may keep, collect or use information relating to this Application as the
Bank deems necessary and appropriate or deems beneficial to me to receive proposals on other services of
the Bank and that the Bank may send information as well as offer/recommend products, services, benefits or
special offer from the Bank to me.

X………………………………………………..ลงลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Supplementary Credit Card Applicant,
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).

ขาพเจาจะรับผิดชอบรวมกับผูถือบัตรเสริมในการชำระคาซื้อสินคา คาบริการและหนี้ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้น
จากการใชบัตรเสริมที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ และอนุญาตใหธนาคารตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิต
ของขาพเจาตามที่ธนาคารเห็นสมควร

I agree to be jointly responsible with the Supplementary Cardholder for payment of all purchased goods
and services and all debts incurred as a result of the use of the Supplementary Credit Card issued by the Bank
and further agree that the Bank may examine and disclose my credit information as the Bank deems appropriate.

X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล Letter of Consent

โปรดทำเครื่องหมาย (/) หนาขอความที่เลือก พรอมลงนามรับรอง

Please mark “/” in the selected box and certify by giving your signature below.

การแสดงความประสงคของลูกคา ไมมีผลตอการพิจารณาการใชผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคาร
ที่ลูกคาจะไดรับ

The intent indicated by the Customer will not affect the Bank’s discretion in providing products or services
to the Customer
ขาพเจา ตกลงยินยอม/I agree and consent to the following term and condition.
ไมยินยอม/I do not agree and consent to the following term and condition.

ใหธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจา
ที่ขาพเจาใหกับธนาคาร แก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จำกัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จำกัด เพื่อใชในการนำเสนอ/
แนะนำผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษใหแกขาพเจาได
I agree that Bangkok Bank Public Company Limited (the “Bank”) may keep, collect, use and disclose
my personal information provided by me to the Bank to Bangkok Insurance Public Company Limited, Bangkok
Life Assurance Public Company Limited and the companies in the Bank’s financial group which include
BBL Asset Management Company Limited, Bualuang Securities Public Company Limited and Sinnsuptawee
Asset Management Company Limited in order for them to present/introduce products, services, benefits
and special offers to me.

X………………………………………………..ลงลายมือชื่อผูขอบัตรเสริม
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Supplementary Credit Card Applicant,
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).

หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค โปรดติดตอธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไดที่
www.bangkokbank.com
Remark :

For more information, or to alter your intent, please contact any branch of the Bank.
The list of the companies in the Bank’s financial group can be found at
www.bangkokbank.com
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ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ
1.อัตราดอกเบี้ย
• 18% ตอป(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
• ในการซื้อสินคา/บริการ ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินใหสถานการคา/สถานบริการ ที่
ผูถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใชจายจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ผูถือบัตรที่ชำระคาใชจายเต็มจำนวน
ตามกำหนดเวลายังคงไดรับสิทธิยกเวนดอกเบี้ย
• การถอนเงินสดลวงหนา ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ถอนเงินจนถึงวันที่ชำระเงิน
2.อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ
• 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการในแตละเดือนหรือขั้นต่ำ 500 บาท
3.คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Cash Advance Fee)
• คิด 3% ของยอดเงินที่ถอนแตละครั้ง กำหนดยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท
4.ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด
• สูงสุด 45 วัน นับจากวันใชบัตรชำระคาสินคา/บริการ
5.คาธรรมเนียมในการดำเนินงาน
บัตรหลัก
บัตรเสริม
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
บัตรวีซา/บัตรมาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ
บัตรธรรมดา 500 600 - 600
1,000 1,100 - 1,100
บัตรทอง
บัตรเครดิตรวมวีซา/มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ บัตรธรรมดา 600 1,000 - 1,000
600 1,500 - 1,500
บัตรทอง
บัตรไทเทเนียม 1,000 1,500 - 1,500
บัตรแพลทินัม 1,000 3,000 - 3,000
บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ธนาคารกรุงเทพ
- 4,000 - 2,000
- 300 - 300
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ
500 600 - 600
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท
บัตรธรรมดา 750 750 - 750
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส
1,250 1,250 - 1,250
บัตรทอง
6. คาธรรมเนียมการชำระเงิน
• ชำระที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารกรุงเทพ
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการบัวหลวงโฟน ที่โทรศัพทหมายเลข 1333
: ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง (www.bangkokbank.com/iBanking) : ไมเสียคาธรรมเนียม
• ชำระผานบริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง
: ไมเสียคาธรรมเนียม
X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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• ชำระดวยเงินสดที่ Counter Service ทั่วประเทศ (ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ)
: 15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล, 20 บาท/รายการ ตางจังหวัด
• ชำระดวยเงินสดที่ Tesco Lotus ทุกสาขา (ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ/บัตร/วัน) : 10 บาท/รายการ
• ชำระดวยเงินสดที่ ศูนยบริการลูกคาทีโอที ณ เคานเตอร Just Pay ทั่วประเทศ (ไมเกิน 30,000 บาท/รายการ)
: 13 บาท/รายการ
• ชำระดวยเงินสดที่ ทรู พารทเนอร/ทรู มันนี่ เอ็กซเพรส (ไมเกิน 30,000 บาท/รายการ)
: 15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล, 20 บาท/รายการ ตางจังหวัด
• ชำระผานบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น (ไมเกิน 90,000 บาท/รายการ)
: 15 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
• ชำระผานสำนักงานบริการเอไอเอส, รานเทเลวิส และจุดชำระเงินเอ็มเปยสเตชั่น
(ไมเกิน 49,000 บาท/รายการ) : 10 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม กรณีหาย/ชำรุด
: 200 บาท/บัตร/ครั้ง
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัตรเครดิต (กรณีขอยอนหลังเกิน 3 เดือน) : 200 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
9. คาธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย
: 100 บาท/รายการ
10. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
: 100 บาท/รายการ
11. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตชำระคาสินคา/บริการ และการเบิกเงินสดเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ จะถูกเรียกเก็บโดยแปลงเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคาร
เปนสมาชิกอยูประกาศ ณ วันที่บริษัทเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคาร หากสกุลเงินตางประเทศ
นั้นมิไดเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คาใชจายดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนการแปลง
เปนสกุลเงินบาท 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 เมื่อรวมกับอัตราแลก
เปลี่ยนของบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิกแลว อัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของยอดคาใชจาย
ทั้งนี้ สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซเพรส คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ดังกลาวเปนอัตราที่รวมคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส จำกัด เรียกเก็บ
ในอัตรารอยละ 1
12. คาบริการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท : 5 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ
• คาธรรมเนียมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ยกเวนคาธรรมเนียมการชำระเงิน และคาบริการเติมมูลคา
แรบบิทอัตโนมัติ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท
• กรณีผูถือบัตรทำรายการเบิกเงินสดผานเครื่อง ATM ในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจตองชำระคาธรรมเนียม
การเบิกถอนเงินสดระหวางประเทศตามอัตราที่ธนาคารเจาของเครื่อง ATM นั้นๆ กำหนด โดยจะแสดง
รายการในใบแจงยอดคาใชจาย
X………………………………………………..ลายมือชื่อผูขอบัตรหลัก
(ลงนามใหเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง) (ถามี)

Signature of Principal Credit Card Applicant.
The signature should be the same as that in the passport (if applicable).
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Terms and Conditions for Bangkok Bank Credit Cards

1. Interest rate
• 18% per year (May be subject to change)
• Interest rate on bill payments will be calculated from the date the bank makes the payment to the outlet or service provider
until the payment is repaid in full. Cardholders making all payments on time are entitled to waivers on interest.
• The interest rate on cash advances will be calculated from the withdrawal date to the date you make repayment in full.
2. Minimum payment
: 10% of the total amount stated in the monthly statement or 500Bt, whichever is higher.
3. Cash Advance Fee
: 3% of each withdrawal. The minimum withdrawal is 1,000Bt.
: A maximum of 45 days from the account summary date.
4. Repayment term without accruing interest
Principal
Supplementary
5. Administration fees (Bt)
Bangkok Bank Platinum Leader Card
Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card
Bangkok Bank UnionPay Credit Card
Bangkok Bank Titanium Credit Card
Bangkok Bank Visa/Mastercard Credit Card
Bangkok Bank Visa/Mastercard's Affinity Credit Card
Bangkok Bank Platinum Bumrungrad Hospital Credit Card
Titanium Ramathibodi Hospital Credit Card
Rabbit Bangkok Bank Credit Card
Bangkok Bank American Express Credit Card

Classic
Gold
Classic
Gold
Titanium
Platinum
Classic
Gold

Entrance fee Annual fee
4,000
3,000
1,000
1,500
1,000
1,500
1,000
600
500
1,100
1,000
1,000
600
1,500
600
1,500
1,000
3,000
1,000
4,000
300
600
500
750
750
1,250
1,250

Entrance fee Annual fee
2,000
3,000
1,500
1,500
600
1,100
1,000
1,500
1,500
3,000
2,000
300
600
750
1,250
-

6. Payment channels and fees (Baht)
• At any branch nationwide
: Free
• Direct debit from your savings/current account
: Free
• Bualuang ATMs
: Free
• Bualuang Phone 1333
: Free
• Bualuang iBanking (www.bangkokbank.com/iBanking)
: Free
• Bualuang mBanking
: Free
• At Counter Services nationwide (maximum 49,000Bt/Transaction)
: 15Bt/transaction in Bangkok and surrounding metropolitan areas, 20Bt/transaction in provincial areas
• At Tesco Lotus (maximum 49,000Bt/Transaction/Card/Day)
: 10 Bt/transaction
• At Just Pay counters nationwide
: 13 Bt/transaction (maximum 30,000Bt/transaction)
• At True Partner counters/True money express (maximum 30,000Bt/Transaction)
: 15Bt/transaction in Bangkok and metropolitan areas, 20Bt/transaction in provincial areas
• TrueMoney Wallet Application
: 15 Bt/transaction nationwide (maximum 90,000Bt/transaction)
• At AIS shop, Telewiz shop and mPAY Station Payment point (maximum 49,000Bt/Transaction) : 10 Bt/transaction
7. Fee charged for a new card in the event of loss or damage
: 200 Bt/card/time
8. Credit card statement request (more than 3 months old)
: 200 Bt/Billing cycle/time
9. Sales slip
: 100 Bt/transaction
10. Checking transaction activity
: 100 Bt/transaction
11. Foreign Currency Exchange Risk Margin
Any expenses arising from the use of the credit card for payment of goods/services or cash withdrawn in foreign currency will be collected
following conversion into Baht using the exchange rate announced on the collection date by the Credit Card Company, of which the Bank is a
member. If such a currency is not the United States Dollar, such expenses shall be converted into the United States Dollar before conversion into Baht.
Cardholders may check the conversion rate for preliminary reference from the card company website.
For a VISA card: https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
For a Mastercard: http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html.
For a UnionPay card: http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en
Furthermore the Bank may also charge a foreign currency exchange risk margin provided that, when combined with the exchange rate
charged by the Credit Card Company of which the Bank is a member, the rate shall not exceed 2.5% of the total expenses.
For a Bangkok Bank American Express Credit Card, such a foreign currency exchange risk margin includes an exchange fee collected
by American Express Company Limited at the rate of 1%.
12. Auto Top-up Rabbit value Rabbit Bangkok Bank Credit Card
: 5 Bt/time
Note • Fees and charges are exclusive of VAT except for payment fees and the Auto Top-up charge for Rabbit Bangkok Bank Credit Card.
• Cash advance transactions using an ATM abroad will incur a fee from the bank owning the ATM. This fee will be displayed in your
credit card invoice.
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