คำ�ขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Application No. /
MIC No.
PF CODE

Reference No.
0 0 P.N.
S1.
S2.

S3.

วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. ..........................
ข้าพเจ้าชื่อ ...................................................... นามสกุล .......................................................
มีความประสงค์ขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ กับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน ............................. บาท
หรือตามจำ�นวนที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ [ ] 12 เดือน [ ] 24 เดือน [ ] 36 เดือน [ ] 48 เดือน [ ] 60 เดือน
(โดยขอให้ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขการผ่อนชำ�ระให้ข้าพเจ้าทราบอีกครั้งหนึ่ง)
วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ยกเว้น เพื่อการศึกษา, การรักษาพยาบาล, การเดินทางไปทำ�งานในต่างประเทศ
การรับเงินสินเชื่อ

ให้โอนเงินกูต้ ามจำ�นวนทีธ่ นาคารอนุมตั เิ ข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า (โปรดแนบสำ�เนาหน้าแรกของสมุดบัญชี
เงินฝากซึ่งเป็นชื่อผู้ยื่นคำ�ขอ) ที่ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา ...................................................
บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชีี ..........................................
ประวัติส่วนตัว/ที่อยู่

ชื่อ ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .......................................... นามสกุล ..........................................
ชื่อ ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................. นามสกุล ..........................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
วันหมดอายุ
วัน/เดือน/ปีเกิด
(ค.ศ.) สัญชาติ ....................
สถานภาพ
[ ] โสด [ ] สมรส จำ�นวนบุตร/บุคคลในอุปการะ ........................... คน
การศึกษาสูงสุด [ ] มัธยม 3 หรือต่ำ�กว่า [ ] มัธยม 6 [ ] ปวช. [ ] ปวส. [ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............ หมู่ ............ หมู่บ้าน ................................ อาคาร ................................
ซอย ..................................... ถนน ..................................... ตำ�บล/แขวง .....................................
อำ�เภอ/เขต .................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
x.................................................... ลายมือชื่อผู้ขอสินเชื่อ
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ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันกรุณากรอก) เลขที่ .......... หมู่ .......... หมู่บ้าน ...........................
อาคาร ................................. ซอย .......................................... ถนน ...........................................
ตำ�บล/แขวง ................................. อำ�เภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ .............................. ต่อ ........... มือถือ .............................. โทรสาร ...............................
อีเมล ………………………….……………..............................................…
ที่อยู่อาศัย (อาศัยมานาน ............... ปี)
[ ] บ้านของตนเอง/อาคารชุด ไม่มีภาระผูกพัน (1)
[ ] บ้านของตนเอง/อาคารชุด กำ�ลังผ่อนชำ�ระเดือนละ .................... บาท (2)
[ ] บ้าน/อาคารชุด/อพาร์ตเม้นต์ เช่าเดือนละ ................................ บาท (3)
[ ] เป็นของบิดา/มารดา (4)
[ ] เป็นของบุคคลอื่น/บ้านพักสวัสดิการ (5)
อาชีพ/สถานที่ทำ�งาน/รายได้/รายจ่าย
[ ] รับราชการ (1)
[ ] ตำ�รวจ/ทหาร (2) [ ] ครู/อาจารย์ (3) [ ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ (4)
[ ] พนักงานธนาคาร (5) [ ] พนักงานสถาบันการเงิน (6) [ ] พนักงานบริษัท (7)
[ ] พนักงานธนาคารกรุงเทพ (8)
[ ] อาชีพอิสระ (ทนายความ/แพทย์/สถาปนิก/ตัวแทนประกัน (9) โปรดระบุ ....................................... )
[ ] ธุรกิจส่วนตัว (10) ระบุประเภทธุรกิจ...........................................................................................
[ ] อื่นๆ (แม่บ้าน/เกษียณ/ที่ปรึกษา (11) โปรดระบุ ........................................... )
ชื่อสถานที่ท�ำ งาน …………………...........……. อายุงาน ............ ปี ตำ�แหน่งงาน ……………...…...…..…….
ที่อยู่ เลขที่ ............... หมู่ ............... หมู่บ้าน ................................... อาคาร ...................................
ซอย ..................................... ถนน ..................................... ตำ�บล/แขวง .....................................
อำ�เภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ .............................. ต่อ ........... มือถือ ............................... โทรสาร ...............................
อีเมล์ ……………………………………………...……. รายได้ประจำ�ต่อปี ............................................ บาท
หากทำ�งานดังกล่าวไม่ถึง 3 ปี โปรดระบุบริษัทหรือกิจการก่อนหน้านี้
ชื่อสถานที่ทำ�งาน …………………...........……. อายุงาน ............ ปี ตำ�แหน่งงาน ……………...…...…..…….
โทรศัพท์ .............................. ต่อ ...........
รายได้อื่นๆ ประเภทค่าเช่า/ดอกเบี้ย/เงินปันผล/ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ โปรดระบุ ..........................................
รายได้อื่นๆ รวมต่อปี …......................... บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ …......................... บาท
รายจ่ายต่อเดือน ….................................. บาท ภาระผ่อนชำ�ระต่อเดือน ….................................. บาท
บัญชี/บัตรเครดิต/สินเชื่อ

บัญชีอื่นที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ประเภทบัญชี ..................................................... หมายเลขบัญชี .....................................................
ประเภทบัญชี ..................................................... หมายเลขบัญชี .....................................................
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x.................................................... ลายมือชื่อผู้ขอสินเชื่อ

บัญชีกับธนาคารอื่น [ ] ไม่มี [ ] มี
ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
ประเภทบัญชี
หมายเลขบัญชี
1. .......................................
.......................................
.......................................
2. .......................................
.......................................
.......................................
บัตรเครดิตที่กำ�ลังใช้อยู่
[ ] AMEX
[ ] DINERS [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] JCB
[ ] UNION PAY [ ] อื่นๆ ........................................................................................................
หมายเลขบัตร ................................ ธนาคาร ................................ วงเงิน ................................ บาท
หมายเลขบัตร ................................ ธนาคาร ................................ วงเงิน ................................ บาท
หมายเลขบัตร ................................ ธนาคาร ................................ วงเงิน ................................ บาท
ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ (ไม่มีหลักประกัน)

ข้าพเจ้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ รายละเอียดดังนี้
1. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่ออนุมัติ ......................... บาท
2) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่ออนุมัติ ......................... บาท
3) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่ออนุมัติ ......................... บาท
2. สินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการสมัครในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
1) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่อที่ขอ ........................... บาท
2) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่อที่ขอ ........................... บาท
3) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………........ วงเงินสินเชื่อที่ขอ ........................... บาท
ธนาคารอาจลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชือ่ ส่วนบุคคลได้ หากผูข้ อกู/้ ผูก้ แู้ จ้งข้อมูลข้างต้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง
หมายเหตุ ผู้ขอกู้/ผู้กู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท มีสิทธิได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 3 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด

บุคคลอ้างอิง
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล ..................................................
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................................... โทรศัพท์ (ที่ทำ�งาน) ................................................
ความสัมพันธ์....................................................
สถานที่ส่งเอกสาร [ ] ที่บ้าน [ ] ที่ท�ำ งาน
วิธีการชำ�ระเงิน ชำ�ระโดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ประเภท สะสมทรัพย์
กรุณากรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
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x.................................................... ลายมือชื่อผู้ขอสินเชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในคำ�ขอนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุก
ประการและยินยอมให้ธนาคารดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้องได้ตามวิธีที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร และ
ให้ถือว่าคำ�ขอสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
ข้อควรระวัง
- ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับเงินกู้
- กรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ (ชำ�ระล่าช้าหรือไม่ตรงวันตามกำ�หนด) ผู้กู้ต้องชำ�ระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณี
ผิดนัด (อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีสำ�หรับทุกวงเงิน นับแต่วันครบกำ�หนดในงวดนั้นจนกว่าจะมีการชำ�ระ
คืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนด) และชำ�ระค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้อีกส่วนหนึ่ง
- ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขพิเศษ และ/หรือเงือ่ นไขของการบริการตามความเหมาะสม
- ผู้ขอสินเชื่อควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทร.1333
ลงชื่อ .................................................... ผู้ขอสินเชื่อ
( .................................................... )
วันที่ ................/................../................
การแสดงความประสงค์ของลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่
ลูกค้าจะได้รับ
วันที่ ................/................../................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................. นามสกุล ..........................................
ตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนี้
[ ] ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าให้กับธนาคาร แก่ บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน
ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด
(มหาชน) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำ�กัด เพื่อใช้ในการนำ�เสนอ/แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์
และข้อเสนอพิเศษให้แก่ข้าพเจ้าได้
[ ] ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
ลงชื่อ .................................................... ผู้แสดงความประสงค์
( .................................................... )
(ลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ได้ให้ไว้ในคำ�ขอสินเชื่อ)
หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อธนาคารกรุงเทพ
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้ที่ www.bangkokbank.com

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

KYC ……………..……………..… เจ้าหน้าที่ธนาคาร สาขา ........................................
Criteria code ...………………............. Date ................./................./.................
ตรวจสอบหนังสือให้ความยินยอม ……………………..........................……….....………
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(สำ�หรับธนาคาร)

สัญญาสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
ข้าพเจ้าชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ลงลายมือชื่อในคำ�ขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“คำ�ขอสินเชื่อ” ตกลงทำ�สัญญานี้ให้ไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ธนาคาร” เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงิน ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ผู้กู้ขอกู้เงินจากธนาคารตามจำ�นวนที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อ หรือตามจำ�นวนที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีสิทธิกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง กำ�หนดการชำ�ระหนี้ จำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระในแต่ละงวด การมีบัญชีเงินฝาก กับ
ธนาคารเพื่อรับเงินเดือน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
สินเชื่อพร้อมทั้งเงื่อนไขให้แก่ผู้กู้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ในคำ�ขอสินเชื่อ ผู้กู้ตกลงยอมรับวงเงินและเงื่อนไขของธนาคาร
ดังกล่าว และขอให้ธนาคารนำ�เงินกูต้ ามจำ�นวนทีธ่ นาคารอนุมตั เิ ข้าบัญชีเงินฝากของผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูก่ บั ธนาคาร ประเภท
สะสมทรัพย์ที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อ และเมื่อธนาคารนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผู้กู้ยอมรับว่าได้รับเงินกู้จาก
ธนาคารถูกต้องแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ กู้ ทู้ �ำ ประกันชีวติ เพือ่ คุม้ ครองภาระหนีภ้ ายใต้แผนคุม้ ครองสินเชือ่ บัวหลวงสุขใจ
กับบริษัทประกันชีวิต ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักค่าเบี้ยประกันตามแผนคุ้มครองสินเชื่อดังกล่าวจากบัญชี
เงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อนำ�ส่งให้กับบริษัทประกันชีวิตต่อไปด้วย
ผู้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้และคำ�ขอสินเชื่อ หลังจากที่ธนาคารได้รับคำ�ขอสินเชื่อจากผู้กู้แล้ว โดยการ
บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำ�ขอสินเชื่อหาก
ผู้กู้บอกเลิกสัญญากับธนาคารหลังจากพ้นกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสินเชื่อให้แก่
ธนาคารเต็มจำ�นวนที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบในหนังสืออนุมัติสินเชื่อ และไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้กู้ตกลง
คืนเงินกู้ตามจำ�นวนที่ได้รับจากธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่
กำ�หนดไว้ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเชื่อด้วย
2. ผู้กู้ตกลงชำ�ระดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ธนาคาร ตามตาราง
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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1. ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ
1.1 ดอกเบี้ย (อัตราต่ำ�สุดถึงอัตราสูงสุด)
1.2 ค่าบริการต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน
- ค่าธรรมเนียมรายปี
1.3 เบีย้ ปรับ (ค่าธรรมเนียมชำ�ระเงินกูค้ นื ก่อนกำ�หนด (ปีแรก))
- สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
- สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี
16% - 28% ต่อปี (ตามวงเงินอนุมัติสินเชื่อ)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2% ของเงินตนคงเหลือ
ไม่มี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จา่ ยจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
- สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
- สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำ�ระเงิน
- ชำ�ระโดยหักบัญชีธนาคารกรุงเทพ
- ชำ�ระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ
- ชำ�ระที่จุดบริการรับชำ�ระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำ�ระโดยเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์
- ชำ�ระผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
		 (ชำ�ระได้เฉพาะสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
- ชำ�ระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ชำ�ระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำ�ระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
- ชำ�ระที่ท�ำ การไปรษณีย์
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีช�ำ ระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำ�เนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน*
4.3 ค่าออกบัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท** ใหม่
กรณีหาย/ชำ�รุด
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)
4.5 ค่าขอรหัสบัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท** ใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ธนาคารชำ�ระแทน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
100 บาท
200 บาทต่อฉบับ
100 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมเช็คคืน ในประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อของธนาคารไม่เป็น
รายการประเภทเดียวกับค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืนตามตารางนี้
** บัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท มีค่าธรรมเนียมบริการ เป็นไปตามประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝาก เงินให้สินเชื่อของธนาคาร
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หากผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ในคราวใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมชำ�ระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามตารางที่ก�ำ หนดตาม
ข้อ 2 จากต้นเงินที่ค้างชำ�ระทั้งหมดตามสัญญานี้ นับแต่วันที่ผิดนัดชำ�ระหนี้ดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำ�ระ
หนี้ให้แก่ธนาคารครบถ้วน
กรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 2 ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้
ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
เป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบภายในเวลาอันสมควร
3. ผู้กู้ตกลงชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันให้แก่ธนาคารให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในกำ�หนดเวลา
และเงื่อนไขที่ธนาคารอนุมัติ ในกรณีที่ผู้กู้ชำ�ระคืนเงินกู้ก่อนกำ�หนด หรือเกินกว่าจำ�นวนที่จะต้องชำ�ระในแต่
ละงวด ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารนำ�เงินดังกล่าวไปชำ�ระดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือให้น�ำ ไปชำ�ระหนี้เงินกู้ที่เหลือ ทั้งนี้
ผู้กู้ยังมีหน้าที่ต้องชำ�ระต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามจำ�นวนและกำ�หนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญานี้ต่อไป
4. ผู้กู้ตกลงจะไม่ชำ�ระคืนต้นเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญานี้ให้แก่ธนาคารก่อนกำ�หนดเวลา 1 ปีนับจาก
วันทำ�สัญญานี้ หากผู้กู้ชำ�ระคืนต้นเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญานี้ก่อนกำ�หนดเวลา 1 ปี ให้แก่ธนาคาร ผู้กู้
ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมกรณีชำ�ระคืนต้นเงินกู้ยืมก่อนกำ�หนดให้แก่ธนาคารในอัตราตามตารางที่กำ�หนดตาม
ข้อ 2 พร้อมกับจำ�นวนเงินที่ชำ�ระ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมแล้วไม่เกินอัตราสูงสุดตาม
ตารางที่กำ�หนดตามข้อ 2
5. ในกรณีที่ผู้กู้ตกลงทำ�คำ�ขอเอาประกันชีวิต ภายใต้แผนคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันชีวิตตามที่ระบุ
ไว้ในคำ�ขอสินเชื่อ ซึ่งตามหนังสือรับรองการประกันภัยดังกล่าวกำ�หนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อ
ธนาคารได้รับเงินตามหนังสือรับรองการประกันภัยดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะนำ�เงินที่ได้รับมาหักหนี้ที่ค้างชำ�ระ
ของผู้กู้ทั้งหมดก่อน หากมีเงินคงเหลือธนาคารจะคืนให้แก่ผู้กู้ หรือผู้รับประโยชน์รองตามที่ผู้กู้ระบุไว้ในคำ�ขอ
เอาประกันภัย
6. ในกรณีที่ธนาคารจำาหน่าย หรือโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล
ภายนอก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 งวดการชำาระหนี้ เว้นแต่มี
กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะว่า ไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้กู้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้กู้ล่วงหน้า
7. ผู้กู้ตกลงชำาระค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงาน
ภายนอก หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ตามตารางที่กำาหนดไว้ใน ข้อ 2
8. ผู้กู้รับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินที่ได้รับ และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับ
สถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้ในคำาขอสินเชื่อ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้กู้ปฏิบัติผิดข้อตกลงตามสัญญานี้
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9. เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
		 9.1 ผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ตามสัญญานี้ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้
		 9.2 ผู้กู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดตาม
			 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
			 ก่อการร้าย หรือกระทำ�การใดๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
		 9.3 ผูก้ มู้ หี นีส้ นิ ล้นพ้นตัว หรือ เจรจาขอประนอมหนีก้ บั เจ้าหนีอ้ นื่ หรือถูกฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาล ไม่วา่ จะเป็น
		 คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ หรือมีพฤติการณ์อย่างใด
			 อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้กู้ ซึ่งธนาคารเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินของผู้กู้
			 หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้ของผู้กู้
		 9.4 ผูก้ ปู้ ดิ บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ทผี่ กู้ แู้ จ้งต่อธนาคารในคำ�ขอสินเชือ่ ซึง่ เป็นบัญชีทผี่ กู้ ยู้ นิ ยอม
			 ให้ธนาคารหักเงินเพื่อการชำ�ระหนี้แก่ธนาคาร เว้นแต่ ธนาคารได้อนุญาตให้ผู้กู้เปลี่ยนแปลงบัญชี
			 เงินฝากเพื่อการชำ�ระหนี้ได้
		
9.5 ธนาคารได้ติดตามและสอบทานการให้สินเชื่อภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อ
			 ส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับแล้วพบว่าผู้กู้ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินและ/
			 หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
			 ประเทศไทยกำ�หนด
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้น ธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้กู้แก้ไขเหตุผิดนัดนั้นภายในเวลา
ที่ธนาคารกำ�หนดก่อน หากผู้กู้มิได้ดำ�เนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาดังกล่าว ให้ธนาคารมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้ชำ�ระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำ�ระตามสัญญานี้คืนได้ทั้งหมด ตลอดจนให้ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการเบิกจ่ายสินเชื่ออื่นๆ ได้ทันที โดยผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในหนี้สินเชื่ออื่นๆ ทั้งหมดด้วย
และให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ชำ�ระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ดังกล่าวคืนได้ทันที พร้อมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาสินเชื่อ
อื่นๆ นั้นได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงชำ�ระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามตารางที่ก�ำ หนดตามข้อ 2 ให้แก่ธนาคารจาก
จำ�นวนหนี้ที่ค้างชำ�ระตามสัญญานี้นับตั้งแต่ผิดนัดชำ�ระหนี้ พร้อมทั้งตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่ธนาคารพึง
ได้รับอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำ�เนินคดี และการบังคับชำ�ระหนี้
10. ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ แจ้งยอดหนี้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระและทวงถามให้ชำ�ระหนี้
โดยการส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์ (SMS) หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้กู้
11. กรณีผู้กู้เป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อสำ�หรับกลุ่มพนักงานบริษัท” (Corporate
Package) แล้วยกเลิกบัญชีเงินเดือนที่มีอยู่กับธนาคาร (Payroll Account) ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารปรับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น แต่ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามตารางที่ก�ำ หนดตามข้อ 2 และแจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ
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12. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ หรือตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินหรือ
นำ�เงินใดๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิเรียกร้องต่อธนาคารหรือที่ผู้กู้เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วม หรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร
เพื่อชำ�ระหนี้ของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที แม้สิทธิเรียกร้องหรือหนี้นั้นจะยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระก็ตาม โดยไม่
จำ�เป็นต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้กู้ทราบแต่อย่างใด
13. ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม หรือตาม
ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร และให้ธนาคาร
ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำ�เสนอ/แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จาก
ธนาคารให้แก่ผู้กู้
14. ผู้กู้ตกลงว่า ที่อยู่ตามที่แจ้งในคำ�ขอสินเชื่อ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ให้ใช้เป็นสถานที่ติดต่อเพื่อ
การทวงถามหนี้ด้วย หากผู้กู้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลใหม่ ผู้กู้จะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
หนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี
15. ผู้กู้ตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ หรือมีหนังสือแจ้งหรือบอกกล่าวใน
เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามสัญญานี้ หรือเพื่อการทวงถามหนี้ หรือการแจ้งตามที่กฎหมายกำ�หนด หาก
ส่งไปยังผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หรือ
สถานที่ซึ่งผู้กู้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือในภายหลัง หรือภูมิลำ�เนาตามที่กฎหมายกำ�หนด ให้ถือว่า
ธนาคารได้แจ้ง หรือบอกกล่าว หรือทวงถามหนี้เป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
16. ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารใช้บริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ตามสัญญานี้
17. ผู้กู้ได้รับสำ�เนาสัญญานี้จำ�นวน 1 ฉบับเรียบร้อยแล้ว ณ วันลงนามในสัญญานี้
		 ผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้
ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้
( .............................................. )
วันที่ ............ / .............. / ............
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(สำ�หรับลูกค้า)

สัญญาสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
ข้าพเจ้าชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ลงลายมือชื่อในคำ�ขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“คำ�ขอสินเชื่อ” ตกลงทำ�สัญญานี้ให้ไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ธนาคาร” เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงิน ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ผู้กู้ขอกู้เงินจากธนาคารตามจำ�นวนที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อ หรือตามจำ�นวนที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีสิทธิกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง กำ�หนดการชำ�ระหนี้ จำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระในแต่ละงวด การมีบัญชีเงินฝาก กับ
ธนาคารเพื่อรับเงินเดือน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
สินเชื่อพร้อมทั้งเงื่อนไขให้แก่ผู้กู้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
		 ในกรณีทธี่ นาคารอนุมตั สิ นิ เชือ่ ตามทีร่ ะบุไว้ในคำ�ขอสินเชือ่ ผูก้ ตู้ กลงยอมรับวงเงินและเงือ่ นไขของธนาคาร
ดังกล่าว และขอให้ธนาคารนำ�เงินกูต้ ามจำ�นวนทีธ่ นาคารอนุมตั เิ ข้าบัญชีเงินฝากของผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูก่ บั ธนาคาร ประเภท
สะสมทรัพย์ที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อ และเมื่อธนาคารนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผู้กู้ยอมรับว่าได้รับเงินกู้จาก
ธนาคารถูกต้องแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ กู้ ทู้ �ำ ประกันชีวติ เพือ่ คุม้ ครองภาระหนีภ้ ายใต้แผนคุม้ ครองสินเชือ่ บัวหลวงสุขใจ
กับบริษัทประกันชีวิต ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักค่าเบี้ยประกันตามแผนคุ้มครองสินเชื่อดังกล่าวจากบัญชี
เงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อนำ�ส่งให้กับบริษัทประกันชีวิตต่อไปด้วย
ผู้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้และคำ�ขอสินเชื่อ หลังจากที่ธนาคารได้รับคำ�ขอสินเชื่อจากผู้กู้แล้ว โดยการ
บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำ�ขอสินเชื่อหาก
ผู้กู้บอกเลิกสัญญากับธนาคารหลังจากพ้นกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสินเชื่อให้แก่
ธนาคารเต็มจำ�นวนที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบในหนังสืออนุมัติสินเชื่อ และไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้กู้ตกลง
คืนเงินกู้ตามจำ�นวนที่ได้รับจากธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่
กำ�หนดไว้ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเชื่อด้วย
2. ผู้กู้ตกลงชำ�ระดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ธนาคาร ตามตาราง
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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1. ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ
1.1 ดอกเบี้ย (อัตราต่ำ�สุดถึงอัตราสูงสุด)
1.2 ค่าบริการต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน
- ค่าธรรมเนียมรายปี
1.3 เบีย้ ปรับ (ค่าธรรมเนียมชำ�ระเงินกูค้ นื ก่อนกำ�หนด (ปีแรก))
- สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
- สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี
16% - 28% ต่อปี (ตามวงเงินอนุมัติสินเชื่อ)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2% ของเงินตนคงเหลือ
ไม่มี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จา่ ยจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
- สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
- สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำ�ระเงิน
- ชำ�ระโดยหักบัญชีธนาคารกรุงเทพ
- ชำ�ระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ
- ชำ�ระที่จุดบริการรับชำ�ระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำ�ระโดยเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์
- ชำ�ระผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
		 (ชำ�ระได้เฉพาะสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
- ชำ�ระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ชำ�ระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำ�ระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
- ชำ�ระที่ท�ำ การไปรษณีย์
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีช�ำ ระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำ�เนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน*
4.3 ค่าออกบัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท** ใหม่
กรณีหาย/ชำ�รุด
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)
4.5 ค่าขอรหัสบัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท** ใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ธนาคารชำ�ระแทน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีการชำ�ระผ่านช่องทางนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
100 บาท
200 บาทต่อฉบับ
100 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมเช็คคืน ในประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อของธนาคารไม่เป็น
รายการประเภทเดียวกับค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืนตามตารางนี้
** บัตรบีเฟิสต์ หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท มีค่าธรรมเนียมบริการ เป็นไปตามประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝาก เงินให้สินเชื่อของธนาคาร
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หากผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ในคราวใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมชำ�ระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามตารางที่ก�ำ หนดตาม
ข้อ 2 จากต้นเงินที่ค้างชำ�ระทั้งหมดตามสัญญานี้ นับแต่วันที่ผิดนัดชำ�ระหนี้ดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำ�ระ
หนี้ให้แก่ธนาคารครบถ้วน
กรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 2 ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้
ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
เป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบภายในเวลาอันสมควร
3. ผู้กู้ตกลงชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันให้แก่ธนาคารให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในกำ�หนดเวลา
และเงื่อนไขที่ธนาคารอนุมัติ ในกรณีที่ผู้กู้ชำ�ระคืนเงินกู้ก่อนกำ�หนด หรือเกินกว่าจำ�นวนที่จะต้องชำ�ระในแต่
ละงวด ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารนำ�เงินดังกล่าวไปชำ�ระดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือให้น�ำ ไปชำ�ระหนี้เงินกู้ที่เหลือ ทั้งนี้
ผู้กู้ยังมีหน้าที่ต้องชำ�ระต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามจำ�นวนและกำ�หนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญานี้ต่อไป
4. ผู้กู้ตกลงจะไม่ชำ�ระคืนต้นเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญานี้ให้แก่ธนาคารก่อนกำ�หนดเวลา 1 ปี นับจาก
วันทำ�สัญญานี้ หากผู้กู้ชำ�ระคืนต้นเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญานี้ก่อนกำ�หนดเวลา 1 ปีให้แก่ธนาคาร ผู้กู้
ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมกรณีชำ�ระคืนต้นเงินกู้ยืมก่อนกำ�หนดให้แก่ธนาคารในอัตราตามตารางที่กำ�หนดตาม
ข้อ 2 พร้อมกับจำ�นวนเงินที่ชำ�ระ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมแล้วไม่เกินอัตราสูงสุดตาม
ตารางที่กำ�หนดตามข้อ 2
5. ในกรณีที่ผู้กู้ตกลงทำ�คำ�ขอเอาประกันชีวิต ภายใต้แผนคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันชีวิตตามที่ระบุ
ไว้ในคำ�ขอสินเชื่อ ซึ่งตามหนังสือรับรองการประกันภัยดังกล่าวกำ�หนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อ
ธนาคารได้รับเงินตามหนังสือรับรองการประกันภัยดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะนำ�เงินที่ได้รับมาหักหนี้ที่ค้างชำ�ระ
ของผู้กู้ทั้งหมดก่อน หากมีเงินคงเหลือ ธนาคารจะคืนให้แก่ผู้กู้ หรือผู้รับประโยชน์รองตามที่ผู้กู้ระบุไว้ในคำ�ขอ
เอาประกันภัย
6. ในกรณีที่ธนาคารจำาหน่าย หรือโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล
ภายนอก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 งวดการชำาระหนี้ เว้นแต่มี
กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะว่า ไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้กู้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้กู้ล่วงหน้า
7. ผู้กู้ตกลงชำาระค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงาน
ภายนอก หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ตามตารางที่กำาหนดไว้ใน ข้อ 2
8. ผู้กู้รับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินที่ได้รับ และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับ
สถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้ในคำาขอสินเชื่อ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้กู้ปฏิบัติผิดข้อตกลงตามสัญญานี้
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9. เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
		 9.1 ผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ตามสัญญานี้ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้
		 9.2 ผู้กู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดตาม
			 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
			 ก่อการร้าย หรือกระทำ�การใดๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
		 9.3 ผูก้ มู้ หี นีส้ นิ ล้นพ้นตัว หรือ เจรจาขอประนอมหนีก้ บั เจ้าหนีอ้ นื่ หรือถูกฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาล ไม่วา่ จะเป็น
		 คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ หรือมีพฤติการณ์อย่างใด
			 อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้กู้ ซึ่งธนาคารเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินของผู้กู้
			 หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้ของผู้กู้
		 9.4 ผูก้ ปู้ ดิ บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ทผี่ กู้ แู้ จ้งต่อธนาคารในคำ�ขอสินเชือ่ ซึง่ เป็นบัญชีทผี่ กู้ ยู้ นิ ยอม
			 ให้ธนาคารหักเงินเพื่อการชำ�ระหนี้แก่ธนาคาร เว้นแต่ ธนาคารได้อนุญาตให้ผู้กู้เปลี่ยนแปลงบัญชี
			 เงินฝากเพื่อการชำ�ระหนี้ได้
		
9.5 ธนาคารได้ติดตามและสอบทานการให้สินเชื่อภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อ
			 ส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับแล้วพบว่าผู้กู้ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินและ/
			 หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
			 ประเทศไทยกำ�หนด
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้น ธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้กู้แก้ไขเหตุผิดนัดนั้นภายในเวลา
ที่ธนาคารกำ�หนดก่อน หากผู้กู้มิได้ดำ�เนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาดังกล่าว ให้ธนาคารมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้ชำ�ระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำ�ระตามสัญญานี้คืนได้ทั้งหมด ตลอดจนให้ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการเบิกจ่ายสินเชื่ออื่นๆ ได้ทันที โดยผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในหนี้สินเชื่ออื่นๆ ทั้งหมดด้วย
และให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ชำ�ระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ดังกล่าวคืนได้ทันที พร้อมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาสินเชื่อ
อื่นๆ นั้นได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงชำ�ระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามตารางที่ก�ำ หนดตามข้อ 2 ให้แก่ธนาคารจาก
จำ�นวนหนี้ที่ค้างชำ�ระตามสัญญานี้นับตั้งแต่ผิดนัดชำ�ระหนี้ พร้อมทั้งตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่ธนาคารพึง
ได้รับอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำ�เนินคดี และการบังคับชำ�ระหนี้
10. ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ แจ้งยอดหนี้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระและทวงถามให้ชำ�ระหนี้
โดยการส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์ (SMS) หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้กู้
11. กรณีผู้กู้เป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อสำ�หรับกลุ่มพนักงานบริษัท” (Corporate
Package) แล้วยกเลิกบัญชีเงินเดือนที่มีอยู่กับธนาคาร (Payroll Account) ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารปรับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น แต่ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามตารางที่ก�ำ หนดตามข้อ 2 และแจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ
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12. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ หรือตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินหรือ
นำ�เงินใดๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิเรียกร้องต่อธนาคารหรือที่ผู้กู้เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วม หรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร
เพื่อชำ�ระหนี้ของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที แม้สิทธิเรียกร้องหรือหนี้นั้นจะยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระก็ตาม โดยไม่
จำ�เป็นต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้กู้ทราบแต่อย่างใด
13. ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม หรือตาม
ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร และให้ธนาคาร
ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำ�เสนอ/แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จาก
ธนาคารให้แก่ผู้กู้
14. ผู้กู้ตกลงว่า ที่อยู่ตามที่แจ้งในคำ�ขอสินเชื่อ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ให้ใช้เป็นสถานที่ติดต่อเพื่อ
การทวงถามหนี้ด้วย หากผู้กู้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลใหม่ ผู้กู้จะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
หนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี
15. ผู้กู้ตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ หรือมีหนังสือแจ้งหรือบอกกล่าวใน
เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามสัญญานี้ หรือเพื่อการทวงถามหนี้ หรือการแจ้งตามที่กฎหมายกำ�หนด หาก
ส่งไปยังผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ที่ระบุในคำ�ขอสินเชื่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หรือ
สถานที่ซึ่งผู้กู้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือในภายหลัง หรือภูมิลำ�เนาตามที่กฎหมายกำ�หนด ให้ถือว่า
ธนาคารได้แจ้ง หรือบอกกล่าว หรือทวงถามหนี้เป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
16. ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารใช้บริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ตามสัญญานี้
17. ผู้กู้ได้รับสำ�เนาสัญญานี้จ�ำ นวน 1 ฉบับเรียบร้อยแล้ว ณ วันลงนามในสัญญานี้
		 ผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้
ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้
( .............................................. )
วันที่ ............ / .............. / ............
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หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
วันที่ .......................... เดือน .......................... พ.ศ. ..........................
เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา .......................................................................
ข้าพเจ้า .................................................................................................... เจ้าของบัญชีเงินฝาก
ประเภท สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี ................................................... หมายเลขบัญชี
ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา ..........................................................................
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อชำ�ระหนี้ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหมายเลขดังกล่าวเพื่อชำ�ระหนี้
อันเกิดจากการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลได้โดยมิต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้า และธนาคารไม่จำ�เป็นต้อง
แจ้งการหักบัญชีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
ในกรณีช�ำ ระหนี้โดยให้หักบัญชีเงินฝาก หากจำ�นวนเงินในบัญชีมียอดคงเหลือไม่พอให้หักชำ�ระหนี้ทั้งหมด
ตามเงื่อนไข ข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าของบัญชีตกลงให้ธนาคารสามารถหักบัญชีเงินฝากเท่ายอดเงินคงเหลือที่มีอยู่
ชำ�ระหนี้บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
หนังสือยินยอมฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่ทำ�หนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้า
จะหมดความผูกพันที่จะต้องชำ�ระหนี้อันเกิดจากการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
...................................................
ลายมือชื่อให้ความยินยอม (เจ้าของบัญชีเงินฝาก)
(ลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตามใบขอเปิดบัญชี)
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ได้ตรวจสอบหมายเลขบัญชี และลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากแล้วว่าถูกต้อง
.................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำ�นาจ
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสื อให้ความยินยอมเลขที่ CB
เขียนที่...........................................................................................
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ....................

ข้าพเจ้า
กรณี บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................นามสกุล.............................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
กรณี บุคคลธรรมดา – ชาวต่างชาติ
นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล.........................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
หนังสื อเดินทางเลขที่
ออกให้โดย......................................................................หมดอายุวนั ที่
กรณี นิติบุคคล
นิติบุคคลชื่อ...........................................................................................................................................................................
ประเภทนิติบุคคล............................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันที่จดทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................
โดยมี........................................................................................................................ .......................................................
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนตามหนังสื อรับรอง / ใบสาคัญการจดทะเบียน ซึ่งออกโดย.............................................................................
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (บริ ษทั ) เปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าแก่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นสมาชิกหรื อผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคาขอสิ นเชื่อ/ขอออกบัตร
เครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กบั ธนาคารดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสิ นเชื่อ ต่ออายุสญ
ั ญาสิ นเชื่อ/บัตรเครดิต การบริ หาร
และป้ องกันความเสี่ ยงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
โทรสารที่ทาสาเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพหรื อบันทึกไว้ ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ เป็ นหลักฐานในการ
ให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
ผูใ้ ห้ความยินยอม / ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผูใ้ ห้ความยินยอม
………………………………………………พยาน
(................................................................................)

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

หมายเหตุ : ข้ อมูลทีบ่ ริษัทเปิ ดเผยให้ แก่ สมาชิกหรือผู้ใช้ บริการเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
แต่ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเป็ นสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลทีจ่ ะให้ ความยินยอมหรือไม่ กไ็ ด้
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หนังสือให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนาข้อมูลที่ได้รบั จากบริษทั ข้อมูลเครดิต
มาใช้จดั ทาแบบจาลองด้านเครดิต
หนังสื อให้ความยินยอมเลขที่ CB
เขี ยนที่ ...........................................................................
วันที่ . ...........เดื อน........................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า
กรณี บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
กรณี บุคคลธรรมดา - ชาวต่างชาติ
นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
หนังสื อเดินทางเลขที่
ออกให้โดย.........................................................................หมดอายุวนั ที่
กรณี นิติบุคคล
นิติบุคคลชื่อ.............................................................................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันที่จดทะเบียน
โดย................................................................
..............................................................................................................เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ข้อมูลเครดิต นาข้อมูลของข้าพเจ้าที่
ได้รับจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่
สามารถระบุวา่ เป็ นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตกาหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อโทรสารที่ ได้ทาซ้ าขึ้นจากหนังสื อให้
ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพหรื อบันทึกไว้ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ ให้ถือเป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของ
ข้าพเจ้าเช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ที่จะให้ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้ และเมื่ อให้ความยินยอมแล้ว
เจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้
……………………............................................................
(……………………............................................................)
ผูใ้ ห้ความยินยอม/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผูใ้ ห้ความยินยอม
.………………..…………………………..พยาน
(..................................................................)

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

