หนังสือขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิต
วันที่...................................................................
เรียน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่ม/ลดวงเงิน หมุนเวียนถาวรสาหรับการใช้บัตรเครดิตของบมจ.ธนาคารกสิ กรไทย มีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ชื่อผูถ้ ือบัตร หมายเลขบัตรเครดิตที่ตอ้ งการขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรเครดิต
1.1......................................................................................................
................................................................................................................
1.2....................................................................................................... ................................................................................................................
1.3....................................................................................................... ................................................................................................................
2. ปั จจุบนั ได้รบั วงเงินหมุนเวียนถาวร จานวน............................................................บาท
ขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวรอีก จานวน............................................................บาท รวมเป็ น................................................................บาท
3. ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนหมุนเวียนถาวร และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่นแล้ว
ดังนี้
3.1 กรณีที่เป็ นลูกค้าชาวไทย สาเนาบัตรประชาชน หรือ กรณีที่เป็ นลูกค้าต่างชาติ สาเนา Passport, VISA และ Work Permit ที่ไม่หมดอายุ
และ
3.2 เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้
ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน*/สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

*กรณีรบั เงินผ่านบัญชีธนาคารต้องเพิ่มเติมสาเนาการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน และ กรณีรบั เงินเดือนเป็ นเงินสด
ต้องเพิ่มเติมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรปี ล่าสุด หรือย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรปี ล่าสุด / ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
สาเนาบัญชีที่ใช้สาหรับดาเนิ นธุรกิจย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ และสัดส่วนการถือหุน้
ประเภทกิจการ ......................................................................................................... หรือ
สาเนาบัญชีเงินฝากหรือเอกสารทางการเงิน (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือ
สาเนาเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี) ..........................................................................................

วิธีการรับรายได้

รับเป็ นเงินสด/เช็ค
รับเป็ นเงินสดและเข้าบัญชีธนาคารอีกส่วนหนึ่ ง
เข้าบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร........................................................ สาขา.................................................................

4. กรณีอนุ มตั ิเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวร ธนาคารจะแจ้งผลผ่านทาง SMS กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................
สาหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตั รเครดิตที่ออกโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงชื่อ.................................................................................................ผูถ้ ือบัตรหลัก
(...............................................................................................)
หมายเหตุ - การขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวรอยูท่ ี่ดุลยพินิจของธนาคารอนุ มตั ิสุดท้ายถือว่าสิ้ นสุด
- โปรดส่งหนังสือขอเพิ่ม/ลดวงเงินหมุนเวียนถาวรฉบับนี้ พร้อมเอกสารแนบไปที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทัว่ ประเทศ

ความเห็นเพิ่มเติมของสาขา........................................................................................................รหัสสาขา.................... ลงชื่อผูจ้ ดั การสาขา....................................
กรณีฝ่ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มหี ลักประกันและร้านค้ารับบัตรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากสาขาติดต่อคุณ....................................โทร.........................
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่สาขาสามารถส่งแฟกซ์มายังหมายเลขโทรสาร 02-470-4779 หรือ ส่งแบบฟอร์มทางไปรษณียม์ าที่ ส่วนบริการลูกค้าสินเชื่อไม่มีหลักประกันและร้านค้ารับบัตร
ฝ่ ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกันและร้านค้ารับบัตร 47/7 หมู่ 3 ถนนป๊ อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Eบค005-01-16

Ref. No. KBank

เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
ทำที่ ............................................................................................ วันที่ ............... เดือน ......................................... พ.ศ. ....................
วิธีการให้ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผู้ให้ความยินยอมต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
2. ผู้ให้ความยินยอมต้องแนบเอกสารดังนี้มาพร้อมโทรสารด้วย : บุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ให้ความยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง
3. ผู้ให้ความยินยอมอาจส่งโทรสารด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ส่งแทนก็ได้
เงื่อนไขในการให้ความยินยอมทางโทรสาร
การให้ความยินยอมทางโทรสารเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็นข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ห้าม
มิให้ผู้ให้ความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การให้ความยินยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเป็นการให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกประการ
บุคคลธรรมดา (กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................... นามสกุล .......................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ..................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................................
บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่
สำหรับบุคคลต่างด้าว
หนังสือเดินทาง
เลขที่
อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................. เลขที่
ความยินยอมนี้จัดทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า และส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) ทางโทรสารเพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคาร/บริษัทดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
เพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่า
คู่ฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
อนึง่ ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธกี ารและเงือ่ นไขของวิธกี ารให้ความยินยอมผ่านทางโทรสารซึง่ ระบุไว้ดา้ นบนของความยินยอมนีอ้ ย่างชัดเจนแล้ว
ลงชื่อ X ......................................................................... ลายมือชื่อ
(......................................................................) ตัวบรรจง
ผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ X ......................................................................... ลายมือชื่อ
ลงชื่อ X ......................................................................... ลายมือชื่อ
(......................................................................) ตัวบรรจง
(......................................................................) ตัวบรรจง
พยาน
พยาน
หมายเหตุ : ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
		 เป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้
แผ่นที่ 3 สำหรับสำนักงานใหญ่

