ขอมูลทางกฏหมายและคำยินยอมของผูสมัคร

เบิก
ยื1นที่ศูนยบริการสินเชื1อ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน หรือสงทางไปรษณีย
ทราบผลภายใน 3 วันทำการ*
*อนุมัติภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้นับตั้งแตวัน/เวลาที่สำนักงานใหญไดรับเอกสารที่สมบูรณครบถวน

โดยการลงลายมือชื่อขางลางนี้ ขาพเจารับทราบและตกลงวาใบสมัครฉบับนี้เปนการสมัครเพ�่อขอสินเชื่อสวนบุคคล
เซ็นทรัล เดอะวัน และสมาชิกเดอะวัน ของขาพเจา ขาพเจาตกลง รับทราบและยอมรับขอกำหนดและเง�่อนไขดังนี้
การพ�จารณาอนุมัติสินเชื่อเปนดุลพ�นิจแตผูเดียวของบร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด (“GCS”) และการ
พ�จารณาอนุมตั กิ ารเปนสมาชิกเดอะวันเปนดุลพ�นจิ แตผเู ดียวของบร�ษทั เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด (“The 1”) หากขาพเจาเปน
สมาชิกเดอะวันอยูแลว ขาพเจาตกลงให The 1 ถือเอาหมายเลขสมาชิกเดอะวันของขาพเจาที่อยูในฐานขอมูล The 1 เปน
หมายเลขสมาชิกของขาพเจา หากขาพเจายังไมเปนสมาชิกเดอะวัน ขาพเจาตกลงให The 1 กำหนดหมายเลขสมาชิกเดอะวัน
ใหแกขา พเจา ในกรณีขา พเจาไมไดรบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ จาก GCS ใหถอื วาบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหร�อโทรสาร
ทีท่ ำสำเนาข�น้ จากความยินยอมฉบับนีย้ งั คงมีผลเปนการสมัครสมาชิกเดอะวัน
ขาพเจารับทราบวายอดสินเชือ่ สวนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน จะไมถกู นำไปคำนวณเพ�อ่ รับเปนคะแนนสะสมของสมาชิก
เดอะวัน โดยเง�อ่ นไขการรับคะแนนสะสมเปนไปตามที่ GCS และ The 1 กำหนด
ขาพเจาตกลงวา GCS และ The 1 มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครนี้หร�อยกเลิกการใหสินเชื่อสวนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน หร�อ
การเปนสมาชิกเดอะวัน โดยไมตอ งระบุหร�อแจงสาเหตุ ในกรณีปฏิเสธใบสมัครสินเชือ่ ขาพเจาสามารถขอคืนเอกสารประกอบ
ใบสมัครไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ GCS ปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา อยางไรก็ตาม หากขาพเจาไดรับอนุมัติการเปน
สมาชิกเดอะวัน ขาพเจายินยอมใหเดอะวันสามารถทำสำเนาเอกสารประกอบใบสมัครดังกลาวได
สำหรับการสมัครสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
ขาพเจายินยอมให GCS ทำการเปดเผย แลกเปลีย่ น สง และ/หร�อโอนขอมูลสวนตัวของขาพเจา และขอมูลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ
กับขาพเจา แกบร�ษทั ในเคร�อ ผูใหบร�การภายนอก ตัวแทนของผูใหบร�การ ผูร บั จางชวงงานตอ หนวยงานราชการตามกฎหมาย
บร�ษัทพันธมิตรอื่นๆ และ/หร�อบุคคลอื่นใดซึ่งจำเปนตอการดำเนินการของ GCS อยางมีนัยสำคัญ และ/หร�อการใหบร�การ
ไดอยางเปนธรรมและตอเนือ่ ง เชน เพ�อ่ ประกอบการพ�จารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ /บัตรเครดิต เพ�อ่ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตอง
เปดเผยหร�อแลกเปลี่ยนขอมูลของขาพเจากับขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลของ GCS และบร�ษัทพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งรวมถึง The 1
และบร�ษัท เซ็นทรัล ร�เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“CRC”) ตลอดจนบร�ษัทในเคร�อ รวมถึงผูรับโอนสิทธิหนาที่จาก
นิตบิ คุ คลดังกลาว สถาบันการเง�นตางๆ บร�ษทั ซึง่ เปนผูใหบร�การบร�หารความเสีย่ ง หร�อผูป ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัดเก็บ
หร�อประมวลผลขอมูล หร�อหนวยงานใดๆ ไมวาเพ�่อประกอบการพ�จารณาคำขอรับสินเชื่อของขาพเจาหร�อเพ�่อการประเมิน
เครดิตของขาพเจา หร�อเพ�อ่ วัตถุประสงคในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย หร�อวัตถุประสงคอน่ื ใดที่ไมตอ งหามตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของและมีความสำคัญกับการใหบร�การแกขา พเจา
ขาพเจาตกลงให GCS ใชขอ มูลทีข่ า พเจาใหไวในใบสมัครฉบับนี้ และ/หร�อทีไ่ ดแจงดวยวาจา หร�อขอมูลอืน่ ใดทีส่ ามารถติดตอ
กับขาพเจาได เปนสถานที่ติดตอในการแจงขอมูลการขอสินเชื่อ แจงวงเง�นที่ขาพเจาไดรับการอนุมัติ แจงขอมูล ขาวสาร
สิทธิประโยชนใดๆ รวมทัง้ การติดตามทวงถามหนีค้ า งชำระ (หากมี) โดยขาพเจาจะแจงให GCS ทราบทันทีหากมีการเปลีย่ นแปลง
ขอมูลใดๆ ทีข่ า พเจาใหไว
ขาพเจายินยอมให GCS มอบหมายใหบุคคลอื่นดำเนินการติดตามทวงถามหนี้คางชำระแทน อีกทั้งยินยอมให GCS
และ/หร�อตัวแทนของ GCS ทำการติดตอ และ/หร�อเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของขาพเจาใหกบั บุคคลตางๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
เพ�่อประโยชนในการติดตามทวงถามหนี้คางชำระของขาพเจาและตกลงให GCS สามารถรับชำระหนี้ของขาพเจาจากบุคคล
อื่นไดตามที่เห็นสมควร
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�่อนไขการใชสินเชื่อซึ่งแนบมากับใบสมัครนี้และที่จะไดสงใหแกขาพเจา
ทุกประการ เวนแตขาพเจาจะทำการยกเลิกการใชสินเชื่อโดยแจงไปยัง GCS
ขาพเจาขอรับรองวาไดอานและเขาใจนโยบายความเปนสวนตัวของ GCS เร�่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่
GCS ไดจัดใหมีข�้นผานชองทางตางๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซตของ GCS ซึ่งขาพเจาสามารถเขาดูดวยการสแกน QR Code
ที่ปรากฏในใบสมัครนี้
โปรดอานนโยบายความเปนสวนตัว

ขอควรระวัง!!
• ดอกเบี้ยเร��มคิดตั้งแตวันที่ไดรับเง�นกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมี (ดอกเบี้ยและ) คาทวงหนี้เพ��ม
• ลูกคาโปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง�่อนไขกอนตัดสินใจลงนาม หากสงสัยโปรดติดตอเจาหนาที่
หร�อศูนยบร�การลูกคา โทร 0-2627-4999

ลายมือชื่อผูขอสินเชื่อ __________________________________________________
วันที่ ________________ / _________________ / _______________

(CIMB THAI)

ธ. ธนชาต (TBANK)

ZNN110000

บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ ไดจายจร�งและ
พอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับของสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
และบัตรสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แคชคารด เร��มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
รายการคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การหร�อคาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ หร�อคาธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
เทียบเทาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น แบบคงที่
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียมการใชวงเง�น
- คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนดของสินเชื่อแบบมีเง�่อนไข
- ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น แบบลดตนลดดอก กรณีผิดนัดชำระ
1.4 คาธรรมเนียมจัดการเง�นกู
คาใชจายตามที่ ไดจายจร�งและพอสมควรแกเหตุ
2.คาใชจายที่จายใหหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายในการชำระเง�น
• ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ชำระที่เคานเตอรของธนาคาร
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ชำระผานระบบ ATM
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ชำระผานระบบธนาคารทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ
- ที่หางเซ็นทรัลทุกสาขา
- ที่เคานเตอรท่ีมีเคร�่องหมาย CenPay
- ที่ทำการไปรษณียที่มีเคร�่องหมาย PAY AT POST และ เอ็มเปย สเตชั่น
- เคานเตอรเซอรว�ส
- ที่จ�ดรับชำระเง�น TRUE MONEY หร�อชำระผาน True Money Wallet Application
- ที่จ�ดรับชำระเง�น mPAY Station หร�อชำระผานโทรศัพทมือถือโดย mPAY Station
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายกรณีเง�นในบัญชีไมพอจาย(กรณีชำระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเง�นอืน่ )
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

อัตราคาบร�การ
ไมมี
ไมมี
11.99% - 25% ตอป
0.55% - 1.17% ตอเดือน (สำหรับระยะเวลาการผอนชำระที่ 12 เดือน)
สูงสุดไมเกิน 15% ตอป
สูงสุดไมเกิน 10% ตอป
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป
ไมมี
1 บาทตอทุกๆ วงเง�นที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท
(เร�ยกเก็บเพ�ยงครั้งเดียวเมื่อมีการใชในครั้งแรก)

ไมมี

ไมมี
15 บาท / 15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
ไมมี
ไมมี
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
12 บาท / ครั้ง
(กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 3 งวด

3.5 คาใชจายในการเบิกสินเชื่อจากเคร�่องเอทีเอ็ม*
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคร�่องเอทีเอ็มในเคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล
4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
4.1 คาใชจายในกรณีเช็คคืน
4.2 คาออกบัตรเอทีเอ็มใหมกรณีหาย/ชำรุด
4.3 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด
4.4 คาขอรหัสเอทีเอ็ม และ Personal Cash Line ใหม ทดแทนรหัสเดิม
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
วันธรรมดา 15.66 บาท / 18.33 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
วันหยุด 16.73 บาท / 19.41 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
(หร�อตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�งแตไมเกิน 20 บาท)
ไมมี
100 บาท / ครั้ง
50 บาท / ครั้ง
50 บาท / ครั้ง
ไมมี

*เฉพาะลูกคาที่ถือบัตรสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แคชคารด สามารถใชบร�การเบิกถอนเง�นสดผานเคร�่องเอทีเอ็มเทานั้น หากลูกคามีการเบิกถอนเง�นสดผานเคร�่องเอทีเอ็มที่อยูภายใตเคร�อขาย
มากกวา 1 เคร�อขายการเก็บคาใชจายจะเก็บเพ�ยงเคร�อขายเดียว/ครั้ง ตามลำดับเคร�อขายที่เกี่ยวของดังน้ี 1.ธ.กรุงศร�อยุธยา 2.เคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล ไดแก ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี ธ.ทิสโก ธ.กรุงไทย ธ.เกียรตินาคิน ธ.ธนชาต ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ.ไทยเครดิตเพ�่อรายยอย ธ. ซีไอเอ็มบี
หมายเหตุ : 1) คาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบร�ษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาในกรณีดังกลาว
2) ในกรณีที่ทานมีปญหาการเบิกถอนเง�นสดจากเคร�่อง ATM กรุณาสอบถามเพ��มเติมไดที่ศูนยบร�การลูกคาสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน หมายเลข 02-627-4999
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สัญญาใหสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ทำที่ บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด อาคารกรุงศร�เพลินจ�ต ทาวเวอร 550 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขาพเจา ผูม ชี อ่ื ปรากฏและลงลายมือชือ่ อยูด า นหนาของคำขอรับสินเชอ่ื นี้ (ผูก )ู ตกลงขอรับสินเชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน
จากบริษทั เจเนอรัล คารด เซอรวสิ เซส จำกัด (ผูใ หก)ู ในวงเงนิ ตามทีผ่ ใู หกจู ะไดอนุมตั ิ และตกลงวาจะปฏิบตั แิ ละยินยอมผูกพันตน
ตามขอกำหนดและเงอ่ื นไขตางๆ ของการใหสนิ เชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน ดังมีรายละเอยี ดตอไปนี้ รวมทัง้ ทีผ่ ใู หกจู ะไดกำหนด
และใหมีผลใชบังคับเปนคราวๆ ไปทุกประการ
1. ผูกูตกลงขอรับสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผูใหกู และผูใหกูตกลงใหสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แกผูกูใน
วงเงินสินเชื่อตามที่ผูใหกูจะพิจารณาอนุมัติและแจงใหผูกูทราบผูกูรับทราบและตกลงวาผูกูอาจขอรับเงินกูทั้งหมดในคราวเดียว
หรือจะขอรับเงินกูสวนที่เหลือเปนคราวๆ ไป ซึ่งแตละครั้งจะตองมีจำนวนไมต่ำกวาจำนวนขั้นต่ำที่ผูใหกูกำหนดภายในวงเงินที่
ไดรับการอนุมัติจากผูใหกู โดยผูกูจะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผูใหกูกำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกู
ตามขอ 3. หรือวิธีอื่นที่ผูใหกูกำหนดเปนคราวๆ ไปและใหถือวาจำนวนที่ผูกูขอรับไปทั้งหมดเปนจำนวนเงินกูตามสัญญานี้
สินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เปนสินเชื่อประเภทวงเงินกูหมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แนนอน และ/หรือ
แบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผูกูมีสิทธิรองขอใชวงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อยางไรก็ตาม ผูใหกู
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปดใชระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ใหบริการและพิจารณาอนุมัติการใหวงเงินสินเชื่อแก
ผูกูตามหลักเกณฑของผูใหกู
2. วงเงนิ สินเชอ่ื ทีผ่ ใู หกอู นุมตั ติ ามขอ 1. เปน วงเงนิ สินเชอ่ื ทีผ่ ใู หกสู ามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงนิ สินเชอ่ื (ไมวา ปรับเพม่ิ หรือลด)
ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ประวัติและลักษณะการใชวงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผูกู รวมถึงระยะเวลา
ทีผ่ กู เู ปน สมาชิกของผูใ หกู เปน ตน ซึง่ เปน ไปตามหลักเกณฑของผูใ หกู รวมถึงหลักเกณฑและระเบยี บทีเ่ กย่ี วของ ทัง้ นี้ การพิจารณา
ปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกลาว ไมกระทบกับหนาที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผูกูไดเบิกใชไปแลว
3. เพื่อประโยชนในการรับและใหสินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผูกูตกลงวา การเบิกใชสินเชื่ออาจทำไดผานทางชองทางตางๆ
ตามขอนี้ และ/หรือชองทางอืน่ ใดตามทีผ่ ใู หกอู าจจัดใหมเี พม่ิ เตมิ ในภายหลังนัน้ ถือเปน การแสดงเจตนาการขอเบกิ ใชเงนิ สด/สินเชอ่ื
และใหบรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจายซึ่งบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐาน
การโอนเงินอื่นใดนั้นถือเปนหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแลวของผูกู ทั้งนี้ ชองทางการเบิกใชสินเชื่อรวมถึงชองทาง
ดังตอไปนี้
ก. การฝากเขา บัญชีเงนิ ฝากธนาคารทีผ่ กู มู อี ยูก บั ธนาคารพาณิชยตามทีร่ ะบุไวในเอกสารทีเ่ กย่ี วของหรือตามวิธกี ารทีผ่ ใู หกกู ำหนด
และใหถอื วาผูก ไู ดรบั ตนเงนิ กูน บั ตัง้ แตทผ่ี ใู หกนู ำเงนิ เขา บัญชีดงั กลาวไมวา ผูก จู ะไดเบกิ ถอนเงนิ จากบัญชีธนาคารทีไ่ ดแจงไวแลว
หรือไมก็ตาม
ข. การทำคำขอเบกิ ใชวงเงนิ สินเชอ่ื ตามแบบทีผ่ ใู หกกู ำหนด ผูใ หกจู ะสงมอบเงนิ ตามทีผ่ กู รู อ งขอโดยผูก จู ะตองลงนามในเอกสาร
การรับเงินกูตามแบบที่ผูใหกูกำหนด
ค. ทำคำขอเบกิ ตนเงนิ กูท างระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หรือผานทางโปรแกรมของผูใ หกผู า นทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือระบบ
ออนไลน หรือระบบเวบ็ ไซต หรือแอปพลิเคชัน่ ใดๆ ของผูใ หกู หรือทีผ่ ใู หกจู ดั ไวให โดยใชรหัสประจำตัวทีผ่ กู กู ำหนดดวยตนเอง
ตามขัน้ ตอนทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือทีผ่ ใู หกจู ดั สงใหผกู ตู ามทีร่ อ งขอ หรือทีผ่ กู ลู งทะเบยี นไดมาตามวิธกี ารเบกิ ตนเงนิ ทีผ่ ใู หกกู ำหนด
ทัง้ นีใ้ นการเบกิ ใชดว ยวิธอี เิ ลก็ ทรอนิกสตา งๆ ขางตน ผูก ตู กลงรับผิดชอบตอจำนวนตนเงนิ กูพ รอมดอกเบย้ี และคาธรรมเนยี มอืน่ ๆ
ทัง้ หมด เปรียบเสมือนผูก ไู ดทำคำขอเบกิ ใชตน เงนิ กูด ว ยตัวเอง ในกรณีดงั กลาว ใหถอื ตนเงนิ กูจ ากการเบกิ ทางชองทางตางๆ
ดังกลาวเปนตนเงินกูอีกจำนวนหนึ่งที่ผูกูไดรับตามสัญญากูที่ผูกูทำไวกับผูใหกูกอนหนานี้
ง. สำหรับผูกูที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูกูสามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจาก
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผูใหกูกำหนด โดยการใชบัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผูกูกำหนดดวยตนเองตาม
ขัน้ ตอนทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือทีผ่ ใู หกอู อกและจัดสงใหผกู ตู ามทีร่ อ งขอโดย ผูก รู บั ทราบวาผูก อู าจตองรับผิดชอบคาธรรมเนยี มใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกลาว
4. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ใหแกผูใหกูดังตอไปนี้
4.1 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผูใหกู (รวมเรียกวา “คาธรรมเนียมสินเชื่อ” เพื่อวัตถุประสงค
ในการอางอิงในขณะทำสัญญาดอกเบย้ี ในอัตราสูงสุดไมเกนิ อัตราทีก่ ฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
คาปรับ คาบริการ คาอากรแสตมปและ/หรือคาธรรมเนยี มใดๆ ตามอัตราทีผ่ ใู หกปู ระกาศกำหนด ทัง้ นีไ้ มเกนิ อัตราสูงสุดที่
ผูใ หกสู ามารถเรยี กเกบ็ ไดตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบย้ี และคาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ นับแตวนั ทีผ่ กู ไู ดรบั หรือถือวาไดรบั สินเชอ่ื
จากผูใหกู
4.2 คาธรรมเนยี มอืน่ ๆ ทีผ่ ใู หกไู ดประกาศแจงไวในตารางอัตราคาธรรมเนยี มตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเวบ็ ไซตของผูใ หกู
เชน คาติดตามทวงถาม หรือคาออกบัตรใหมกรณีสูญหาย หรือชำรุด เปนตน หากมีการติดตามทวงถามใหผูกูชำระหนี้
เงนิ กูค า งชำระ เนอ่ื งจากการผิดนัดหรือผิดขอสัญญาใดๆ ผูก ตู กลงรับผิดชอบชดใชคา ใชจา ยตางๆ ทีเ่ กดิ ขึน้ ใหแกผใู หกจู นเตม็
จำนวน ซึง่ รวมทัง้ คาธรรมเนยี มศาล คาใชจา ยในการดำเนนิ คดีตามกฎหมาย คาทนายความ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ กย่ี วของ

5. ผูก ตู กลงชำระคืนเงนิ กูเ ปน รายงวดตอเดอื นตามทีจ่ ะไดทำความตกลงกับผูใ หกู ผูใ หกจู ะสงใบแจงยอดบัญชี (ซึง่ อาจจะอยูใ นรูปแบบ
ของใบแจงยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส) ทางไปรษณียหรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลวงหนากอนถึงกำหนดชำระ
ไมนอยกวาสิบ (10) วัน และผูกูตกลงชำระคางวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกผูใหกูภายในเวลาที่กำหนดใน
ใบแจงยอดบัญชี ทัง้ นี้ ยอดเงนิ กูพ รอมดอกเบย้ี ทีผ่ กู จู ะตองผอนชำระเปน รายเดอื นนีอ้ าจมีจำนวนแตกตางกันตามยอดรวมตนเงนิ กู
ที่ผูกูไดเบิกใชเปนครั้งคราว นอกจากนี้ หากผูกูชำระสินเชื่อกอนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ใหถือวาผูกูยินยอมใหนำเงินคางวด
ดังกลาวหักเขาบัญชีเพื่อหักหนี้คงคางของผูกู ณ วันที่ผูใหกูไดรับชำระเงินจากผูกู กรณีที่ผูกูไมไดรับ หรือไดรับแตเห็นวา
ใบแจงยอดบัญชีที่ไดรับไมถูกตองทั้งหมด หรือบางสวนไมวาดวยประการใด ผูกูจะตองแจงใหผูใหกูทราบภายในสิบ (10) วัน
นับตั้งแตวันที่ผูกูไดรับใบแจงยอดบัญชีผูใหกูจะตรวจสอบขอมูลไมถูกตองตามที่ผูกูโตแยง และแจงผลการตรวจสอบใหผูกูทราบ
โดยเรว็ ทีส่ ดุ หากผูก เู พกิ เฉยไมโตแยงใหถอื วารายการและยอดหนี้ ทีเ่ รยี กเกบ็ ตามใบแจงยอดบัญชีนน้ั ถูกตอง เวน แตผกู จู ะพิสจู น
ไดวารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีดังกลาวไมถูกตอง และความไมถูกตองนั้นไมไดเกิดขึ้นจากความผิด
หรือความบกพรองของผูก เู องทัง้ นี้ ผูก ตู อ งทักทวงภายในระยะเวลาไมเกนิ หกสิบ (60) วัน นับตัง้ แตวนั ทีผ่ กู ไู ดรบั ใบแจงยอดบัญชี
6. ผูก ตู กลงและรับทราบวา สำหรับสินเชอ่ื ทีม่ ลี กั ษณะการผอนชำระเปน งวด ผูก อู าจชำระคืนเงนิ กูท ง้ั หมดกอนกำหนดตามทีไ่ ดตกลง
กับผูใ หกู โดยผูก ตู อ งติดตอผูใ หกเู พอ่ื สอบถามยอดชำระปดบัญชี และผูก ตู อ งชำระตนเงนิ กูส ว นทีเ่ หลือทัง้ หมด ดอกเบย้ี คาธรรมเนยี ม
การใชวงเงนิ คำนวณจนถึงวันชำระเงนิ คาธรรมเนยี มและหนีอ้ น่ื ๆ ทีค่ า งชำระทัง้ หมดแกผใู หกทู ง้ั จำนวนกอนครบกำหนดเวลาชำระคืน
ในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
7. ผูก ตู กลงชำระคางวดเงนิ กู ดอกเบย้ี คาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ คาธรรมเนยี มการจัดการสินเชอ่ื คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนยี ม
และคาใชจา ยใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกผใู หกตู ามคำขอรับสินเชอ่ื ฉบับนี้โดยการชำระเงนิ เขา บัญชีธนาคารพาณิชยทผ่ี ใู หกู
กำหนด หรือชำระเงนิ ผานผูใ หบริการเคานเตอรรบั ชำระเงนิ และ/หรือชำระผานระบบโทรศัพทอตั โนมัติ ตามเงอ่ื นไขทีผ่ ใู หบริการ
กำหนด (รวมถึงชองทางการชำระเงนิ ในรูปแบบอืน่ โดยผูใ หบริการรับชำระเงนิ อิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงนิ ฝากธนาคารพาณิชย
ตามที่ไดทำความตกลงไวลวงหนากับผูใหกูและธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผูใหกูกำหนด ผูกูตกลงใหผูใหกูนำเงินที่ไดรับ
จากผูก ไู ปชำระดอกเบย้ี คาปรับ คาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ คาปรับ คาธรรมเนยี มการจัดการสินเชอ่ื และคาใชจายอื่นใดที่ผูใหกู
เรียกเก็บและถึงกำหนดชำระ หรือคางชำระอยู และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระหรือคางชำระ
อยูตอไป หรือในลำดับกอนหลังตามที่ผูใหกูเห็นควร หรือในลำดับกอนหลังตามที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชี
8. กรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุแหงการผิดสัญญาหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา
8.1 ผูก ผู ดิ นัดชำระหนีห้ รือคางวดทีถ่ งึ กำหนดชำระ ไมวา งวดหนึง่ งวดใดและไมวา กับผูใ หกหู รือบุคคลใดๆ หรือมีเหตุอนั ควรเชอ่ื
วาผูกูอาจไมสามารถชำระหนี้ไดจนเสร็จสิ้น
8.2 ผูกูไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัญญา
8.3 ผูกูถึงแกความตาย สาบสูญ ลมละลาย ตกเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
8.4 ผูกูถูกฟองในคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือถูกกลาวหาเปนคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย หรือมีพฤติกรรมที่เปนเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนการฉอฉลผูใหกูหรือสถาบันการเงินอื่น
8.5 ผูกูแจงขอมูลอันเปนเท็จตอผูใหกู หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลใหผูใหกูเห็นวาสมาชิกมีฐานะทางการเงินไมเพียงพอ
หรือประสบปญหาอันมีผลตอการชำระหนี้
8.6 เกดิ การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหนวยราชการทีเ่ กย่ี วของ หรือมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อันมีผลกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจ/การใหบริการของผูใหกู
8.7 ผูก ไู มมยี อดคาง หรือไมมกี ารเคลือ่ นไหวทางบัญชี ไมมกี ารติดตอผูใ หกหู รือผูใ หกไู มสามารถติดตอผูก ไู ด (กรณีใดกรณีหนึง่ )
เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 12 เดือน
8.8 ผูก ไู ดรบั เงนิ สดจากผูข ายสินคาหรือผูใ หบริการแทนสินคาหรือบริการ (กรณีใชสนิ เชอ่ื ซือ้ สินคา/บริการ) หรือลักษณะอืน่ ซึง่ ผิด
กฎหมายหรือไมเหมาะสม
8.9 ผูก ใู ชสนิ เชอ่ื ผิดวัตถุประสงค หรือมีวตั ถุประสงคตอ งหามชัดแจงตามกฎหมาย หรือเพอ่ื การฉอฉลหรือทุจริต หรือเพอ่ื ประโยชน
ทางธุรกิจ
9. เมอ่ื เกดิ เหตุตามทีก่ ำหนดในขอ 8.ไมวา ขอหนึง่ ขอใด ผูใ หกมู สี ทิ ธิในการพิจารณาลดวงเงนิ หรือระงับสิทธิการใชบตั ร/สินเชอ่ื ชัว่ คราว
ไดทนั ที และในกรณีทผ่ี ใู หกไู ดสง คำบอกกลาวใหแกผกู ตู ามหลักเกณฑการบอกกลาวตามทีร่ ะบุไวในสัญญานี้ เพอ่ื แจงถึงเหตุแหง
การผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแกไข
ไดแตไมไดแกไข) ผูใ หกมู สี ทิ ธิบอกเลกิ การใหสนิ เชอ่ื ตามสัญญานีไ้ ดทนั ที พรอมทัง้ เรยี กใหผกู ชู ำระคืนเงนิ ทีค่ า งชำระ คาธรรมเนยี ม
การใชวงเงินคางชำระ คาปรับ คาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และคาใชจายใดๆ

ที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระใหแกผูใหกู รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผูกูมีตอผูใหกูไดทันที และผูกูตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูใหกู
สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผูใหกูไดรับ หรือพึงไดรับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การลาชาหรืองดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของผูใหกู
ตามกฎหมาย หรือตามขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นไมถือวาผูใหกูสละสิทธิหรือใหความยินยอมในการดำเนินการใดๆแกผูกูแตประการใด
10. ในระหวางที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามขอ 9.) ผูใหกูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือ
สิทธิประโยชนใดๆทีม่ อบใหกบั ผูก ู รวมถึงแตไมจำกัดเพยี งกรณีทผ่ี กู ไู ดรบั อัตราคาธรรมเนยี มสินเชอ่ื ในอัตราพิเศษ (ตำ่ กวาอัตราปกติ
ที่ระบุในขอ 4.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้นผูใหกูสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่ผูกูไดรับใหเปน
อัตราคาธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกวาเหตุแหงการผิดสัญญานั้นจะไดถูกแกไข โดยไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
และ/หรือคาธรรมเนียมที่ผูใหกูตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
11. ในกรณีทผ่ี กู ยู า ยทีอ่ ยูห รือทีท่ ำงาน ผูก จู ะตองแจงเปน หนังสือใหผใู หกทู ราบทันที โดยทำเปน หนังสือหรือตามวิธที บ่ี ริษทั กำหนด ทัง้ นี้
ผูใหกูจะสงหนังสือหรือคำบอกกลาวสำคัญตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหผูกูทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร
หรือหนังสือใดๆ ที่ผูใหกูสงไปยังผูกู ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเองก็ตาม ถาหาก
สงไปยังที่อยู และ/หรือที่ทำงานตามที่แจงไวใหถือวาสงใหผูกูแลวโดยชอบ ทั้งนี้ไมจำเปนตองคำนึงวาจะถึงตัวผูกูหรือมีผูใดรับไว
หรือไมก็ตาม
12. ผูกูยินยอมใหผูใหกูโอนสิทธิตามขอกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลภายนอกไดโดยผูใหกู
จะสงคำบอกกลาวการโอนใหผูกูทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งรอบบัญชี
13. ผูกูตกลงและรับทราบวาการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกูนั้นจะทำไดเมื่อไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากผูใหกู
14. ผูใ หกสู งวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขอกำหนดและเงอ่ื นไขของการใชสนิ เชอ่ื อัตราดอกเบย้ี เบย้ี ปรับคาธรรมเนยี ม คาบริการตางๆ ได
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบเปนลายลักษณอักษร และทาง www.centralthe1loan.com ลวงหนากอน
จะมีผลบังคับใชไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน เวน แตในกรณีเรง ดวน ผูใ หกจู ะแจงใหทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทยลวงหนาไมนอ ยกวาเจด็ (7) วัน และแจงใหทราบเปน ลายลักษณอกั ษรอีกครัง้ หนึง่ อยางไรก็ตาม ในกรณีทก่ี ารเปลีย่ น
แปลงดังกลาวขางตนเปน ประโยชนหรือลดภาระแกสมาชิกซึง่ มีผลใชบงั คับไดทนั ที บริษทั จะแจงใหสมาชิกทราบเปน ลายลักษณอกั ษร
ภายในสามสิบ (30) วันหลังมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ใหถือวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ
ผูกูตกลงผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขใหมที่แจงใหทราบแลวโดยไมตองทำเอกสารหลักฐานใดๆ ใหแกผูใหกูอีกทั้งสิ้น
15. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลที่ผูกูไดลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผูใหกูอาจประกาศ
เปลีย่ นแปลงภายหลัง) ถือเปน สวนหนึง่ ของสัญญานี้ ในกรณีทข่ี อ ความใดขอความหนึง่ หรือสวนใดสวนหนึง่ ของขอกำหนดและเงอ่ื นไข
การใชสนิ เชอ่ื ฉบับนีก้ ลายเปน ขอความทีเ่ ปน โมฆะขัดกับกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดในประการใดๆ
ตามกฎหมาย ใหสวนอื่นๆ ของขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ ยังคงชอบดวยกฎหมายและใชบังคับ
ไดตามกฎหมายและไมเสอ่ื มเสยี ไปเพราะความเปน โมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดของขอความดังกลาวนัน้
ผูกูไดอานและเขาใจขอตกลงและเงื่อนไขสัญญาใหสินเชื่อสวนบุคคลฉบับนี้แลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ และความประสงคของ
ผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อสวนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน และผูกูจะไดรับสำเนาสัญญาใหสินเชื่อ
สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน พรอมหนังสืออนุมัติเงินกู
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