ใบลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
เพ�่อใชบร�การเง�นดวนสั่งได Central The 1 Call for Cash
สิทธิประโยชนจากบร�การเง�นดวนสั่งได Central The 1 Call for Cash

ทันใจ
โอนเง�นสดเขาบัญชีธนาคารของทาน ภายใน
1-3 วันทำการ หลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ

24H สะดวก
สัง่ เง�นสดไดทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ผานระบบ
โทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ

เบาใจ

เลือกได
เลือกผอนชำระเปนรายเดือน นานสูงสุด 10 เดือน

ขอสินเชือ่ สูงสุดไดเทากับวงเง�นสด คงเหลือ
ในบัตรดวยจำนวนสินเชือ่ ขัน้ ต่ำเพ�ยง 5,000 บาท

กรุณาแนบเอกสารดังตอไปนี้

• สำเนาบัตรประชาชน (พรอมลงลายมือชือ่ ) • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาแรกทีต่ อ งการใหโอนเง�นเขา

ลงทะเบียนครั้งเดียว ใชบร�การไดตลอด ไมตองลงใหม
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ โทร 02-627-8899
สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ โทร 02-627-8111

CentralThe1CreditCard
www.centralthe1card.com

LIFESTYLE CODE

กรุณากรอกขอมูลในสวนที่ 1 2 และ 3 ใหครบถวน
• สวนที่ 1 : รายละเอียดสวนบุคคลของบัตรหลัก
นาย
นาง
นางสาว
หมายเลขบัตรเครดิต
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพทบา น

ชือ่

นามสกุล
โทรศัพทมอื ถือ
โทรศัพททท่ี ำงาน

ตอ

ตอ

• สวนที่ 2 : รายละเอียดบัญชีธนาคารเพ�อ่ ใชรบั เง�น
ขาพเจาประสงคใหบร�ษทั โอนเง�นสินเชือ่ เขาบัญชีธนาคารของขาพเจาทีร่ ะบุ (พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาแรก) มาดวยแลวจะใชเมือ่ ขาพเจา
ทำคำขอเบิกสินเชือ่ เง�นดวนสัง่ ได Central The 1 Call for Cash ทีจ่ ะเกิดข�น้ ตอไปในอนาคต
กรุณาโอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร ทีข่ า พเจาระบุ
1) ธ.กรุงศร�อยุธยา
2) ธ.กรุงเทพ
3) ธ.กรุงไทย
4) ธ.ไทยพาณิชย
5) ธ.กสิกรไทย
6) ธ.ทหารไทย
*หมายเหตุ: ธนาคารหมายเลข 1-5 บร�ษทั ฯ ใหบร�การโอนเง�นภายใน 1 วันทำการ กรณีอนุมตั กิ อ น 13.00น. และธนาคารหมายเลข 6 โอนเง�นภายใน 3 วันทำการหลังทำรายการกอนเวลา 13.00 น.

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

สาขา

ประเภทบัญชี

• สวนที่ 3 : ขอมูลทางกฏหมายและคำยินยอมของผูส มัคร
ในการลงลายมือชือ่ นีข้ า พเจายอมรับวาไดตกลงสมัครเปดใชบร�การเง�นดวนสัง่ ได Central The 1 Call for Cash โดยขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดทีร่ ะบุในใบสมัครนีเ้ ปนความจร�งและถูกตองทุกประการ
โดยขาพเจาตกลงสงมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการขอสินเชือ่ นี้ และตกลงจะไมเร�ยกคืนเอกสารทัง้ หมดไมวา ในกรณีใดๆ
ขาพเจาตกลงวาขาพเจาสามารถทำคำขอเบิกตนเง�นกูท างระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หร�อผานทางโปรแกรมของบร�ษทั ผานทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หร�อระบบออนไลน หร�อระบบเว็บไซตของทางบร�ษทั
โดยขาพเจาจะตองใชรหัสประจำตัวทีบ่ ร�ษทั กำหนดและจัดสงใหขา พเจา หร�อทีข่ า พเจาทำการลงทะเบียนไดมาแลว และปฏิบตั ติ ามว�ธกี ารเบิกตนเง�นทีบ่ ร�ษทั กำหนด ทัง้ นีใ้ นการเบิกถอนดวยว�ธอี เิ ล็กทรอนิกสตา งๆ ขางตน
ขาพเจาตกลงรับผิดชอบตอความเสียหายและจำนวนเง�นกูพ รอมดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ทัง้ หมด เปร�ยบเสมือนขาพเจาไดทำคำขอเบิกตนเง�นกูด ว ยตัวเองในทุกกรณี ในกรณีการเบิกตนเง�นกูท างโทรศัพทหร�อผาน
ทางโปรแกรมของบร�ษทั ผานทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หร�อระบบออนไลน หร�อระบบเว็บไซตของทางบร�ษทั ดังกลาว ใหถอื วาเปนการแสดงเจตนาเบิกตนเง�นกูด ว ยตัวขาพเจาเอง และยอมรับวาตนเง�นกูจ ากการเบิกทางโทรศัพท
ดังกลาวเปนอีกจำนวนหนึง่ ทีข่ า พเจาไดรบั ตามสัญญากู ทีส่ มาชิกทำไวกบั บร�ษทั กอนหนานีร้ วมไปถึงยอมรับวาบรรดาใบนำฝากเง�นเขาธนาคาร รายงานการเบิกจายบันทึกโดยเคร�อ่ งฝากถอนอัตโนมัตหิ ร�อรายการโอนเง�น
เขาบัญชีของขาพเจาอืน่ ใดนัน้ ถือเปนหลักฐานการรับเง�นสด/สินเชือ่ โดยชอบแลวของขาพเจาแลว

ลายเซ็นผูถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
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) ชื่อและนามสกุลตัวบรรจง

กรุณาสงแบบฟอรมคำขอพรอมเอกสารมาทางไปรษณีย จาหนาซองถึง บร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด แผนก Data Entry (อนุมตั เิ ง�นดวนสัง่ ได Central The 1 Call for Cash) ชัน้ 16
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