สัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ทำที่ บริษัท เจเนอรัล คำร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
อำคำรกรุงศรีเพลินจิต ทำวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

ข้ าพเจ้ า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้ าของคาขอรับสินเชื่อนี ้ (ผู้ก้ ู) ตกลงขอรับสินเชื่อส่วนบุคคล
เซ็นทรัล เดอะวัน จากบริ ษัท เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จากัด (ผู้ให้ ก้ )ู ในวงเงินตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะได้ อนุมตั ิ และตกลงว่าจะ
ปฏิบัติและยินยอมผูกพันตน ตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขต่างๆ ของการให้ สินเชื่ อส่วนบุคคล เซ็นทรั ล เดอะวัน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้ รวมทังที
้ ่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะได้ กาหนดและให้ มีผลใช้ บงั คับเป็ นคราวๆ ไปทุกประการ
1.
ผู้ก้ ตู กลงขอรับสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผู้ให้ ก้ ู และผู้ให้ ก้ ตู กลงให้ สนิ เชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะ
วัน แก่ผ้ กู ้ ูในวงเงินสินเชื่อตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะพิจารณาอนุมตั ิและแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบผู้ก้ รู ับทราบและตกลงว่าผู้ก้ อู าจขอรับเงินกู้
ทังหมดในคราวเดี
้
ยว หรื อจะขอรับเงินกู้สว่ นที่เหลือเป็ นคราวๆ ไป ซึ่งแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่
ผู้ให้ ก้ กู าหนดภายในวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ให้ ก้ ู โดยผู้ก้ จู ะลงลายมือชื่อในคาขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
หรื อปฏิบตั ิตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้ อ 3. หรื อวิธีอื่นที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูกาหนดเป็ นคราวๆ ไปและให้ ถือว่าจานวนที่ผ้ กู ้ ูขอรับไป
ทังหมดเป็
้
นจานวนเงินกู้ตามสัญญานี ้
สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เป็ นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกาหนดระยะเวลาชาระคืนที่
แน่นอน และ/หรื อแบบมีกาหนดการชาระคืนขันต
้ ่า ผู้ก้ มู ีสทิ ธิร้องขอใช้ วงเงินสินเชื่อประเภทหนึง่ ประเภทใดหรื อทุกประเภท
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ ก้ สู งวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิ ดใช้ ระงับหรื อเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้ บริ การและพิจารณา
อนุมตั ิการให้ วงเงินสินเชื่อแก่ผ้ กู ้ ตู ามหลักเกณฑ์ของผู้ให้ ก้ ู
2.
วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ใู ห้ ก้ อู นุมตั ิตามข้ อ 1. เป็ นวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ามารถทาการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่
ว่าปรับเพิ่มหรื อลด) ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะการใช้ วงเงิน ประวัติการชาระหนี ้
ของผู้ก้ ู รวมถึงระยะเวลาที่ผ้ กู ้ ูเป็ นสมาชิกของผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้ ก้ ู รวมถึงหลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ไม่กระทบกับหน้ าที่และความรับผิดชอบใน
การชาระคืนสินเชื่อที่ผ้ กู ้ ไู ด้ เบิกใช้ ไปแล้ ว
3.
เพื่อประโยชน์ในการรับและให้ สนิ เชื่อตามคาขอรับสินเชื่อฉบับนี ้ ผู้ก้ ตู กลงว่า การเบิก ใช้ สนิ เชื่ออาจทาได้ ผา่ นทาง
ช่องทางต่างๆ ตามข้ อนี ้ และ/หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ อู าจจัดให้ มีเพิ่มเติมในภายหลังนัน้ ถือเป็ นการแสดงเจตนาการ
ขอเบิกใช้ เงินสด/สินเชื่อ และให้ บรรดาหลักฐานการนาฝากเงินเข้ า บัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายซึ่งบันทึกโดยเครื่ อง
ฝากถอนอัตโนมัติ หรื อหลักฐานการโอนเงินอื่นใดนันถื
้ อเป็ นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้ วของผู้ก้ ู ทังนี
้ ้ ช่อง
ทางการเบิกใช้ สนิ เชื่อรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี ้
ก. การฝากเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่กบั ธนาคารพาณิชย์ ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารที่เกี่ยวข้ องหรื อตาม
วิธีการที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูกาหนด และให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับต้ นเงินกู้นบั ตังแต่
้ ที่ผ้ ใู ห้ ก้ นู าเงินเข้ าบัญชี ดงั กล่าวไม่ว่าผู้ก้ ูจะได้ เบิกถอนเงิน
จากบัญชีธนาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แล้ วหรื อไม่ก็ตาม
ข. การทาคาขอเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด ผู้ให้ ก้ จู ะส่งมอบเงินตามที่ผ้ กู ้ รู ้ องขอโดยผู้ก้ จู ะต้ อง
ลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
ค. ท าค าขอเบิ ก ต้ น เงิ น กู้ ทางระบบโทรศัพ ท์ ต อบรั บ อัต โนมัติ หรื อ ผ่ า นทางโปรแกรมของผู้ใ ห้ ก้ ู ผ่ า นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อระบบออนไลน์ หรื อระบบเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ใดๆ ของผู้ให้ ก้ ู หรื อที่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ดั ไว้ ให้ โดยใช้ รหัส
ประจาตัวที่ผ้ กู ้ ูกาหนดด้ วยตนเองตามขันตอนที
้
่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด หรื อที่ผ้ ใู ห้ ก้ ู จัดส่งให้ ผ้ กู ้ ูตามที่ร้องขอ หรื อที่ผ้ กู ้ ูลงทะเบียน
ได้ มาตามวิธีการเบิกต้ นเงินที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด ทังนี
้ ้ในการเบิก ใช้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้ างต้ น ผู้ก้ ตู กลงรับผิดชอบต่อ

จานวนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทังหมด
้
เปรี ยบเสมือนผู้ก้ ไู ด้ ทาคาขอเบิก ใช้ ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ใน
กรณีดงั กล่าว ให้ ถือต้ นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็ น ต้ นเงินกู้อีกจานวนหนึง่ ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับตามสัญญากู้ที่ผ้ ู
กู้ทาไว้ กบั ผู้ให้ ก้ กู ่อนหน้ านี ้
ง. สาหรับผู้ก้ ทู ี่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ก้ สู ามารถเบิกถอนเงิน
สด/สินเชื่อจากเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด โดยการใช้ บตั รสมาชิกกับเลขรหัสประจาตัวที่ผ้ กู ้ กู าหนด
ด้ วยตนเองตามขัน้ ตอนที่ผ้ ูให้ ก้ ูกาหนด หรื อที่ ผ้ ูให้ ก้ ูออกและจัดส่ง ให้ ผ้ ูก้ ูตามที่ร้องขอโดย ผู้ก้ ูรับทราบว่าผู้ก้ ู อาจต้ อง
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากธุรกรรมดังกล่าว
4.

ผู้ก้ ตู กลงชาระดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ดู งั ต่อไปนี ้

4.1
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิ น ในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู (รวมเรี ยกว่า “ค่า ธรรมเนียมสินเชื่อ ” เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการอ้ างอิง ในขณะทาสัญญาดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน อัตราที่กฎหมายกาหนด หรื อตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าอากรแสตมป์ และ/หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผ้ ใู ห้ ก้ ปู ระกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ามารถเรี ย กเก็บได้ ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินนับแต่
วันที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับหรื อถือว่าได้ รับสินเชื่อจากผู้ให้ ก้ ู
4.2
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูได้ ประกาศแจ้ งไว้ ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้ หรื อในเว็บไซต์
ของผู้ให้ ก้ ู เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรื อค่าออกบัตรใหม่กรณีสญ
ู หาย หรื อชารุ ด เป็ นต้ น หากมีการติดตามทวงถามให้ ผ้ กู ้ ู
ชาระหนี ้เงินกู้ค้างชาระ เนื่องจากการผิดนัดหรื อผิดข้ อสัญญาใดๆ ผู้ก้ ตู กลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นให้ แก่
ผู้ให้ ก้ จู นเต็มจานวน ซึ่งรวมทังค่
้ าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5.
ผู้ก้ ตู กลงชาระคืนเงินกู้เป็ นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ ทาความตกลงกับผู้ให้ ก้ ู ผู้ให้ ก้ จู ะส่งใบแจ้ งยอดบัญชี (ซึง่
อาจจะอยู่ในรู ปแบบของใบแจ้ งยอดปกติหรื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ทางไปรษณีย์หรื อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนดชาระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้ก้ ูตกลงชาระค่างวดหรื อหนี ้อื่นใดรวมทังค่
้ าธรรมเนียมใดๆ
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ภู ายในเวลาที่กาหนดในใบแจ้ งยอดบัญชี ทังนี
้ ้ ยอดเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยที่ผ้ กู ้ จู ะต้ องผ่อนชาระเป็ นรายเดือนนี ้
อาจมีจานวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้ นเงินกู้ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ เบิกใช้ เป็ นครัง้ คราว นอกจากนี ้ หากผู้ก้ ชู าระสินเชื่อก่อนวันที่กาหนด
ในงวดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ก้ ยู ินยอมให้ นาเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้ าบัญชีเพื่อหักหนี ้คงค้ างของผู้ก้ ู ณ วันที่ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ รับชาระเงิน
จากผู้ก้ ู กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่ได้ รับ หรื อได้ รับแต่เห็นว่าใบแจ้ งยอดบัญชีที่ได้ รับไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
หรื อบางส่วนไม่วา่ ด้ วยประการใด
ผู้ก้ จู ะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ูทราบภายในสิบ (10) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับใบแจ้ งยอดบัญชีผ้ ใู ห้ ก้ จู ะตรวจสอบข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง
ตามที่ผ้ กู ้ โู ต้ แย้ ง และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ กู ้ ทู ราบโดยเร็ วที่สดุ หากผู้ก้ เู พิกเฉยไม่โต้ แย้ งให้ ถือว่ารายการและยอดหนี ้ ที่
เรี ยกเก็บตามใบแจ้ งยอดบัญชีนนถู
ั ้ กต้ อง เว้ นแต่ผ้ กู ้ จู ะพิสจู น์ได้ ว่ารายการและยอดหนี ้ตามที่ปรากฏในใบแจ้ งยอดบัญชี
ดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และความไม่ถูกต้ องนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นจากความผิด หรื อความบกพร่ องของผู้ก้ เู องทังนี
้ ้ ผู้ก้ ูต้องทักท้ วง
ภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี
6.
ผู้ก้ ตู กลงและรับทราบว่า สำหรั บสินเชื่อที่มีลักษณะกำรผ่ อนชำระเป็ นงวด ผู้ก้ ูอำจชำระคืนเงินกู้ทงั ้ หมด
ก่ อนกำหนดตำมที่ได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู โดยผู้ก้ ูต้องติดต่ อผู้ให้ ก้ เู พื่อสอบถำมยอดชำระปิ ดบัญชี และผู้ก้ ูต้องชำระ
ต้ นเงินกู้ส่วนที่เหลือทัง้ หมด ดอกเบีย้ ค่ ำธรรมเนียมกำรใช้ วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงินค่ ำธรรมเนียมและ
หนี อ้ ่ ืนๆ ที่ค้ำงชำระทัง้ หมดแก่ ผ้ ูให้ ก้ ูทัง้ จำนวนก่ อนครบกำหนดเวลำชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระ
เงินงวดถัดไป

7. ผู้ก้ ูตกลงชาระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริ การ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ผ้ กู ้ มู ีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ตู ามคาขอรับสินเชื่อฉบับนี โ้ ดยการชาระเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูกาหนด หรื อชาระเงินผ่านผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ รับชาระเงินและ/หรื อชาระผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด (รวมถึงช่องทางการชาระเงินในรู ปแบบอื่นโดยผู้ให้ บริ การรับชาระเงินอิสระ)
หรื อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ ทาความตกลงไว้ ล่ วงหน้ ากับผู้ให้ ก้ ูและธนาคาร หรื อวิธีการอื่นๆ
ตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
ผู้ก้ ูยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ ก้ นู าเงินที่ได้ รับจากผู้ก้ ไู ปตัดชาระหนี ้ตามลาดับก่อนหลังดังต่อไปนี ้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ดอกเบี ้ยและเงินต้ นที่ค้างชาระ ตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดบัญชี
8.
กรณีต่อไปนีใ้ ห้ ถอื ว่ ำเป็ นเหตุแห่ งกำรผิดสัญญำหรือเหตุแห่ งกำรบอกเลิกสัญญำ
8.1 ผู้ก้ ูผิดนั ดชำระหนีห้ รื อค่ ำงวดที่ถึงกำหนดชำระ ไม่ ว่ำงวดหนึ่งงวดใดและไม่ ว่ำกับผู้ให้ ก้ ูหรื อบุคคลใดๆ
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ ำผู้ก้ อู ำจไม่ สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ จนเสร็จสิน้
8.2 ผู้ก้ ไู ม่ ปฏิบัติตำมข้ อกำหนดหรือเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดของสัญญำ
8.3
ผู้ก้ ถู งึ แก่ ควำมตำย สำบสูญ ล้ มละลำย ตกเป็ นบุคคลไร้ ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
8.4
ผู้ก้ ูถูกฟ้ องในคดีแพ่ ง หรื อคดีล้มละลำย หรื อถูกกล่ ำวหำเป็ นคดีอำญำ หรื อถูกยึด/อำยัดทรั พย์ หรื อมี
พฤติกรรมที่เป็ นเหตุอันควรสงสัยว่ ำเป็ นกำรฉ้ อฉลผู้ให้ ก้ หู รือสถำบันกำรเงินอื่น
8.5
ผู้ก้ แู จ้ งข้ อมูลอันเป็ นเท็จต่ อผู้ให้ ก้ ู หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอันมีผลให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ห็นว่ ำสมำชิกมีฐำนะทำง
กำรเงินไม่ เพียงพอ หรือประสบปั ญหำอันมีผลต่ อกำรชำระหนี ้
8.6
เกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงทำงกฎหมำย และ/หรื อ ประกำศของหน่ วยรำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบต่ อกำรประกอบธุรกิจ/กำรให้ บริกำรของผู้ให้ ก้ ู
8.7
ผู้ก้ ไู ม่ มียอดค้ ำง หรือไม่ มีกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี ไม่ มีกำรติดต่ อผู้ให้ ก้ ูหรือผู้ให้ ก้ ไู ม่ สำมำรถติดต่ อผู้ก้ ู
ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็ นเวลำติดต่ อกันอย่ ำงน้ อย 12 เดือน
8.8
ผู้ ก้ ู ไ ด้ รั บ เงิน สดจำกผู้ ข ำยสินค้ ำหรื อผู้ ใ ห้ บ ริ กำรแทนสิน ค้ ำ หรื อ บริ ก ำร (กรณี ใ ช้ สิ น เชื่อซื อ้ สินค้ ำ/
บริกำร) หรือลักษณะอื่นซึ่งผิดกฎหมำยหรือไม่ เหมำะสม
8.9
ผู้ก้ ใู ช้ สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ ต้องห้ ำมชัดแจ้ งตำมกฎหมำย หรือเพื่อกำรฉ้ อฉลหรือ
ทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ ทำงธุรกิจ
9.
เมื่อเกิดเหตุตำมที่กำหนดในข้ อ 8.ไม่ ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้ให้ ก้ ูมีสิทธิในกำรพิจำรณำลดวงเงิน หรื อระงับ
สิทธิกำรใช้ บัตร/สินเชื่อชั่วครำวได้ ทันที และในกรณีท่ ผี ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ ส่งคำบอกกล่ ำวให้ แก่ ผ้ กู ้ ตู ำมหลักเกณฑ์ กำรบอก
กล่ ำวตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้ เพื่อแจ้ งถึงเหตุแห่ งกำรผิดนัดหรือผิดสัญญำและเตือนให้ ผ้ กู ้ ดู ำเนินกำรแก้ ไขกำร
ผิดสัญญำหรื อผิดเงื่อนไขในเวลำที่กำหนด (ในกรณีท่ สี ำมำรถแก้ ไขได้ แต่ ไม่ ได้ แก้ ไข) ผู้ให้ ก้ ูมีสิทธิบอกเลิกกำร
ให้ สินเชื่อตำมสัญญำนีไ้ ด้ ทันที พร้ อมทัง้ เรียกให้ ผ้ กู ้ ชู ำระคืนเงินที่ค้ำงชำระ ค่ ำธรรมเนียมกำรใช้ วงเงินค้ ำงชำระ
ค่ ำปรั บ ค่ ำธรรมเนียมกำรจัดกำรสินเชื่อ และค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่ผ้ ูก้ ูมีหน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ ผ้ ูให้ ก้ ู รวมทัง้ หนีท้ ุก
ชนิ ด ทุกจำนวนที่ผ้ ูก้ ูมีต่อผู้ให้ ก้ ูได้ ทันที และผู้ก้ ูตกลงรั บผิดชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ ผ้ ูให้ ก้ ู สำหรั บบรรดำควำม
เสียหำยที่ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ รับ หรือพึงได้ รับในกรณีกำรผิดสัญญำ ทัง้ นี ้ กำรล่ ำช้ ำหรืองดเว้ นใดๆ ในกำรใช้ สิทธิของผู้ให้
กู้ ต ำมกฎหมำย หรื อ ตำมข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขนั ้น ไม่ ถื อ ว่ ำ ผู้ ใ ห้ ก้ ู ส ละสิ ท ธิ ห รื อ ให้ ค วำมยิ น ยอมในกำร
ดำเนินกำรใดๆแก่ ผ้ ูก้ ูแต่ ประกำรใด อย่ ำงไรก็ดี กรณีผ้ ูก้ ูถึงแก่ ควำมตำย ให้ ถือว่ ำสัญญำกู้ฉบับนีส้ ิน้ สุดลงและ
ผู้ให้ ก้ มู ีสิทธิเรียกร้ องในยอดหนีค้ ้ ำงชำระทันที โดยผู้ให้ ก้ ไู ม่ จำต้ องส่ งคำบอกกล่ ำวเพื่อเลิกสัญญำ

10.
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดเหตุผิดสัญญำใดๆ ตำมที่กำหนดในข้ อ 8. (นอกเหนือจำกสิทธิตำมข้ อ 9.)
10.1 ผู้ให้ ก้ ูขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกสิทธิพิเศษหรื อสิทธิประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ มอบให้ กับผู้ก้ จู นกว่ ำเหตุแห่ ง
กำรผิดสัญญำนัน้ จะได้ ถกู แก้ ไข
10.2 กรณีท่ ีผ้ ูก้ ูผิดนัดชำระหนีห้ รื อค่ ำงวดที่ถึงกำหนดชำระงวดใดงวดหนึ่ง หำกผู้ก้ ูได้ รับดอกเบีย้ ในอัตรำ
พิเศษที่ต่ำกว่ ำอัตรำปกติท่ รี ะบุในข้ อ 4.1 ผู้ให้ ก้ ูขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดอัตรำดอกเบีย้ ผิดนัดชำระหนีต้ ำมอัตรำที่
ผู้ให้ ก้ กู ำหนดจนกว่ ำเหตุแห่ งกำรผิดสัญญำนัน้ จะได้ ถกู แก้ ไขโดยไม่ ถอื เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ และ/
หรื อค่ ำธรรมเนียมที่ผ้ ูให้ ก้ ูต้องแจ้ งให้ ผ้ ูก้ ูทรำบล่ วงหน้ ำ ทัง้ นีอ้ ัตรำดอกเบีย้ ผิดนัดชำระหนีด้ ังกล่ ำวต้ องไม่ เกิน
อัตรำสูงสุดที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ำมำรถเรียกเก็บได้ ตำมกฎหมำย
11.
ในกรณีที่ผ้ กู ้ ยู ้ ายที่อยูห่ รื อที่ทางาน ผู้ก้ จู ะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบทันที โดยทาเป็ นหนังสือหรื อตามวิธีที่
บริ ษั ท ก าหนด ทัง้ นี ้ ผู้ใ ห้ ก้ ูจ ะส่งหนัง สือหรื อค าบอกกล่าวสาคัญ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บ ริ โภคให้ ผ้ ูก้ ูทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรั บ บรรดาเอกสาร หรื อ หนังสือใดๆ ที่ผ้ ูให้ ก้ ูส่งไปยังผู้ก้ ู ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นหรื อ ไม่
ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งเองก็ตาม ถ้ าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรื อที่ทางานตามที่แจ้ งไว้ ให้ ถือว่าส่งให้ ผ้ กู ้ แู ล้ วโดยชอบ
ทังนี
้ ้ไม่จาเป็ นต้ องคานึงว่าจะถึงตัวผู้ก้ หู รื อมีผ้ ใู ดรับไว้ หรื อไม่ก็ตาม
12.
ผู้ก้ ูยินยอมให้ ผ้ ูให้ ก้ ูโอนสิท ธิ ตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขตามสัญญาฉบับนี ไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ว นให้ แ ก่
บุคคลภายนอกได้ โดยผู้ให้ ก้ จู ะส่งคาบอกกล่าวการโอนให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึง่ รอบบัญชี
13.
ผู้ก้ ูตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้
นันจะท
้ าได้ เมื่อได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากผู้ให้ ก้ ู
14.
ผู้ให้ ก้ ูสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดและเงื่อนไขของกำรใช้ สินเชื่อ อัตรำดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ
ค่ ำธรรมเนียม ค่ ำบริ กำรต่ ำงๆ ได้ ไม่ ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่ วนโดยผู้ให้ ก้ ูจะแจ้ งให้ ผ้ ูก้ ทู รำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร
และทำง www.centralthe1loan.com ล่ วงหน้ ำก่ อนจะมีผลบังคับใช้ ไม่ น้อยกว่ ำสำมสิบ (30) วัน เว้ นแต่ ในกรณี
เร่ งด่ วน ผู้ให้ ก้ ูจะแจ้ งให้ ทรำบทำงจดหมำยหรื อประกำศทำงหนังสือพิมพ์ รำยวันภำษำไทยล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ ำ
เจ็ ด (7) วั น และแจ้ ง ให้ ทรำบเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรอีกครั ้ง หนึ่ ง อย่ ำ งไรก็ ตำม ในกรณี ท่ ีกำรเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่ ำวข้ ำงต้ นเป็ นประโยชน์ หรือลดภำระแก่ สมำชิกซึ่งมีผลใช้ บังคับได้ ทันที บริษัทจะแจ้ งให้ สมำชิกทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์ อักษรภำยในสำมสิบ (30) วันหลังมีผลใช้ บังคับ ทัง้ นี ้ ให้ ถอื ว่ ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ ำวเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีแ้ ละผู้ก้ ตู กลงผูกพันตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ท่ แี จ้ งให้ ทรำบแล้ วโดยไม่
ต้ องทำเอกสำรหลักฐำนใดๆ ให้ แก่ ผ้ ใู ห้ ก้ อู ีกทัง้ สิน้
15.
ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทังที
้ ่ผ้ ใู ห้
กู้อาจประกาศเปลีย่ นแปลงภายหลัง) ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ ในกรณีที่ข้อความใดข้ อความหนึง่ หรื อส่วนใดส่วนหนึง่
ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ สินเชื่อฉบับนี ้กลายเป็ นข้ อความที่เป็ นโมฆะขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้ วยกฎหมา ย ไม่
สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับมิได้ ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ สว่ นอื่นๆ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ สนิ เชื่อฉบับนี ้ยังคงมี
ผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้ วยกฎหมายและใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับมิได้ ของข้ อความดังกล่าวนัน้
ผู้ก้ ไู ด้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อตกลงและเงื่อนไขสัญญำให้ สินเชื่อส่ วนบุคคลฉบับนีแ้ ล้ ว เห็นว่ ำถูกต้ องตำมเจตนำรมณ์
และควำมประสงค์ ของผู้ก้ ทู ุกประกำร จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนในใบสมัครสินเชื่อส่ วนบุคคลเซ็นทรัล
เดอะวัน และผู้ก้ จู ะได้ รับสำเนำสัญญำให้ สินเชื่อส่ วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน พร้ อมหนังสืออนุมัติเงินกู้
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