สัญญาให้ สินเชื่อส่ วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ทาที่ บริษัท เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จากัด
อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้ าพเจ้ า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้ าของคาขอรับสินเชื่อนี ้ (ผู้ก้ )ู ตกลงขอรับสินเชื่อ
ส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากบริษัท เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จากัด (ผู้ให้ ก้ )ู ในวงเงินตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะ
ได้ อนุมตั ิ และตกลงว่าจะปฏิบตั ิและยินยอมผูกพันตน ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้ สินเชื่อ
ส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ รวมทังที
้ ่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะได้ กาหนดและให้ มีผลใช้ บงั คับเป็ น
คราวๆ ไปทุกประการ
1.
ผู้ก้ ตู กลงขอรับสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผู้ให้ ก้ ู และผู้ให้ ก้ ตู กลงให้ สินเชื่อส่วนบุคคล
เซ็นทรัล เดอะวัน แก่ผ้ กู ้ ใู นวงเงินสินเชื่อตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะพิจารณาอนุมตั ิและแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบผู้ก้ รู ับทราบและ
ตกลงว่าผู้ก้ อู าจขอรับเงินกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยว หรื อจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็ นคราวๆ ไป ซึ่งแต่ละครัง้
จะต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนดภายในวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ให้ ก้ ู โดยผู้ก้ จู ะ
ลงลายมือชื่อในคาขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด หรื อปฏิบตั ิตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้ อ 3. หรื อ
วิธีอื่นที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนดเป็ นคราวๆ ไปและให้ ถือว่าจานวนที่ผ้ กู ้ ขู อรับไปทังหมดเป็
้
นจานวนเงินกู้ตามสัญญานี ้
สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เป็ นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกาหนดระยะเวลา
ชาระคืนที่แน่นอน และ/หรื อแบบมีกาหนดการชาระคืนขันต
้ ่า ผู้ก้ มู ีสิทธิร้องขอใช้ วงเงินสินเชื่อประเภทหนึง่
ประเภทใดหรื อทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ ก้ สู งวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเปิ ดใช้ ระงับหรื อเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสินเชื่อที่ให้ บริการและพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ วงเงินสินเชื่อแก่ผ้ กู ้ ตู ามหลักเกณฑ์ของผู้ให้ ก้ ู
2.
วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ใู ห้ ก้ อู นุมตั ิตามข้ อ 1. เป็ นวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ามารถทาการพิจารณาทบทวน
วงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรื อลด) ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะ
การใช้ วงเงิน ประวัตกิ ารชาระหนี ้ของผู้ก้ ู รวมถึงระยะเวลาที่ผ้ กู ้ เู ป็ นสมาชิกของผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของผู้ให้ ก้ ู รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าว ไม่กระทบกับหน้ าที่และความรับผิดชอบในการชาระคืนสินเชื่อที่ผ้ กู ้ ไู ด้ เบิกใช้ ไปแล้ ว
3.
เพื่อประโยชน์ในการรับและให้ สินเชื่อตามคาขอรับสินเชื่อฉบับนี ้ ผู้ก้ ตู กลงว่า การเบิกใช้ สินเชื่ออาจ
ทาได้ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้ อนี ้ และ/หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ อู าจจัดให้ มีเพิ่มเติมในภายหลัง
นัน้ ถือเป็ นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้ เงินสด/สินเชื่อ และให้ บรรดาหลักฐานการนาฝากเงินเข้ า บัญชี
ธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายซึ่งบันทึกโดยเครื่ องฝากถอนอัตโนมัติ หรื อหลักฐานการโอนเงินอื่นใดนัน้ ถื อ
เป็ นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้ วของผู้ก้ ู ทัง้ นี ้ ช่องทางการเบิกใช้ สินเชื่อรวมถึงช่องทาง
ดังต่อไปนี ้

ก. การฝากเข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ ผ้ ูก้ ูมี อ ยู่กับธนาคารพาณิ ช ย์ ต ามที่ ระบุไ ว้ ใ นเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องหรื อตามวิธีการที่ผ้ ูให้ ก้ ูกาหนด และให้ ถือว่าผู้ก้ ูได้ รับ ต้ นเงินกู้นับตังแต่
้ ที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูนาเงินเข้ าบัญชี
ดังกล่าวไม่วา่ ผู้ก้ จู ะได้ เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แล้ วหรื อไม่ก็ตาม
ข. การทาคาขอเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด ผู้ให้ ก้ จู ะส่งมอบเงินตามที่ผ้ กู ้ รู ้ องขอ
โดยผู้ก้ จู ะต้ องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
ค. ทาคาขอเบิกต้ นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรื อผ่านทางโปรแกรมของผู้ให้ ก้ ผู ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อระบบออนไลน์ หรื อระบบเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ใดๆ ของผู้ให้ ก้ ู หรื อที่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
จัดไว้ ให้ โดยใช้ รหัสประจาตัวที่ ผ้ กู ้ ูกาหนดด้ วยตนเองตามขันตอนที
้
่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด หรื อที่ผ้ ใู ห้ ก้ ู จัดส่งให้ ผ้ กู ้ ู
ตามที่ร้องขอ หรื อที่ผ้ ูก้ ูลงทะเบียนได้ มาตามวิธีการเบิกต้ นเงินที่ผ้ ูให้ ก้ ูกาหนด ทัง้ นีใ้ นการเบิก ใช้ ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้ างต้ น ผู้ก้ ตู กลงรับผิดชอบต่อจานวนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ทังหมด
้
เปรี ยบเสมือนผู้ก้ ไู ด้ ทาคาขอเบิกใช้ ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ในกรณีดงั กล่าว ให้ ถือต้ นเงินกู้จากการเบิก
ทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็ นต้ นเงินกู้อีกจานวนหนึง่ ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับตามสัญญากู้ที่ผ้ กู ้ ทู าไว้ กบั ผู้ให้ ก้ กู ่อนหน้ า
นี ้
ง. สาหรับผู้ก้ ทู ี่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ก้ สู ามารถ
เบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด โดยการใช้ บตั รสมาชิกกับ
เลขรหัสประจาตัวที่ ผ้ ูก้ ูกาหนดด้ วยตนเองตามขัน้ ตอนที่ผ้ ูให้ ก้ ูกาหนด หรื อที่ ผ้ ูให้ ก้ ูออกและจัดส่ง ให้ ผ้ ูก้ ู
ตามที่ร้องขอโดย ผู้ก้ รู ับทราบว่าผู้ก้ อู าจต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากธุรกรรมดังกล่าว
4.

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

4.1 ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู (รวมเรี ยกว่า “ค่าธรรมเนียม
สินเชื่อ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้ างอิง ในขณะทาสัญญาดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน อัตราที่กฎหมาย
ก าหนด หรื อ ตามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ค่า ปรั บ ค่า บริ ก าร ค่า อากรแสตมป์ และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผ้ ใู ห้ ก้ ปู ระกาศกาหนด ทังนี
้ ้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ามารถเรี ยกเก็บได้
ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินนับแต่วั นที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับหรื อถือว่าได้ รับสินเชื่อ
จากผู้ให้ ก้ ู
4.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ ประกาศแจ้ งไว้ ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้
หรื อในเว็บไซต์ของผู้ให้ ก้ ู เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรื อค่าออกบัตรใหม่กรณีสญ
ู หาย หรื อชารุด เป็ นต้ น หาก
มีการติดตามทวงถามให้ ผ้ ูก้ ชู าระหนี ้เงินกู้ค้างชาระ เนื่องจากการผิดนัดหรื อผิดข้ อสัญญาใดๆ ผู้ก้ ตู กลง
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ จู นเต็มจานวน ซึ่งรวมทังค่
้ าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่าย
ในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

5.
ผู้ก้ ตู กลงชาระคืนเงินกู้เป็ นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ ทาความตกลงกับผู้ให้ ก้ ู ผู้ให้ ก้ จู ะส่งใบแจ้ ง
ยอดบัญชี (ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปแบบของใบแจ้ งยอดปกติหรื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ทางไปรษณีย์หรื อ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนดชาระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้ก้ ตู กลงชาระค่างวด
หรื อหนี ้อื่นใดรวมทังค่
้ าธรรมเนียมใดๆ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ภู ายในเวลาที่กาหนดในใบแจ้ งยอดบัญชี ทังนี
้ ้ ยอดเงินกู้
พร้ อมดอกเบี ้ยที่ผ้ กู ้ จู ะต้ องผ่อนชาระเป็ นรายเดือนนี ้อาจมีจานวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้ นเงินกู้ที่ผ้ กู ้ ไู ด้
เบิกใช้ เป็ นครัง้ คราว นอกจากนี ้ หากผู้ก้ ชู าระสินเชื่อก่อนวันที่กาหนดในงวดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ก้ ยู ินยอมให้ นา
เงินค่างวดดังกล่าวหักเข้ าบัญชีเพื่อหักหนี ้คงค้ างของผู้ก้ ู ณ วันที่ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ รับชาระเงินจากผู้ก้ ู กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่ได้
รับ หรื อได้ รับแต่เห็นว่าใบแจ้ งยอดบัญชีที่ได้ รับไม่ถูกต้ องทังหมด
้
หรื อบางส่วนไม่ว่าด้ วยประการใด ผู้ก้ ู
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบภายในสิบ (10) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับใบแจ้ งยอดบัญชีผ้ ใู ห้ ก้ จู ะตรวจสอบ
ข้ อมูลไม่ถกู ต้ องตามที่ผ้ กู ้ โู ต้ แย้ ง และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ กู ้ ทู ราบโดยเร็วที่สดุ หากผู้ก้ เู พิกเฉยไม่โต้ แย้ ง
ให้ ถือว่ารายการและยอดหนี ้ ที่เรี ยกเก็บตามใบแจ้ งยอดบัญชีนนถู
ั ้ กต้ อง เว้ นแต่ผ้ กู ้ จู ะพิสจู น์ได้ ว่ารายการ
และยอดหนี ้ตามที่ปรากฏในใบแจ้ งยอดบัญชีดงั กล่าวไม่ถูกต้ อง และความไม่ถูกต้ องนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นจาก
ความผิ ด หรื อความบกพร่ องของผู้ก้ ูเ องทัง้ นี ้ ผู้ก้ ูต้องทักท้ วงภายในระยะเวลาไม่เกิ น หกสิ บ (60) วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี
6.
ผู้ก้ ตู กลงและรับทราบว่า สาหรั บสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่ อนชาระเป็ นงวด ผู้ก้ ูอาจชาระคืน
เงินกู้ทัง้ หมดก่ อนกาหนดตามที่ได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู โดยผู้ก้ ูต้องติดต่ อผู้ให้ ก้ ูเพื่อสอบถามยอดชาระ
ปิ ดบั ญชี และผู้ ก้ ู ต้ อ งช าระต้ นเงินกู้ ส่ว นที่ เ หลื อ ทั ง้ หมด ดอกเบี ย้ ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ ว งเงิน
คานวณจนถึงวันชาระเงินค่ าธรรมเนียมและหนีอ้ ่ ื นๆ ที่ค้างชาระทัง้ หมดแก่ ผ้ ูให้ ก้ ูทัง้ จานวนก่ อน
ครบกาหนดเวลาชาระคืนในวันครบรอบกาหนดชาระเงินงวดถัดไป
7. ผู้ก้ ตู กลงชาระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่ผ้ กู ้ มู ีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ตู ามคาขอรับสินเชื่อฉบับนี โ้ ดย
การชาระเงินเข้ าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ ผ้ ใู ห้ ก้ ูกาหนด หรื อชาระเงินผ่านผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ รับชาระเงิน
และ/หรื อชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด (รวมถึงช่องทางการชาระเงิน
ในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้ บริ การรับชาระเงินอิสระ) หรื อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ ทา
ความตกลงไว้ ลว่ งหน้ ากับผู้ให้ ก้ แู ละธนาคาร หรื อวิธีการอื่นๆ ตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
ผู้ก้ ยู ินยอมให้ ผ้ ใู ห้ ก้ นู าเงินที่ได้ รับจากผู้ก้ ไู ปตัดชาระหนี ้ตามลาดับก่อนหลังดังต่อไปนี ้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ดอกเบี ้ยและเงินต้ นที่ค้างชาระ ตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดบัญชี

8.
กรณีต่อไปนีใ้ ห้ ถือว่ าเป็ นเหตุแห่ งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่ งการบอกเลิกสัญญา
8.1 ผู้ก้ ูผิดนัดชาระหนีห้ รือค่ างวดที่ถงึ กาหนดชาระ ไม่ ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ ว่ากับผู้ให้ ก้ ูหรื อ
บุคคลใดๆ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ าผู้ก้ ูอาจไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ จนเสร็จสิน้
8.2 ผู้ก้ ูไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดของสัญญา
8.3 ผู้ ก้ ู ถึงแก่ ค วามตาย สาบสู ญ ล้ ม ละลาย ตกเป็ นบุ ค คลไร้ ความสามารถหรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถ
8.4 ผู้ก้ ูถูกฟ้ องในคดีแพ่ ง หรื อคดีล้มละลาย หรื อถูกกล่ าวหาเป็ นคดีอาญา หรื อถูกยึด/อายัด
ทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมที่เป็ นเหตุอันควรสงสัยว่ าเป็ นการฉ้ อฉลผู้ให้ ก้ ูหรือสถาบันการเงินอื่น
8.5 ผู้ ก้ ู แจ้ งข้ อ มู ลอั นเป็ นเท็จ ต่ อ ผู้ ใ ห้ ก้ ู หรื อเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงอั นมี ผ ลให้ ผู้ ใ ห้ ก้ ู เ ห็ น ว่ า
สมาชิกมีฐานะทางการเงินไม่ เพียงพอ หรือประสบปั ญหาอันมีผลต่ อการชาระหนี ้
8.6 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้ อง หรือมี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ/การให้ บริการของผู้ให้ ก้ ู
8.7 ผู้ ก้ ู ไ ม่ มี ยอดค้ า ง หรื อไม่ มี ก ารเคลื่ อนไหวทางบัญชี ไม่ มี ก ารติดต่ อ ผู้ ให้ ก้ ู หรื อ ผู้ ให้ ก้ ู ไม่
สามารถติดต่ อผู้ก้ ูได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็ นเวลาติดต่ อกันอย่ างน้ อย 12 เดือน
8.8 ผู้ก้ ูได้ รับเงินสดจากผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การแทนสินค้ าหรื อบริ การ (กรณีใช้ สินเชื่อซือ้
สินค้ า/บริการ) หรือลักษณะอื่นซึ่งผิดกฎหมายหรือไม่ เหมาะสม
8.9 ผู้ก้ ูใช้ สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรื อมีวัตถุประสงค์ ต้องห้ ามชัดแจ้ งตามกฎหมาย หรื อเพื่อ
การฉ้ อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจ
9.
เมื่อเกิดเหตุตามที่กาหนดในข้ อ 8.ไม่ ว่าข้ อหนึ่ งข้ อ ใด ผู้ ให้ ก้ ู มีสิทธิ ในการพิจ ารณาลด
วงเงิน หรื อระงับสิทธิการใช้ บัตร/สินเชื่อชั่วคราวได้ ทันที และในกรณี ท่ ีผ้ ู ให้ ก้ ูได้ ส่งคาบอกกล่ าว
ให้ แก่ ผ้ ู ก้ ูตามหลักเกณฑ์ การบอกกล่ าวตามที่ระบุไว้ ในสั ญญานี ้ เพื่อแจ้ งถึงเหตุแห่ งการผิ ด นั ด
หรื อผิดสัญญาและเตือนให้ ผ้ ู ก้ ู ดาเนิ นการแก้ ไขการผิดสั ญญาหรื อผิ ดเงื่อนไขในเวลาที่กาหนด
(ในกรณี ท่ ีสามารถแก้ ไขได้ แต่ ไม่ ได้ แก้ ไข) ผู้ ให้ ก้ ู มีสิทธิบอกเลิกการให้ สินเชื่อตามสัญญานี ไ้ ด้
ทันที พร้ อมทัง้ เรี ยกให้ ผ้ ู ก้ ูชาระคืนเงินที่ค้างชาระ ค่ าธรรมเนียมการใช้ วงเงินค้ างชาระ ค่ าปรั บ
ค่ าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที่ผ้ ูก้ ูมีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ ผ้ ูให้ ก้ ู รวมทัง้ หนี ้
ทุก ชนิ ด ทุก จ านวนที่ ผ้ ู ก้ ู มี ต่ อ ผู้ ใ ห้ ก้ ู ไ ด้ ทั น ที และผู้ ก้ ู ต กลงรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ยหายให้ แก่ ผ้ ู ให้ ก้ ู
สาหรั บบรรดาความเสียหายที่ผ้ ูให้ ก้ ูได้ รับ หรื อพึงได้ รับในกรณีการผิดสัญญา ทัง้ นี ้ การล่ าช้ าหรื อ
งดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของผู้ ให้ ก้ ูตามกฎหมาย หรื อตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนั น้ ไม่ ถือว่ า

ผู้ให้ ก้ ูสละสิทธิหรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆแก่ ผ้ ูก้ ูแต่ ประการใด อย่ างไรก็ดี กรณีผ้ ู
กู้ถึงแก่ ความตาย ให้ ถือว่ าสัญญากู้ฉบับนีส้ ิน้ สุดลงและผู้ให้ ก้ ูมีสิทธิเรี ยกร้ องในยอดหนีค้ ้ างชาระ
ทันที โดยผู้ให้ ก้ ูไม่ จาต้ องส่ งคาบอกกล่ าวเพื่อเลิกสัญญา
10. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดเหตุผิดสัญญาใดๆ ตามที่กาหนดในข้ อ 8. (นอกเหนือจากสิทธิตามข้ อ
9.)
10.1 ผู้ ให้ ก้ ู ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรื อสิทธิประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ มอบให้ กับผู้ ก้ ู
จนกว่ าเหตุแห่ งการผิดสัญญานัน้ จะได้ ถูกแก้ ไข
10.2 กรณี ท่ ี ผ้ ู ก้ ู ผิ ด นั ด ช าระหนี ห้ รื อ ค่ า งวดที่ ถึง ก าหนดช าระงวดใดงวดหนึ่ ง หากผู้ ก้ ู ไ ด้ รั บ
ดอกเบีย้ ในอัตราพิเศษที่ต่ากว่ าอัตราปกติท่ ีระบุในข้ อ 4.1 ผู้ให้ ก้ ูขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบีย้
และ/หรื อค่ าธรรมเนียมการใช้ วงเงินในกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ตามอัตราที่ผ้ ูให้ ก้ ูกาหนดจนกว่ าเหตุ
แห่ งการผิ ด สั ญญานั ้นจะได้ ถูก แก้ ไ ขโดยไม่ ถือ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงอั ต ราดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่ าธรรมเนี ยมการใช้ วงเงิน ที่ผ้ ู ให้ ก้ ู ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู ก้ ู ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ และ/หรื อ
ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ว งเงิน ดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราสู ง สุ ด ที่ ผ้ ู ใ ห้ ก้ ู ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้ ตาม
กฎหมาย
11. ในกรณี ที่ผ้ ูก้ ูย้ายที่ อยู่หรื อที่ ทางาน ผู้ก้ ูจ ะต้ องแจ้ ง เป็ นหนัง สื อให้ ผ้ ูให้ ก้ ูทราบทันที โดยทาเป็ น
หนังสือหรื อตามวิธีที่บริษัทกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ให้ ก้ จู ะส่งหนังสือหรื อคาบอกกล่าวสาคัญตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ ผ้ กู ้ ทู างไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร หรื อหนังสือใดๆ ที่ผ้ ใู ห้ ก้ สู ง่ ไปยังผู้ก้ ู ไม่วา่ จะ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งเองก็ตาม ถ้ าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรื อที่
ทางานตามที่แจ้ งไว้ ให้ ถือว่าส่งให้ ผ้ กู ้ แู ล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ไม่จาเป็ นต้ องคานึงว่าจะถึงตัวผู้ก้ หู รื อมีผ้ ใู ดรับไว้
หรื อไม่ก็ตาม

12. ผู้ก้ ูยิ น ยอมให้ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูโ อนสิ ท ธิ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขตามสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ม่ว่า ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ โดยผู้ให้ ก้ จู ะส่งคาบอกกล่าวการโอนให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รอบบัญชี
13.

ผู้ก้ ตู กลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการ

ชาระคืนเงินกู้นนจะท
ั ้ าได้ เมื่อได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากผู้ให้ ก้ ู

14. ผู้ ให้ ก้ ู สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของการใช้ สิ นเชื่ อ อั ต รา
ดอกเบีย้ เบีย้ ปรั บค่ าธรรมเนียม ค่ าบริการต่ างๆ ได้ ไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วนโดยผู้ให้ ก้ ูจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ูก้ ูทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร และทาง www.centralthe1loan.com ล่ วงหน้ าก่ อนจะมีผลบังคับ
ใช้ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบ (30) วัน เว้ นแต่ ในกรณี เร่ งด่ วน ผู้ ให้ ก้ ู จะแจ้ งให้ ทราบทางจดหมายหรื อ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ รายวันภาษาไทยล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ าเจ็ด (7) วัน และแจ้ งให้ ทราบเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอี ก ครั ้ง หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ท่ ี ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น
ประโยชน์ หรื อลดภาระแก่ สมาชิกซึ่งมีผลใช้ บังคับได้ ทันที บริษัทจะแจ้ งให้ สมาชิกทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรภายในสามสิบ (30) วันหลังมีผลใช้ บังคับ ทัง้ นี ้ ให้ ถือว่ าการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี แ้ ละผู้ ก้ ูตกลงผู กพันตามข้ อกาหนดและเงื่อ นไข
ใหม่ ท่ แี จ้ งให้ ทราบแล้ วโดยไม่ ต้องทาเอกสารหลักฐานใดๆ ให้ แก่ ผ้ ูให้ ก้ ูอีกทัง้ สิน้
15. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม
(รวมทัง้ ที่ผ้ ูให้ ก้ ูอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้ ในกรณี ที่ข้อความใด
ข้ อความหนึ่งหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ สินเชื่อฉบับนี ้กลายเป็ นข้ อความที่เป็ น
โมฆะขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับมิได้ ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้
ส่วนอื่นๆ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ สินเชื่อฉบับนี ้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้ วยกฎหมายและใช้
บังคับได้ ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้
บังคับมิได้ ของข้ อความดังกล่าวนัน้
ผู้ก้ ูได้ อ่านและเข้ าใจข้ อตกลงและเงื่อนไขสัญญาให้ สินเชื่อส่ วนบุคคลฉบับนีแ้ ล้ ว เห็นว่ าถูกต้ อง
ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ ของผู้ ก้ ูทุกประการ จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานในใบ
สมั ครสินเชื่ อส่ วนบุ คคลเซ็ นทรั ล เดอะวั น และผู้ ก้ ู จะได้ รับสาเนาสัญญาให้ สินเชื่อส่ ว นบุ ค คล
เซ็นทรัล เดอะวัน พร้ อมหนังสืออนุมัตเิ งินกู้
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