หนังสือขอใหหักบัญชีเง�นฝาก I Authorized Auto Debit Form

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
สินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

(กรุณากรอกฟอรมและนำสงทีส่ าขาของธนาคารดานลาง)

(Please fill in this form and send to the Bank)

Central The 1 Credit Card
Central The 1 Personal Loan

เข�ยนที่ / Place……………………………………………………………………………………………………………… วันที่ / Date………………………………………………..
เร�ยน / To ( ) ผูจ ดั การธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา / Bangkok Bank, Branch …………………………………………………………………………………………….
( ) ผูจ ดั การธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา / Bank of Ayudhya, Branch …………..…………..………………………………………………………….
( ) ผูจ ดั การธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา / Kasikorn Bank, Branch …………………….………….………………………………………………………….
( ) ผูจ ดั การธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขา / Siam Commercial Bank, Branch ……………….……………………………………………………………
( ) ผูจ ดั การธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา / Krung Thai Bank, Branch …………………….………….…………………………………………………………
( ) ผูจ ดั การธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา / UOB Bank, Branch …………………….………….….……………………………………………………………….
( ) ผูจ ดั การธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา / TMB Bank, Branch …………………….………….….…………………………………………………………….
ขาพเจา / (I) นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Ms.) ชือ่ -นามสกุล (First – Last name) ………………………………………………………………………. อายุ / Age………………..
เลขทีบ่ ตั รประชาชน / ID No.
เจาของบัญชีเง�นฝากประเภท / Type of Account
( ) ออมทรัพย / Savings
( ) กระแสรายวัน / Current
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 10 หลัก / Account Number (10 Digits)
ชือ่ บัญชี / Account Name …………………………………………………………………….. ทีอ่ ยูป จ จ�บนั เลขที่ / Address ………………………………………………………..
………………………………………………………… จังหวัด / Province……………….……. รหัสไปรษณีย / Zip Code ………….….. โทร. / Tel. ……………………………….
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอใหธนาคารทำการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากดังกลาวของขาพเจา ใหแกบร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด (ตอไปนี้เร�ยกวา “บร�ษัท”) เพ�่อเปนการชำระ
คาสินคาและบร�การของขาพเจา และ/หร�อ ผูม สี ทิ ธิใ์ ชบตั รเครดิตรวมกับขาพเจา และ/หร�อ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ของขาพเจาตามสัญญาทีข่ า พเจามีหนาทีช่ ำระหนี้ใหแกบร�ษัท ตามจำนวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้และ/หร�อสื่อขอมูลอื่นใดที่ธนาคารไดรับจากบร�ษัทและนำเง�นดังกลาวโอนเขาบัญชีบร�ษัท
ในการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของขาพเจาเพ�อ่ ชำระหนี้ และ/หร�อ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบร�ษทั ดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเง�นทีบ่ ร�ษทั แจงแกธนาคารนัน้ ไมถกู ตอง และธนาคาร
ไดทำการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ และ/หร�อ สื่อขอมูลอื่นใดเร�ยบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดำเนินการเร�ยกรองจำนวนเง�นดังกลาวจากบร�ษัทโดยตรง
โดยขาพเจาขอสละสิทธิใ์ นการเร�ยกรองหร�อฟองรองใหธนาคารชดใชเง�นทีธ่ นาคารไดหกั โอนจากบัญชีเง�นฝากของขาพเจา เพ�อ่ ชำระหนีแ้ กบร�ษทั ตามใบแจงหนี้ และ/หร�อ สือ่ ขอมูลอืน่ ใดทีธ่ นาคารไดรบั จากบร�ษทั และ
ขาพเจาตกลงใหธนาคารสามารถหักเง�นเพ�อ่ ชำระหนี้ และ/หร�อภาระผูกพันตางๆ จากบัญชีเง�นฝากของขาพเจาเทากับยอดเง�นคงเหลือทีม่ อี ยูใ นบัญชี แมวา ยอดเง�นดังกลาวจะไมเพ�ยงพอกับยอดรวมทัง้ หมด
ของหนี้ และ/หร�อ บรรดาภาระผูกพันตางๆ และยินยอมใหบร�ษทั คิดดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมตามอัตราทีบ่ ร�ษทั กำหนด จนกวาจะมีการชำระหนี้ และ/หร�อ ภาระผูกพันตางๆ เสร็จสิน� และในการหักบัญชีเง�นฝากดังกลาว
ขาพเจาไมประสงคใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนือ่ งจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนัน้ ไดจากสมุดคูฝ าก / Statement ของธนาคารหร�อจากใบรับ / ใบเสร็จรับเง�นของบร�ษทั
ในกรณีทเ่ี อกสารหลักฐานเลขทีบ่ ญ
ั ชีเง�นฝากทีก่ ลาวในวรรคขางตนไดเปลีย่ นแปลงไปไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหกั บัญชีเง�นฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบงั คับสำหรับบัญชีเง�นฝากหมายเลขทีไ่ ด
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหกั บัญชีเง�นฝากดังกลาวขางตนใหมผี ลบังคับทันทีนบั แตวนั ทำหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดยกเลิกโดยทำเปนลายลักษณอกั ษรใหธนาคารและบร�ษทั ทราบลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน
I hereby authorize the Bank to deduct money from the above account in favor of General Card Services Ltd. (herein after called “Company”) for the purchases of goods or services made by both
Primary and Supplementary Cardholders and/or any outstanding balance dued under any agreements between me and the Company, in the amount shown in my billing statement and/or any other
channels, which the Company has informed the Bank to transfer such amount to the Company.
In case the amount informed by the Company is incorrect and the Bank has already deducted such amount to pay for the outstanding shown in the billing statement and/or any other channels
from my account, I agree to claim such amount directly from the Company and also waive my right to demand or claim for the deductible amount made by the Bank, from my account I hereby agree
that the Bank can deduct the money from my account up to the remaining amount as shown in the account even there is insufficient amount to cover the total outstanding balance. I also agree that
the Company shall calculate interest and fee to be payable to the Company until the outstanding balance is totally paid. I do not request the Bank to inform this automatic debit transaction because
it will be shown in my bank book/ statement and/or the receipt of the Company.
The Auto Debit Form shall remain valid and enforceable although the bank account has been changed for any reasons. The Auto Debit Form shall apply to the new bank account accordingly.
This Authorized Auto Debit Form is effective immediately and remains valid until I submit not less than 1 month prior written notice of termination to both the Bank and the Company.

เลือกหักบัญชีเง�นฝาก / I choose to have deductions made from my bank account
( ) ชำระเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจงหนี้ / In such full amount as stated in my statement
( ) ชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดรวมที่ตองชำระ (แตไมนอยกวา 400 บาท) สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เทานั้น / Minimum payment 10% of the outstanding balance (not less
than 400 Baht) for Central The 1 Credit Card only.

หากยอดชำระขัน้ ต่ำ ( 10% ของยอดรวมทีต่ อ งชำระ) ในรอบบิลนัน้ ๆ นอยกวา 400 บาท บร�ษทั จะเร�ยกเก็บเปนจำนวน 400 บาท หากยอดรวมทีต่ อ งชำระในรอบบิลนัน้ นอยกวา 400 บาท
บร�ษทั จะเร�ยกเก็บเทากับยอดรวมทีต่ อ งชำระ / In case the minimum payment (10% of the outstanding balance) of the billing statement is less than 400 Baht, the Company will charge at 400 Baht.

In case the outstanding balance is less than 400 Baht, the Company will charge the whole amount of the outstanding balance as shown in the billing statement.

ขอแสดงความนับถือ / Yours Sincerely,
ลงชือ่ / Signed ………………………………………………ผูใหความยินยอม / Consentor
หมายเลขบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน / Central The 1 Credit Card Number
เลขบัญชีสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / Central The 1 Personal Loan Account Number
-

(………………………………………………)
ลายมือชือ่ ตามทีใ่ ห ไวกบั ธนาคาร / Signature given to the Bank
(ขาพเจาไดรบั สำเนาหนังสือขอใหหกั บัญชีเง�นฝากไวเร�ยบรอยแลว)
(I have already received a copy of the Authorized Auto Debit Form)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร / For Official Use Only
กรุณารับรองลายมือชือ่ สำเนานำสงคืนสวนกลางภายใน 2 วันทำการ
(ยกเวนธนาคารกรุงเทพ สำเนาสงคืนสาขาสีลม *118*)

*ไดรบั หนังสือขอใหหกั บัญชีไวแลว*
ลงชือ่ …………………………………………………………………………….. วันที่ …………………………………
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ธนาคาร………………………………………………………………………….. สาขา………………………………..
ลงชือ่ ………………………………………………………………………………

