ใบสมัครสินเชือ
่ ใจดี สินเชือ
่ ส่วนบุคคล
(ITTP Jaidee Personal Loan)

สาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน
้ :

V.18.2

เลขที่สญ
ั ญา..............................................................................................................

Code..............................ลงชื่อตัวแทน..................................................................
บริษัท ไอทีทีพี จากัด
183 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ลงชื่อ............................................................................วันที.่ .…...................................
โทร (+662) 821 – 5724 Line: @ittp

ข้อมูลส่วนตัว
นาย นาง นางสาว............................................................................................................นามสกุล.............................................................................................................................................
Mr. Mrs. Miss....................................................................................................................Last name.....................................................................................................................................
บัตรประชาชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

2

5

รายละเอียดการขอสินเชือ
่

วงเงินทีต
่ อ
้ งการ.............................................................................................................บาท

สินเชื่อใจดี สินเชื่อส่วนบุคคล สาหรับพนักงานประจาหรือรายวัน
fdsfdsf

วันทีส
่ ะดวกชาระเงิน

คืนตามจานวนขั้นต่าไม่น้อยกว่า 3% (ของยอดสินเชื่อคงค้างตามใบแจ้งยอดบัญชี)

ช่องทางรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ประเภทสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ผ่อนชาระคืนด้วยเงินสด หรือเช็ค

กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา

ใจดี อีซี่แคช (ITTP Easy Cash) รายได้ตา่ กว่า 30,000 บาท
ใจดี เอ็กซ์ตร้าแคช (ITTP Extra Cash) รายได้สูงกว่า 30,000 บาท

10

15

20

ณ วันสิน
้ เดือน
กสิกรไทย

ไทยพาณิชย์

กรุงเทพ

ออมสิน

อื่นๆ (ระบุ).............

เลขทีบ
่ ัญชี......................................................................................................................................
สาขา...................................................................................................................................................

ความประสงค์ในการขอเบิกใช้วงเงิน (โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก)
เปิดวงเงิน แต่ยังไม่ประสงค์เบิกใช้วงเงิน

ชื่อบัญชี............................................................................................................................................

ประสงค์เบิกใช้วงเงิน งวดแรก.......................................................บาท

ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ประจา

สถานภาพ / ข้อมูลคู่สมรส
สถานภาพ โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย
ข้อมูลคูส
่ มรส (ระบุเฉพาะสมรสจดทะเบียน)
นาย นาง นางสาว............................................................................................................นามสกุล.............................................................................................................................................
บัตรประชาชน
สถานทีท
่ างาน................................................................................................................................อาชีพ....................................................................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................โทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................รายได้คส
ู่ มรสต่อเดือน............................................บาท
ทีอ
่ ยู่ปัจจุบน
ั
หมู่บ้าน/อาคาร........................................................................................................................................ห้องพั กเลขที่………………………………………...........ชั้น…….…………………………….……........
เลขที่...........................................หมู่ที่.................ซอย.............................................................................................................ถนน...............................................................................................................
แขวง/ตาบล................................................................เขต/อาเภอ................................................................จังหวัด……………........................................รหัสไปรษณีย์......................................
อาศัยมานาน................................................................ปี......................................................................................เดือน
โทรศัพท์มอ
ื ถือ.........................................................แพ็ กเกจ เติมเงิน รายเดือน โทรศัพท์.................................................ต่อ.............เวลาทีต
่ ิดต่อได้.......................................
ประเภททีอ
่ ยูอ
่ าศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์
ลักษณะการพั กอาศัย บ้านของตนเอง บ้านบิดา/มารดา/ญาติ บ้านพั กสวัสดิการ เช่า ผ่อนชาระต่อเดือน.......................................บาท
ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ้าน (ระบุกรณีต่างจากทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบน
ั )
หมู่บ้าน..............................................เลขที่..............................หมู่ที่.................ซอย..................................................................................ถนน........................................................................................
แขวง/ตาบล................................................................เขต/อาเภอ................................................................จังหวัด……………........................................รหัสไปรษณีย์.....................................
ระดับการศึกษา / สถานะการทางาน / อาชีพ / รายได้
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
สถานะการจ้างงาน ประจา ชั่วคราว รายวัน ชื่อสถานทีท
่ างาน.............................................................................................................................................................................
อาคาร.....................................................เลขที่..............................หมู่ที่.................ซอย..................................................................................ถนน..................................................................................
แขวง/ตาบล................................................................เขต/อาเภอ................................................................จังหวัด……………........................................รหัสไปรษณีย์.....................................
โทร.ฝ่ายบุคคล.........................................ต่อ................โทร.แผนก/ฝ่าย.........................................ต่อ................วันเริม
่ งาน.......................................อายุงาน.............ปี.............เดือน
ตาแหน่ง.....................................................................................แผนก/ฝ่าย.......................................................................................ฐานเงินเดือน...............................................................บาท
รายได้อน
ื่ ๆ..............................................................บาท แหล่งทีม
่ ารายได้อน
ื่ ๆ

O.T.

คอมมิชชั่น

โบนัส

อื่นๆ (ระบุ)................................................................................

วิธีรบ
ั เงินเดือน โอนผ่านธนาคาร รับเป็นเช็ค รับเป็นเงินสด รับเงินเดือน เดือนละ......................................ครั้ง ทุกวันที่.............................................................
ประเภทอาชีพ อาจารย์ ตารวจ/ทหาร แพทย์ พยาบาล ธุรการ พนง.การผลิต พนง.บุคคล พนง.บัญชี/การเงิน พนง.ขาย
รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุร กิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ก่อสร้ าง การเงิน การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการ โรงแรม การศึ กษา
ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต/ค้าปลีก อาหาร/เครื่องดื่ม/ภัตตาคาร ความงาม/สุขภาพ อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................

ปัจจุบันมี สินเชื่อในระบบ….....…….แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิน
้ ……….……….……..…….บาท สินเชื่อนอกระบบ……….แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิน
้ ……………….…….………….บาท
ประวัตข
ิ อสินเชื่อย้อนหลัง 2 เดือน อนุมัตส
ิ น
ิ เชื่อใหม่…...…….แห่ง รวมเป็นเงิน…….....……….บาท ขอเพิ่ มวงเงิน….…....….แห่ง รวมเป็นเงิน…......…………….บาท
บุคคลทีอ
่ นุญาตให้ติดต่อได้ จานวน 2 ท่าน (ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รบ
ั อนุญาตจากเจ้าของชือ
่ แล้วในการใช้อ้างอิงนี)้
1. (บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือ ผูส
้ บ
ื สายโลหิตเท่านัน
้ )
2. (ญาติ หรือเพื่ อนร่วมงาน)
นาย นาง นางสาว.......................................................................................................... นาย นาง นางสาว..........................................................................................................
โทรศัพท์มอ
ื ถือ............................................................................................................................. โทรศัพท์มอ
ื ถือ.............................................................................................................................
ความสัมพั นธ์ คู่สมรส บิดา/มารดา บุตร พี่ น้อง

ความสัมพั นธ์ ญาติ เพื่ อน เพื่ อนร่วมงาน

ข้อมูลในการติดต่อและการตลาด
สถานทีจ
่ ด
ั ส่งเอกสารใบแจ้งยอดและข้อมูลสิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ

ประสงค์ขอรับข่าวสารและใบแจ้งยอดผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ SMS E-mail…………………………................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ทางาน

Line…………............................................ Facebook…………............................................

ท่านรูจ
้ ักสินเชือ
่ ใจดี ไอทีทพ
ี ี จากช่องทางใด สาขา ป้ายโฆษณา ใบปลิว Website Facebook Line เพื่ อน อื่นๆ (ระบุ).................................
ข้อตกลงการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลบริษัท ไอทีทีพี จากัด

โดยการลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการรวมถึงยินยอมผูกพันและให้ความยินยอมต่อ บริษัท ไอทีทีพี จากัด (ไอทีทีพี) ดังนี้ 1. ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคล
รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้วและยินยอมให้ไอทีทีพีใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในใบสมัครนี้เพื่ อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อและวัตถุประสงค์อื่นใด โดยข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งนี้ในการดาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อรวมถึงการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ จะทาการมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน หรืออาจจะดาเนินการด้วยตนเองก็ได้ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของข้าพเจ้า
ให้กับบุคคลต่างๆ 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ไอทีทีพีจัดส่งแจ้งข้อตกลงของสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ข้าพเจ้าในภายหลังที่ได้รับอนุมัติเป็น ครั้งคราวไป ซึ่งข้าพเจ้าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทุกประการของใบสมัครนี้ด้วย โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อตกลงนั้นรวมทั้งข้อตกลงอื่นใดผ่าน
ช่องทางใดๆ ที่ไอทีทีพีกาหนด ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สินเชื่ อส่วนบุคคล การใช้บริการและ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในรูปแบบใดๆ ของไอทีทีพีทั้งที่มีอยู่หรือที่จะเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในภายหน้าซึ่งไอทีทีพีจะได้แจ้งให้ทราบ และข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ หนี้อันเกิ ดจากการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดการใช้บริการ และ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินให้แก่ไอทีทีพีจนครบถ้วน 3. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อส่วนบุคคลและ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิทธิของไอทีทีพี โดยไอทีทีพีไม่จาเป็นต้องคืนใบสมัคร และเอกสารประกอบต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ไอทีทีพีเพื่อใช้ประกอบการสมัครนี้ รวมทั้งยินยอมให้ไอทีทีพีเก็บรักษาใช้ และเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้าให้แก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ จนกว่า
ข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม 4. ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ของข้าพเจ้าและข้อมูลที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ ไอทีทีพี ในการรับ-ส่งข้อมูล
หรือนาเสนอสิทธิประโยชน์ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ของ ไอทีทีพี ทั้งนี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญาการใช้สินเชื่อของบริษัท ไอทีทีพี จากัด

ข้าพเจ้าผู้ซึ่งลงลายมือชื่อในคาขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ("ผู้กู้") ตกลงขอรับสินเชื่อจาก ไอทีทีพี (“บริษัท”) ในวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัทจะ และ/หรือ เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดทรัพย์ห รืออายัดทรัพย์ หรือกระทาการใดอันอาจเป็นเหตุ
อนุมัติ และตกลงจะปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้ รวมทั้งที่บริษัทจะได้กาหนด ให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้ล้มละลายหรือกระทาการประนอมหนี้ (ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีดังกล่าว) และ/หรือ หากผู้กู้ ไม่
ต่อไปหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ
ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในคาขอบริการสินเชื่อ นี้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคาขอบริการสินเชื่อนี้ และ/หรือเมื่อเกิด
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงขอใช้สินเชื่อจากบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาขอนี้และบริษัทตกลงให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติการให้สินเชื่อ เหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้อาจทาให้บริษัทเสียหาย หรือผู้กู้ไม่สามารถหรือน่าจะไม่สามารถชาระหนี้ให้แ ก่บริษัทได้ ผู้กู้ตกลง
ของบริษัท (“สินเชื่อ”) โดยบริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ให้ทราบผ่านทางช่องการติดต่อที่บริษัทกาหนดต่อไป
ให้ถือว่าผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขตามคาขอให้บริการสินเชื่อนี้ทันที
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าสินเชื่อที่บริษัทอนุมัติตามข้อ 1. เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ซึ่งผู้กู้มีสิทธิขอเบิกใช้ ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวในข้อ 8. ข้างต้น และบริษัทได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้เพื่อให้ผู้ กู้ดาเนินการแก้ไขการ
วงเงินสินเชื่อ ดังกล่าวจากบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อได้ในแต่ละคราว เมื่อรวมกับยอดสินเชื่อที่ค้างชาระ ผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว แต่ผู้กู้ไม่ดาเนินการหรือไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในหนังสือบอก
อยู่ในขณะที่ทาการเบิกใช้สินเชื่อคราวนั้นๆแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
กล่าว บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในจานวนหนี้ทั้งหมดโดยให้บรรดาหนี้สินทั้งหลายตามสัญญานี้เป็นอั นถึง
ข้อ 3. ผู้กู้รับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการทบทวน เพิ่ม ลด ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อได้ทุกเมื่อตามที่บ ริษัทพิ จารณา กาหนดชาระ และผู้กู้ตกลงชาระหนี้สินทั้งหลายตามสัญญานี้ให้แก่บริษัททันที รวมทั้งยินยอมชาระดอกเบี้ยในต้นเงิ นที่ค้างชาระในอัตราสูงสุด
เห็นสมควร แม้ว่าจะได้มีการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาลดหรือระงับการให้สินเชื่อ ผู้กู้ไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อ ตลอดจนยินยอมชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ เงินใดๆ ที่ผู้กู้จะต้องชาระให้แก่บริษัทตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ คา
ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกถอนไปแล้ว และหน้าที่ในการชาระคืนสินเชื่อ ต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่ ขอบริการสินเชื่อนี้จนครบถ้วน
เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการขอรับบริการสินเชื่อนี้ซึ่งผู้กู้มีหน้าที่ต้องชาระให้แก่บริษัท ไม่ว่าการชาระเงินดังกล่าวถึงกาหนดแล้วหรือไม่ และผู้กู้ ข้อ 10. ในกรณีที่ผู้กู้ขอเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ โดยขอให้บริษัทโอนเงินกู้ ที่ขอเบิกใช้ดังกล่าวเข้าบัญชีรับโอนเงินกู้ตามจานวนและรายละเอียดที่
ขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีและ/หรือเกิดขึ้นจากการดังกล่าว
กาหนดไว้ในคาขอนี้ ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า เมื่อบริษัทได้ดาเนินการตามความประสงค์ของผู้กู้ดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้กู้ได้เบิกถอนวงเงินสินเชื่อ
ข้อ 4. ผู้กู้รับทราบและตกลงว่าเมื่อบริษัทได้นาสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีของผู้กู้หรือส่งมอบให้ผู้กู้ตามวิธีการที่บริษัทกาหนดแล้ว ให้ถือว่า และได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวไปจากบริษัทครบถ้วนถูกต้อง (แม้ว่าผู้กู้จะยังมิได้เบิกถอนเงินจากบัญชีรับโอนเงินกู้ก็ตาม) นอกจากนี้ ผู้กู้ตกลง
ผู้กู้ได้รับเงินกู้จากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าผู้กู้จะเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการในการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกู้ตามที่บริษัทกาหนดทุกประการ
ข้อ 5. ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยสาหรับหนี้สินเชื่อให้แก่บริษัทในอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (แบบ effective rate) ข้อ 11. ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต นาข้อมูลของผู้กู้ที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถ
รวมทั้ง ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคาขอรับบริการสินเชื่อนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงและทราบว่า อัตราดอกเบี้ย ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้กู้ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลองด้าน
หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะกาหนดเป็นคราวๆไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าเป็น เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกาหนดไว้เท่านั้น และให้บรรดาคู่ฉบับ สาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีเหตุที่ทาให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาดังกล่าวได้ บริษั ทจะแจ้งให้ผู้กู้ โทรสารที่ได้ทาสาเนาขึ้นจากคาขอบริการสินเชื่อนี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้กู้เช่นเดียวกัน
ทราบโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยให้ถือว่าอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราค่าธรรมเนียมที่มีการประกาศนั้น มีผลใช้บังคับตั้ง แต่ ข้อ 12. ผู้กู้ไม่มีสิทธิในการปรับโครงสร้างสัญญาเงินกู้ (Loan Restructuring) สินเชื่อตามที่ได้รับการอนุมัติตามคาขอบริการสินเชื่อนี้ เว้นแต่
วันถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เป็นต้นไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้กู้ ชาระให้แก่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากบริษัท
บริษัทแล้ว และผู้กู้ขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดหรือมีขึ้นจากการกระทาดังกล่าว
ข้อ 13. บริษัทตกลงและรับทราบว่าผู้กู้มีสิทธิขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติตามคาขอบริการสินเชื่อนี้ (“วงเงิน
ข้อ 6. ในการชาระคืนสินเชื่อ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น/หรือเกี่ยวเนื่องกับคาขอใช้บริการสินเชื่อนี้ ผู้ กู้ตกลงชาระคืนเป็น สินเชื่อเพิ่มเติม”) โดยแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทตามสานักงานของบริษัทหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้ การอนุมัติเพิ่มวงเงิน
รายงวดต่อเดือนตามเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี โดยบริษัทจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้แก่ผู้กู้ล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่าสิบ (10) สินเชื่อนั้นเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการนี้ บริษัทและผู้กู้รับทราบและตกลงว่าการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมตามข้อ 13. ข้างต้นนั้น
วันก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญาการให้สินเชื่อนี้ และในกรณีที่มีข้อตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการขอเพิ่มวงเงิน
ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ชาระสินเชื่อก่อนวันที่กาหนดในงวดใดๆ ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้นาเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบั ญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ สินเชื่อนั้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญาการให้สินเชื่อนี้
ณ วันที่บริษัทได้รับชาระเงินจากผู้กู้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับหรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ ข้อ 14. ผู้กู้ยอมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้กู้และบริ ษัท หรือ
ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการ ระหว่างผู้กู้กับบุคคลที่บริษัทกาหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ์ sms หรือ E-mail เป็นต้น
และยอดหนี้ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง
นั้นให้มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ข้อ 8. หากผู้กู้ไม่ชาระหนี้สินเชื่อ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจานวนใดๆ ตามจานวน และ/หรือ ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในใบแจ้ง ข้อ 15. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บ ริษัทโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ต ามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ แต่เพี ยงบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่บ ริ ษัท
ยอดบัญชี และหรือคาขอรับบริการสินเชื่อนี้ และ/หรือ หากปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่ผู้กู้มอบให้แก่บริษัท มีข้อความเท็จ หรือเป็น เห็นสมควรได้ โดยเพียงบริษัทจะแจ้งการโอนเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบล่ วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระหนี้เท่านั้น หรือ
เอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และ/หรือหากหนี้สินอื่นใดของผู้กู้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกาหนด
สัญญานี้ไม่มีการชาระเมื่อถึงกาหนด หรือเป็นอันต้องชาระก่อนถึงกาหนด หรือเจ้าหนี้ของผู้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้กู้ชาระหนี้ก่อนกาหนด และ/หรื อ เมื่อ ข้อ 16. หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆแล้ว ให้ข้อสัญญาข้ออื่นๆ และ/หรือ
ผู้กู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้อาจทาให้บริษัทเสียหาย หรือผู้กู้ ไม่สามารถหรือน่าจะไม่ ส่วนอื่นๆ ของสัญญานี้ยังคงสมบูรณ์และผูกพันผู้กู้ต่อไปทุกประการ และผู้กู้ยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
สามารถชาระหนี้ให้บริษัทได้ครบถ้วน รวมทั้งในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรระงับ และ/หรือ ยกเลิกวงเงินสินเชื่อของผู้ กู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ข้อกาหนดใดๆเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อไม่ว่าตามสัญญานี้ หรือข้อตกลงอื่นใดได้เสมอโดยเพียงแต่แจ้งให้ผู้กู้ทราบเท่านั้น
อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ประกาศใช้ตงั้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
สินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (Personal Loan)
อัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่อปีไม่เกิน 25% (Effective Rate)
ข้อควรระวัง ! !
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยต่างๆ
บาท : หน่วย
 ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันที่ท่านได้รบั เงินกู้ หากผิดนัดชาระจะถูกคิดเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
35 บาท/70 บาท
 ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงือ่ นไขก่อนตัดสินใจลงชือ่ หากสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือ Call center 02-821-5724
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 : เดือน
3. ค่าอากรแสตมป์ (ของวงเงินที่อนุมัติ)
1 : 1,000
ลายมือชือ
่ ผู้สมัครสินเชือ
่ ……………………………………………………………………………........................................
X
วันทีส
่ มัคร

2

5

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ทําที่.....................................................................................................................
2

วันที่

5

บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชือ
่ -นามสกุล)............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจํากัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บริษัท
ไอทีทีพี จํากัด (ไอทีทีพี) ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่ อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต
ตามคําขอสิ น เชื่อ /ขอออกบัตรเครดิตของข้ าพเจ้ าที่ ใ ห้ ไว้ กับไอทีที พี ดั งกล่ าวข้ างต้ น รวมทั้ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทบทวน
สินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสิ นเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ ยงตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสําเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทําสําเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอม
ฉบั บ นี้ โดยการถ่ า ยสํ า เนา ถ่ า ยภาพหรื อ บัน ทึ ก ไว้ ไ ม่ ว่ า ในรู ป แบบใดๆ เป็ น หลั ก ฐานในการให้ ค วามยิ น ยอมของข้ าพเจ้ า
เช่นเดียวกัน

ผู้ให้ความยินยอม X
(.....................................................................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง

พยาน-เจ้าหน้าที่
(...................................................................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง

หมายเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิ จารณาสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้

สินเชื่อใจดี สินเชือ
่ ส่วนบุคคล (ITTP Jaidee Personal Loan)
รายได้ 15,000-30,000 บาท

รายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป

ฉุกเฉินในการดารงชีวิต

คุณสมบัติผส
ู้ มัคร สินเชือ
่ ใจดี สินเชื่อส่วนบุคคล



อายุ 20-60 ปี
เป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือน รับเงินเดือนผ่านธนาคาร (หรือนาเงินเข้าธนาคารเองทุกเดือนตามยอดเงินเดือนในสลิป)



เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป




อายุงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป
มีประวัติการชาระเงินที่ดีกับสถาบันอื่นๆ เกิน 6 เดือนขึ้นไป (เราตรวจประวัติเครดิตบูโร)




ภาระหนี้รวม ไม่เกิน 60% ของรายได้
มีบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/สินเชื่อ (ไม่รวมบ้าน/รถ) ไม่เกิน 2 แห่ง หากรายได้รวมไม่ถึง 30,000 บาท



[สาหรับ ใจดี ฉุกเฉิน] มีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินด่วน
ทั้งนี้การอนุมัติวงเงิน จะประเมินจากเอกสารหลายตัวประกอบ
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการสมัคร




สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหน้าหลัง พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารแสดงรายได้เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือสาเนา (ไม่เกิน 2 เดือน)



สาเนาบัญชีธนาคารแสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี



[สาหรับ ใจดี ฉุกเฉิน] แนบหลักฐานการขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาด้วย (เพื่ อพิ จารณาวงเงินสูงกว่า 1.5 เท่าของรายได้)
ช่องทางการติดต่อ บริษัท ไอทีทพ
ี ี จากัด

หากท่านสนใจสมัครสินเชือ
่ หรือสอบถามวิธีการเตรียมใบสมัคร ติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้


ลูกค้าสัมพั นธ์ โทร. 02-821-5724



ID Line: @ittp




Website: www.ittp.co.th
Facebook: www.facebook.com/ittpLending

Line:@ittp

เตรียมเอกสารเสร็จแล้วแอดไลน์ @ittp
ถ่ายรูปเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนส่งจริง เซ็นเอกสารให้ถูกต้องทุกจุด จะได้ไม่เสียเวลาส่งใหม่
ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณียท
์ ี่
บริษัท ไอทีทีพี จากัด 183 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
V.18.2

