ใบสนัฌรสิธเชือ
่ ใจดี ธฯไธโภแธธซ์
(ITTP Jaidee Nano Finance)

สฯยรับเจ้ฯยธ้ฯถีเ่ ถ่ฯธัธ
๊ :

V.18.2

เลขถี่สญ
ั ญฯ..............................................................................................................

Code..............................ลงชื่อตัวแถธ..................................................................
บริผัถ โอถีถีมี จฯกัด
183 ซอฝลฯดมร้ฯว 71 แขวงสะมฯธสอง เขตวังถองยลฯง กถน. 10310 ลงชื่อ............................................................................วัธถี.่ .…...................................
ไถร (+662) 821 – 5724 Line: @ittp

ข้อนูลส่วธตัว
ธฯฝ ธฯง ธฯงสฯว............................................................................................................ธฯนสกุล...............................................................................................................................................
Mr. Mrs. Miss....................................................................................................................Last name.......................................................................................................................................
บัตรประชฯชธ
รฯฝละเอีฝดกฯรขอสิธเชือ
่
สิธเชื่อใจดี ธฯไธโภแธธซ์ สิธเชือ
่ เมื่ อกฯรประกอบอฯชีม อฯชีมอิสระ
ประเภถสิธเชื่อยนุธเวีฝธ (Revolving Credit) พ่อธชฯระฌืธด้วฝเงิธสด ยรือเช็ฌ
ฌืธตฯนจฯธวธขั๊ธต่ฯโน่ธ้อฝกว่ฯ 3% (ของฝอดสิธเชื่อฌงฌ้ฯงตฯนใบแจ้งฝอดบัญชี)

วัธ/เดือธ/ปึเกิด

2

5

วงเงิธถีต
่ อ
้ งกฯร...............................................................................................................บฯถ
วัธถีส
่ ะดวกชฯระเงิธ

10

15

20

ช่องถฯงรับเงิธไอธเข้ฯบัญชีธธฯฌฯร
กรุงศรีอฝุธฝฯ

ใจดี ธฯไธแฌช (Nano Cash) ธุรกิจส่วธตัว ภรีแลธซ์ ฌ้ฯขฯฝ

โถฝมฯณิชฝ์

ณ วัธสิธ
๊ เดือธ
กสิกรโถฝ

ออนสิธ

กรุงเถม

กรุงโถฝ

อื่ธๆ (ระบุ)....................................

ใจดี เสือธอธกิธ (Tiger Cash) ม่ อฌ้ฯแน่ฌ้ฯออธโลธ์

เลขถีบ
่ ัญชี........................................................................................................................................

ฌวฯนประสงฌ์ใธกฯรขอเบิกใช้วงเงิธ (ไดฝไอธเข้ฯบัญชีเงิธฟฯก)

สฯขฯ....................................................................................................................................................

เปิดวงเงิธ แต่ฝังโน่ประสงฌ์เบิกใช้วงเงิธ
ประสงฌ์เบิกใช้วงเงิธ งวดแรก.......................................................บฯถ

ชื่อบัญชี.............................................................................................................................................
ประเภถบัญชี

ออนถรัมฝ์

กระแสรฯฝวัธ

ประจฯ

สถฯธภฯม / ข้อนูลฌู่สนรส
สถฯธภฯม ไสด สนรสจดถะเบีฝธ สนรสโน่จดถะเบีฝธ ยฝ่ฯ ยน้ฯฝ
ข้อนูลฌูส
่ นรส (ระบุเฉมฯะสนรสจดถะเบีฝธ)
ธฯฝ ธฯง ธฯงสฯว............................................................................................................ธฯนสกุล...............................................................................................................................................
บัตรประชฯชธ
สถฯธถีถ
่ ฯงฯธ................................................................................................................................อฯชีม.....................................................................................................................................................
ตฯแยธ่ง.....................................................................................................ไถรศัมถ์นอ
ื ถือ.................................................................รฯฝโด้ฌส
ู่ นรสต่อเดือธ............................................บฯถ
ถีอ
่ ฝู่ปัจจุบธ
ั
ยนู่บ้ฯธ/อฯฌฯร........................................................................................................................................ย้องมั กเลขถี่………………………………………...........ชั๊ธ………………………………….……........
เลขถี่...........................................ยนู่ถี่.................ซอฝ.............................................................................................................ถธธ..............................................................................................................
แขวง/ตฯบล................................................................เขต/อฯเภอ................................................................จังยวัด……………........................................รยัสโปรผณีฝ์.....................................
อฯศัฝนฯธฯธ................................................................ปึ......................................................................................เดือธ
ไถรศัมถ์นอ
ื ถือ...........................................................แม็ กเกจ เตินเงิธ รฯฝเดือธ ไถรศัมถ์.................................................ต่อ.............เวลฯถีต
่ ิดต่อโด้.....................................
ประเภถถีอ
่ ฝูอ
่ ฯศัฝ บ้ฯธเดี่ฝว ถฯวธ์เฮ้ฯส์ ฌอธไดนิเธีฝน อมฯร์ตเน้ธถ์
ลักผณะกฯรมั กอฯศัฝ บ้ฯธของตธเอง บ้ฯธบิดฯ/นฯรดฯ/ญฯติ บ้ฯธมั กสวัสดิกฯร เช่ฯ พ่อธชฯระต่อเดือธ.......................................บฯถ
ถีอ
่ ฝูต
่ ฯนถะเบีฝธบ้ฯธ (ระบุกรณีต่ฯงจฯกถีอ
่ ฝูป
่ ัจจุบธ
ั )
ยนู่บ้ฯธ..............................................เลขถี่..............................ยนู่ถี่.................ซอฝ..................................................................................ถธธ........................................................................................
แขวง/ตฯบล................................................................เขต/อฯเภอ................................................................จังยวัด……………........................................รยัสโปรผณีฝ์.....................................
ระดับกฯรศืกผฯ / สถฯธะกฯรถฯงฯธ / อฯชีม / รฯฝโด้
ระดับกฯรศืกผฯสูงสุด ต่ฯกว่ฯนัธฝนปลฯฝ/ปวช. อธุปริญญฯ/ปวส. ปริญญฯตรี สูงกว่ฯปริญญฯตรี
ชื่อกิจกฯร........................................................................................................................................................................... ประเภถ

จดถะเบีฝธธิติบุฌฌล

โน่จดถะเบีฝธธิติบุฌฌล

(กรณีต่ฯงจฯกถีอ
่ ฝูด
่ ้ฯธบธ) อฯฌฯร.....................................เลขถี่.................ยนู่ถี่.................ซอฝ.................................................................ถธธ.................................................................
แขวง/ตฯบล................................................................เขต/อฯเภอ................................................................จังยวัด……………........................................รยัสโปรผณีฝ์.....................................
ไถรศัมถ์..................................................................................................วัธเริน
ิ กฯร.................................ปึ.................................เดือธ
่ กิจกฯร...................................................................อฯฝุกจ
รฯฝโด้ตอ
่ เดือธ......................................บฯถ ฌ่ฯใช้จ่ฯฝต่อเดือธ วัตถุดิบ....................................บฯถ ฌ่ฯแรง....................................บฯถ ฌ่ฯเช่ฯ....................................บฯถ
ฌ่ฯธฯ๊ ....................................บฯถ ฌ่ฯโภ....................................บฯถ อื่ธๆ (ระบุ) ...................................... ......................................บฯถ กฯโรต่อเดือธ.....................................บฯถ
รฯฝโด้อธ
ื่ ๆ......................................บฯถ แยล่งถีน
่ ฯรฯฝโด้อธ
ื่ ๆ (ระบุ).........................................บฯถ วิธรี ับรฯฝโด้ ไอธพ่ฯธธธฯฌฯร รับเป็ธเช็ฌ รับเป็ธเงิธสด
ประเภถอฯชีม ม่ อฌ้ฯ/แน่ฌ้ฯ ขับแถ็กซี่ วิธนอเตอร์โซด์ เจ้ฯของกิจกฯร ขฯฝของออธโลธ์ ภรีแลธซ์ แน่บ้ฯธ อื่ธๆ (ระบุ)..................................
ประเภถธุรกิจ (เช่ธ ขฯฝเสื๊อพ้ฯ, ขฯฝอฯยฯร, ปลูกพัก, รับส่งเอกสฯร).........................................................................................................................................................................

บุฌฌลถีอ
่ ธุญฯตใย้ติดต่อโด้ จฯธวธ 2 ถ่ฯธ (ข้ฯมเจ้ฯขอฝืธฝัธว่ฯโด้รบ
ั อธุญฯตจฯกเจ้ฯของชือ
่ แล้วใธกฯรใช้อ้ฯงอิงธี)๊
1. (บิดฯ/นฯรดฯ สฯนี/ภรรฝฯ ยรือ พูส
้ บ
ื สฯฝไลยิตเถ่ฯธัธ
๊ )
2. (ญฯติ ยรือเมื่ อธร่วนงฯธ)
ธฯฝ ธฯง ธฯงสฯว............................................................................................................ ธฯฝ ธฯง ธฯงสฯว............................................................................................................
ไถรศัมถ์นอ
ื ถือ.............................................................................................................................. ไถรศัมถ์นอ
ื ถือ..............................................................................................................................
ฌวฯนสันมั ธธ์ ฌู่สนรส บิดฯ/นฯรดฯ บุตร มี่ ธ้อง

ฌวฯนสันมั ธธ์ ญฯติ เมื่ อธ เมื่ อธร่วนงฯธ

ข้อนูลใธกฯรติดต่อและกฯรตลฯด

ประสงฌ์ขอรับข่ฯวสฯรและใบแจ้งฝอดพ่ฯธช่องถฯง
โปรผณีฝ์ SMS E-mail…………………....…................................................................

สถฯธถีจ
่ ด
ั ส่งเอกสฯรใบแจ้งฝอดและข้อนูลสิถธิประไฝชธ์อธ
ื่ ๆ
ถี่อฝู่ปัจจุบัธ ถี่อฝู่ตฯนถะเบีฝธบ้ฯธ ถี่อฝู่ถี่ถฯงฯธ

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

ถ่ฯธรู้จักสิธเชื่อใจดี โอถีถีมี จฯกช่องถฯงใด
ถ่ฯธรูจ
้ ักสิธเชือ
่ ใจดี โอถีถม
ี ี จฯกช่องถฯงใด สฯขฯ ป๋ฯฝไฆผณฯ ใบปลิว Website Facebook Line เมื่ อธ อื่ธๆ (ระบุ)..................................
ข้อตกลงกฯรสนัฌรสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ บริผัถ โอถีถีมี จฯกัด

ไดฝกฯรลงลฯฝนือชื่อข้ฯงล่ฯงธี๊ข้ฯมเจ้ฯขอรับรองและฝืธฝัธว่ฯข้อนูลและรฯฝละเอีฝดถี่ระบุโว้ ใธใบสนัฌรธี๊เป็ธฌวฯนจริงและถูกต้องถุกประกฯรรวนถืงฝิธฝอนพูกมัธและใย้ฌวฯนฝิธฝอนต่อ บริผัถ โอถีถีมี จฯกัด (โอถีถีมี) ดังธี๊ 1. ข้ฯมเจ้ฯโด้รับถรฯบและเข้ฯใจข้อกฯยธดและเงื่อธโขสิธเชื่อธฯไธ
โภแธธซ์ รวนถืงข้อตกลงอื่ธใดถี่เกี่ฝวเธื่องกับสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ เป็ธอฝ่ฯงดีแล้วและฝิธฝอนใย้โอถีถีมีใช้ข้อนูลของข้ฯมเจ้ฯใธใบสนัฌรธี๊เมื่อวัตถุประสงฌ์ของธุรกรรนเกี่ฝวกับสิธเชื่อและวัตถุประสงฌ์อื่ธใด ไดฝข้ฯมเจ้ฯจะแจ้งใย้บริผัถถรฯบถัธถียฯกนีกฯรเปลี่ฝธแปลงข้อนูลใดๆ ถั๊งธี๊ ใธกฯร
ดฯเธิธกฯรใดๆ ถี่เกี่ฝวข้องกับธุรกรรนสิธเชื่อรวนถืงกฯรติดตฯนถวงถฯนใย้ชฯระยธี๊ธั๊ธ ข้ฯมเจ้ฯรับถรฯบและตกลงว่ฯบริผัถฯ จะถฯกฯรนอบยนฯฝใย้บุฌฌลอื่ธดฯเธิธกฯรแถธ ยรืออฯจจะดฯเธิธกฯรด้วฝตธเองก็โด้ มร้อนถั๊งฝิธฝอนใย้บริผัถฯ และ/ยรือตัวแถธของบริผัถเปิดเพฝข้อนูลเกี่ฝวกับ
ยธี๊สิธของข้ฯมเจ้ฯ ใย้กับบุฌฌลต่ฯงๆ 2. ข้ฯมเจ้ฯฝิธฝอนใย้โอถีถีมีจัดส่งแจ้งข้อตกลงของสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ ใย้แก่ข้ฯมเจ้ฯใธภฯฝยลั งถี่โด้รับอธุนัติเป็ธฌรั๊งฌรฯวโป ซื่งข้ฯมเจ้ฯใย้ถือว่ฯเป็ธส่วธยธื่งถุกประกฯรของใบสนัฌรธี๊ด้วฝ ไดฝข้ฯมเจ้ฯตกลงฝิธฝอนพูกมัธและปฎิบัติตฯนข้อตกลงธั๊ ธ
รวนถั๊งข้อตกลงอื่ธใดพ่ฯธช่องถฯงใดๆ ถี่โอถีถีมีกฯยธด ตลอดจธอัตรฯดอกเบี๊ฝ ฌ่ฯปรับ ฌ่ฯบริกฯร ฌ่ฯธรรนเธีฝน และ/ยรือฌ่ฯใช้จ่ฯฝต่ฯงๆ เกี่ฝวกับกฯรใช้สิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ กฯรใช้บริกฯรและ/ยรือกฯรถฯธุรกรรนถฯงกฯรเงิธโน่ว่ฯจะปรฯกฏอฝู่ใธรูปแบบใดๆ ของโอถีถีมีถั๊งถี่ นีอฝู่ยรือถี่จะ
เมิ่นเตินและ/ยรือเปลี่ฝธแปลงต่อโปใธภฯฝยธ้ฯซื่งโอถีถีมีจะโด้แจ้งใย้ถรฯบ และข้ฯมเจ้ฯตกลงรับพิดชอบชฯระฌ่ฯใช้จ่ฯฝ ฌ่ฯบริกฯร ฌ่ฯธรรนเธีฝน และ/ยรือ ยธี๊อัธเกิดจฯกกฯรใช้สิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ถั๊งยนด กฯรใช้บริกฯร และ/ยรือกฯรถฯธุรกรรนถฯงกฯรเงิธใย้แก่โอถีถีมีจธฌรบถ้วธ 3. ข้ฯมเจ้ฯ
ฝอนรับว่ฯกฯรมิจฯรณฯอธุนัติสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์และ/ยรือธุรกรรนถี่เกี่ฝวข้องถือเป็ธสิถธิของโอถีถีมี ไดฝโอถี ถีมีโน่จฯเป็ธต้องฌืธใบสนัฌร และเอกสฯรประกอบต่ฯงๆถี่ข้ฯมเจ้ฯโด้ใย้โว้แก่โอถีถีมีเมื่อใช้ประกอบกฯรสนัฌรธี๊ รวนถั๊งฝิธฝอนใย้โอถี ถีมีเก็บรักผฯใช้ และเปิดเพฝข้อนูลใดๆ ของข้ฯมเจ้ฯ
ใย้แก่บุฌฌลอื่ธโด้ ถั๊งธี๊ จธกว่ฯข้ฯมเจ้ฯจะนีกฯรแจ้งฌวฯนประสงฌ์ฝกเลิกกฯรใย้ฌวฯนฝิธฝอน 4. ข้ฯมเจ้ฯตกลงใย้ฌวฯนฝิธฝอนใธกฯรเปิดเพฝข้อนูลของข้ฯมเจ้ฯถฯงสื่ออิเล็กถรอธิฌส์ สื่อออธโลธ์ และไซเชีฝลนีเดีฝ (Social Media) รวนถั๊งข้อนูลอื่ธๆ ของข้ฯมเจ้ฯและข้อนูลถี่อฯจแก้โขเมิ่นเติน
ใย้แก่ โอถีถีมี ใธกฯรรับ-ส่งข้อนูล ยรือธฯเสธอสิถธิประไฝชธ์ข้อเสธอมิเศผอื่ธๆ ของ โอถีถีมี ถั๊งธี๊ จธกว่ฯข้ฯมเจ้ฯจะนีกฯรแจ้งฌวฯนประสงฌ์ฝกเลิกกฯรใย้ฌวฯนฝิธฝอน
ข้อกฯยธดและเงื่อธโขสัญญฯกฯรใช้สิธเชื่อของบริผัถ โอถีถีมี จฯกัด

ข้ฯมเจ้ฯพู้ซื่งลงลฯฝนือชื่อใธฌฯขอใช้บริกฯรสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ธี๊ ("พู้กู้") ตกลงขอรับสิธเชื่อจฯก โอถีถีมี (“บริผัถ”) ใธวงเงิธสิธเชื่อตฯนถี่บริผัถ และ/ยรือ เนื่อพู้กู้ตกเป็ธพู้นียธี๊สธิ ล้ธม้ธตัว ยรือถูกมิถักผ์ถรัมฝ์ ยรือถูกเจ้ฯมธักงฯธฝืดถรัมฝ์ยรืออฯฝัดถรัมฝ์ ยรือกระถฯกฯรใดอัธอฯจเป็ธเยตุ
จะอธุนัติ และตกลงจะปฏิบัติตฯนข้อกฯยธดและเงื่อธโขของบริกฯรสิธเชื่อธฯไธโภแธธซ์ ตฯนรฯฝละเอีฝดถี่ปรฯกฏต่อโปธี๊ รวนถั๊งถี่บริผัถจะโด้ ใย้ถูกภ๋องล้นละลฯฝ ยรือถูกร้องขอใย้ล้นละลฯฝยรือกระถฯกฯรประธอนยธี๊ (โน่ว่ฯกรณีใดกรณียธื่งยรือถุกกรณีดังกล่ฯว) และ/ยรือ ยฯกพู้กู้ โน่
กฯยธดต่อโปยรือถี่จะนีขื๊ธใยน่ใธภฯฝยธ้ฯถุกประกฯร
ปฏิบัติ ยรือปฏิบัติพิด เงื่อธโขใดๆ ถี่ระบุโว้ใธฌฯขอบริกฯรสิธเชื่อ ธี๊ยรือเอกสฯรอื่ธใดถี่เกี่ฝวข้อ งกับ ฌฯขอบริกฯรสิธเชื่อ ธี๊ และ/ยรือเนื่อเกิด
ข้อ 1. พู้กู้ตกลงขอใช้สิธเชื่อจฯกบริผัถตฯนรฯฝละเอีฝดถี่ระบุโว้ใธฌฯขอธี๊และบริผัถตกลงใย้สิธเชื่อแก่พู้กู้ตฯนยลักเกณท์กฯรอธุนัติกฯรใย้สิธเชื่อ เยตุกฯรณ์อื่ธใดถี่บริผัถเย็ธว่ฯกฯรใย้สิธเชื่อแก่พู้กู้อฯจถฯใย้บริผัถเสีฝยฯฝ ยรือพู้กู้โน่สฯนฯรถยรือธ่ฯจะโน่สฯนฯรถชฯระยธี๊ใย้แ ก่บริผัถโด้ พู้กู้ตกลง
ของบริผัถ (“สิธเชื่อ”) ไดฝบริผัถจะแจ้งพลกฯรอธุนัติวงเงิธสิธเชื่อแก่พู้กู้ใย้ถรฯบพ่ฯธถฯงช่องกฯรติดต่อถี่บริผัถกฯยธดต่อโป
ใย้ถือว่ฯพู้กู้ตกเป็ธพู้พิดธัดยรือพิดเงื่อธโขตฯนฌฯขอใย้บริกฯรสิธเชื่อธี๊ถัธถี
ข้อ 2. พู้กู้ตกลงและรับถรฯบว่ฯสิธเชื่อถี่บริผัถอธุนัติตฯนข้อ 1. เป็ธสิธเชื่อประเภถสิธเชื่อยนุธเวีฝธ ซื่งพู้กู้นีสิถธิขอกู้ใยน่ยรือขอเบิกใช้วงเงิธ ข้อ 9. ใธกรณีถี่พู้กู้ตกเป็ธพู้พิดธัดยรือพิดเงื่อธโขดังกล่ฯวใธข้อ 8. ข้ฯงต้ธ และบริผัถโด้แจ้งเป็ธยธังสือโปฝังพู้กู้เมื่อใย้พู้ กู้ดฯเธิธกฯรแก้โขกฯร
สิธเชื่อดังกล่ฯวจฯกบริผัถโด้ต่อเนื่อพู้กู้ชฯระเงิธกู้ฌืธนฯแล้วโน่ต่ฯกว่ฯระฝะเวลฯถี่บริผัถกฯยธด ยรือเป็ธโปตฯนเงื่อธโขอื่ธถี่บริผัถกฯยธด ถั๊งธี๊ พู้กู้ พิดสัญญฯยรือพิดเงื่อธโขดังกล่ฯวแล้ว แต่พู้กู้โน่ดฯเธิธกฯรยรือโน่สฯนฯรถดฯเธิธกฯรแก้โขใย้แล้วเสร็จภฯฝใธระฝะเวลฯถี่กฯยธดโว้ใธยธังสือบอก
สฯนฯรถเบิกใช้สิธเชื่อโด้ใธแต่ละฌรฯว เนื่อรวนกับฝอดสิธเชื่อถี่ฌ้ฯงชฯระอฝู่ใธขณะถี่ถฯกฯรเบิกใช้สธิ เชื่อฌรฯวธั๊ธๆแล้ว จะต้องโน่เ กิธวงเงิธสิธเชื่อ กล่ฯว บริผัถนีสิถธิบอกเลิกสัญญฯโด้ถัธถี และใย้ถือว่ฯเป็ธกฯรพิดธัดใธจฯธวธยธี๊ถั๊งยนดไดฝใย้บรรดฯยธี๊สิธถั๊งยลฯฝตฯนสัญญฯธี๊เป็ธอั ธถืง
ถี่บริผัถโด้มิจฯรณฯอธุนัติ
กฯยธดชฯระ และพู้กู้ตกลงชฯระยธี๊สิธถั๊งยลฯฝตฯนสัญญฯธี๊ใย้แก่บริผัถถัธถี รวนถั๊งฝิธฝอนชฯระดอกเบี๊ฝใธต้ธเงิธถี่ฌ้ฯงชฯระใธอัตรฯสูงสุด
ข้อ 3. พู้กู้รับถรฯบและตกลงว่ฯบริผัถนีสิถธิใธกฯรถบถวธ เมิ่น ลด ระงับ ยรือเปลี่ฝธแปลงวงเงิธสิธเชื่อ โด้ถุกเนื่อ ตฯนถี่บ ริผัถมิ จฯรณฯ ตลอดจธฝิธฝอนชฯระฌ่ฯธรรนเธีฝน และ/ยรือ ฌ่ฯบริกฯรต่ฯงๆ และ/ยรือ เงิธใดๆ ถี่พู้กู้จะต้องชฯระใย้แก่บริผัถตฯนข้อกฯยธดและเงื่อธโขของฌฯ
เย็ธสนฌวร แน้ว่ฯจะโด้นีกฯรอธุนัติสิธเชื่อดังกล่ฯวโปแล้ว ถั๊งธี๊ ใธกรณีถี่บริผัถมิจฯรณฯลดยรือระงับกฯรใย้สิธเชื่อ พู้กู้โน่นีสิ ถธิเบิกถอธสิธเชื่อ ขอบริกฯรสิธเชื่อธี๊จธฌรบถ้วธ
ดังกล่ฯวโด้อีก ถั๊งธี๊ โน่กระถบถืงสิธเชื่อถี่พู้กู้โด้เบิกถอธโปแล้ว และยธ้ฯถี่ใธกฯรชฯระฌืธสิธเชื่อ ต้ธเงิธ ดอกเบี๊ฝ ฌ่ฯปรับ ยรือฌ่ฯธรรนเธีฝนใดๆถี่ ข้อ 10. ใธกรณีถี่พู้กู้ขอเบิกใช้สิธเชื่อแบบเร่งด่วธ (ถ้ฯนี) ไดฝขอใย้บริผัถไอธเงิธกู้ถี่ขอเบิกใช้ดังกล่ฯวเข้ฯบัญชีรับไอธเงิธกู้ตฯนจฯธวธและ
เกิดขื๊ธยรือเกี่ฝวเธื่องกับกฯรขอรับบริกฯรสิธเชื่อธี๊ซื่งพู้กู้นียธ้ฯถี่ต้องชฯระใย้แก่บริผัถ โน่ว่ฯกฯรชฯระเงิธดังกล่ฯวถืงกฯยธดแล้วยรือโน่ และพู้กู้ รฯฝละเอีฝดถี่กฯยธดโว้ใธ ฌฯขอธี๊ พู้กู้ตกลงและฝอนรับว่ฯ เนื่อบริผัถโด้ดฯเธิธกฯรตฯนฌวฯนประสงฌ์ของพู้กู้ดังกล่ฯวแล้วใย้ถื อว่ฯพู้กู้โด้เบิกใช้
ขอสละสิถธิใธกฯรเรีฝกร้องฌ่ฯเสีฝยฯฝใดๆ ถี่อฯจนีและ/ยรือเกิดขื๊ธจฯกกฯรดังล่ฯว
สิธเชื่อแบบเร่งด่วธ และโด้รับเงิธกู้จฯธวธดังกล่ฯวโปจฯกบริผัถฌรบถ้วธถูกต้อง (แน้ว่ฯพู้กู้จะฝังนิโด้เบิกถอธเงิธจฯกบัญชีรับไอธเงิ ธกู้ก็ตฯน)
ข้อ 4. พู้กู้รับถรฯบและตกลงว่ฯเนื่อบริผัถโด้ธฯสิธเชื่อถี่โด้รับกฯรอธุนัติเข้ฯบัญชีของพู้กู้ยรือส่งนอบใย้พู้กู้ตฯนวิธีกฯรถี่บริ ผัถกฯยธดแล้ว ใย้ถือว่ฯ ธอกจฯกธี๊ พู้กู้ตกลงฝอนรับถี่จะปฏิบัติตฯนเงื่อธโข ยลักเกณท์ และวิธีกฯรใธกฯรไอธเงิธโปฝังบัญชีรับไอธเงิธกู้ตฯนถี่บริผัถกฯยธดถุกประกฯร
พู้กู้โด้รับเงิธกู้จฯกบริผัถเรีฝบร้อฝแล้ว โน่ว่ฯพู้กู้จะเบิกถอธเงิธจฯกบัญชีธธฯฌฯรดังกล่ฯวแล้วยรือโน่ก็ตฯน
ข้อ 11. พู้กู้ตกลงและฝิธฝอนใย้บริผัถซื่งเป็ธสนฯชิกของบริผัถข้อนูลเฌรดิต ธฯข้อนูลของพู้กู้ถี่โด้รับจฯกบริผัถข้อนูลเฌรดิตเฉมฯะส่ว ธถี่โน่สฯนฯรถ
ข้อ 5. พู้กู้ตกลงชฯระดอกเบี๊ฝสฯยรับยธี๊สิธเชื่อใย้แก่บริผัถใธอัตรฯรวนสูงสุดของดอกเบี๊ฝ ใธอัตรฯร้อฝละ 33 ต่อปึ (แบบ effective rate) ระบุตัวตธ เช่ธ ชื่อ ธฯนสกุล เลขประจฯตัวประชฯชธ รวนถืงข้อนูลอื่ธใดถี่สฯนฯรถระบุว่ฯเป็ธพู้กู้โปใช้เป็ธปัจจัฝยธื่งใธกฯรจัดถฯแบบจฯลองด้ฯธ
รวนถั๊ง ฌ่ฯปรับ ฌ่ฯบริกฯร ฌ่ฯธรรนเธีฝน และฌ่ฯใช้จ่ฯฝใดๆ ตฯนถี่กฯยธดโว้ใธฌฯขอรับบริกฯรสิธเชื่อธี๊ ถั๊งธี๊ พู้กู้ตกลงและถรฯบว่ฯ อัตรฯดอกเบี๊ฝ เฌรดิตตฯนกฎยนฯฝว่ฯด้วฝกฯรประกอบธุรกิจข้อนูลเฌรดิตกฯยธดโว้เถ่ฯธั๊ธ และใย้บรรดฯฌู่ฉบับ สฯเธฯ ภฯมถ่ฯฝ ข้อนูลอิเล็กถรอธิกส์ ยรื อ
ยรือฌ่ฯธรนเธีฝนต่ฯงๆ ธั๊ธอฯจนีกฯรเปลี่ฝธแปลงโด้ตฯนถี่บริผัถจะกฯยธดเป็ธฌรฯวๆโป ไดฝบริผัถจะแจ้งใย้พู้กู้ถรฯบเป็ธยธังสือล่วงยธ้ฯ เป็ธ ไถรสฯรถี่โด้ถฯสฯเธฯขื๊ธจฯกฌฯขอบริกฯรสิธเชื่อธี๊โน่ว่ฯใธรูปแบบใดๆ ใย้ถือเป็ธยลักฐฯธใธกฯรใย้ฌวฯนฝิธฝอนของพู้กู้เช่ธเดีฝวกัธ
ระฝะเวลฯโน่ธ้อฝกว่ฯ 30 วัธ เว้ธแต่ใธกรณีถี่บริผัถนีเยตุถี่ถฯใย้โน่สฯนฯรถแจ้งใย้พู้กู้ถรฯบล่วงยธ้ฯตฯนระฝะเวลฯดังกล่ ฯวโด้ บริผัถจะแจ้งใย้พู้กู้ ข้อ 12. พู้กู้โน่นีสิถธิใธกฯรปรับไฌรงสร้ฯงสัญญฯเงิธกู้ (Loan Restructuring) สิธเชื่อตฯนถี่โด้รับกฯรอธุนัติตฯนฌฯขอบริกฯรสิธเชื่อธี๊ เว้ธแต่
ถรฯบไดฝวิธีกฯรอื่ธใดตฯนถี่บริผัถมิจฯรณฯเย็ธสนฌวร ไดฝใย้ถือว่ฯอัตรฯดอกเบี๊ฝยรืออัตรฯฌ่ฯธรรนเธีฝนถี่นีกฯรประกฯศธั๊ธ นีพลใช้บังฌั บตั๊งแต่ โด้รับฌวฯนฝิธฝอนเป็ธลฯฝลักผณ์ล่วงยธ้ฯจฯกบริผัถ
วัธถัดจฯกวัธถี่ฌรบกฯยธดระฝะเวลฯดังกล่ฯวข้ฯงต้ธ เป็ธต้ธโป ไดฝบริผัถขอสงวธสิถธิใธกฯรฌืธฌ่ฯธรรนเธีฝนยรือฌ่ฯใช้จ่ฯฝอื่ธใดถี่พู้กู้ชฯระใย้แก่ ข้อ 13. บริผัถตกลงและรับถรฯบว่ฯพู้กู้นีสิถธิขอเมิ่นวงเงิธสิธเชื่อเมิ่นเตินจฯกวงเงิธสิธเชื่อถี่โด้รับกฯรอธุนัติตฯนฌฯขอบริกฯรสิธเชื่อธี๊ (“วงเงิธ
บริผัถแล้ว และพู้กู้ขอสละสิถธิใธกฯรเรีฝกร้องฌ่ฯเสีฝยฯฝถี่อฯจเกิดยรือนีขื๊ธจฯกกฯรดังกล่ฯว
สิธเชื่อเมิ่นเติน”) ไดฝแจ้งฌวฯนประสงฌ์โปฝังบริผัถตฯนสฯธักงฯธของบริผัถยรือวิธีกฯรอื่ธใดตฯนถี่บริผัถกฯยธด ถั๊งธี๊ กฯรอธุนัติเมิ่นวงเงิธ
ข้อ 6. ใธกฯรชฯระฌืธสิธเชื่อ ดอกเบี๊ฝ ฌ่ฯธรรนเธีฝน ยรือฌ่ฯใช้จ่ฯฝอื่ธถี่เกิดขื๊ธ/ยรือเกี่ฝวเธื่องกับฌฯขอใช้บริกฯรสิธเชื่อธี๊ พู้ กู้ตกลงชฯระฌืธเป็ธ สิธเชื่อธั๊ธเป็ธดุลมิธิจของบริผัถแต่เมีฝงพู้เดีฝว ใธกฯรธี๊ บริผัถและพู้กู้รับถรฯบและตกลงว่ฯกฯรขอวงเงิธสิธเชื่อเมิ่นเตินตฯนข้อ 13. ข้ฯงต้ธธั๊ธ
รฯฝงวดต่อเดือธตฯนเวลฯและวิธีกฯรถี่กฯยธดโว้ใธใบแจ้งฝอดบัญชี ไดฝบริผัถจะส่งใบแจ้งฝอดบัญชีใย้แก่พู้กู้ล่วงยธ้ฯก่อธโน่ธ้อฝกว่ฯสิบ (10) ใย้เป็ธโปตฯนข้อกฯยธดและเงื่อธโขสัญญฯกฯรใย้สิธเชื่อธี๊ และใธกรณีถี่นีข้อตกลงยรือเอกสฯรอื่ธใดถี่เกิดขื๊ธยรือเกี่ฝวเธื่องกับกฯรขอเมิ่นวงเงิธ
วัธก่อธถืงวัธฌรบกฯยธดชฯระ
สิธเชื่อธั๊ธใย้ถือเป็ธส่วธยธื่งของข้อกฯยธดและเงื่อธโขสัญญฯกฯรใย้สิธเชื่อธี๊
ข้อ 7. ใธกรณีถี่พู้กู้ชฯระสิธเชื่อก่อธวัธถี่กฯยธดใธงวดใดๆ พู้กู้ตกลงและฝิธฝอนใย้ธฯเงิธฌ่ฯงวดดังกล่ฯวยักเข้ฯบัญชีเมื่อยักยธี๊ฌงฌ้ฯงของพู้กู้ ข้อ 14. พู้กู้ฝอนรับว่ฯใธกฯรจัดส่งข้อนูลใย้แก่บริผัถใธรูปของข้อนูลถฯงอิเล็กถรอธิกส์ ยรือใธกฯรถฯธุรกรรนใดๆ ระยว่ฯงพู้กู้และบริผัถ ยรือ
ณ วัธถี่บริผัถโด้รับชฯระเงิธจฯกพู้กู้ ธอกจฯกธี๊ ใธกรณีถี่พู้กู้โน่โด้รับยรือโด้รับแต่เย็ธว่ฯใบแจ้งฝอดบัญชีถี่โด้รับโน่ถูกต้องถั๊งยนดยรือบฯงส่วธโน่ ระยว่ฯงพู้กู้กับบุฌฌลถี่บริผัถกฯยธด (แล้วแต่กรณี) ไดฝใช้วิธีกฯรถฯงอิเล็กถรอธิกส์ เช่ธ ไถรสฯร ไถรเลข ไถรมินม์ sms ยรือ E-mail เป็ธต้ธ
ว่ฯด้วฝประกฯรใด พู้กู้จะต้องแจ้งใย้บริผัถถรฯบภฯฝใธ 10 วัธธับตั๊งแต่วัธถี่พู้กู้โด้รับใบแจ้งฝอดบัญชี ยฯกพู้กู้เมิกเฉฝโน่ไต้แฝ้งใย้ถือว่ฯรฯฝกฯร ธั๊ธใย้นีพลพูกมัธและนีพลบังฌับใช้โด้ตฯนกฎยนฯฝ
และฝอดยธี๊ถี่เรีฝกเก็บตฯนใบแจ้งฝอดบัญชีธั๊ธถูกต้อง
ข้อ 15. พู้กู้ตกลงฝิธฝอนใย้บ ริผัถไอธสิถธิและ/ยรือ ยธ้ฯถี่ตฯนสัญญฯธี๊ โน่ว่ฯถั๊งยนดยรือแต่เมีฝงบฯงส่วธใย้แก่บุฌฌลอื่ธใดตฯนถี่บ ริผัถ
ข้อ 8. ยฯกพู้กู้โน่ชฯระยธี๊สิธเชื่อ ดอกเบี๊ฝ ฌ่ฯธรรนเธีฝน ฌ่ฯใช้จ่ฯฝ ยรือเงิธจฯธวธใดๆ ตฯนจฯธวธ และ/ยรือ ตฯนกฯยธดเวลฯถี่ระบุโว้ใธใบแจ้ง เย็ธสนฌวรโด้ ไดฝเมีฝงบริผัถจะแจ้งกฯรไอธเป็ธยธังสือใย้พู้กู้ถรฯบล่วงยธ้ฯเป็ธระฝะเวลฯโน่ธ้อฝกว่ฯยธื่งงวดของกฯรชฯระยธี๊เถ่ฯธั๊ธ ยรือ
ฝอดบัญชี และยรือฌฯขอรับบริกฯรสิธเชื่อธี๊ และ/ยรือ ยฯกปรฯกฏว่ฯเอกสฯรยรือยลักฐฯธใดๆ ถี่พู้กู้นอบใย้แก่บริผัถ นีข้อฌวฯนเถ็จ ยรือเป็ธ เป็ธโปตฯนเงื่อธโขถี่ถฯงบริผัถกฯยธด
เอกสฯรปลอน ยรือโน่นีพลบังฌับตฯนกฎยนฯฝ โน่ว่ฯถั๊งยนดยรือแต่เมีฝงบฯงส่วธ และ/ยรือยฯกยธี๊สิธอื่ธใดของพู้กู้ธอกเยธือจฯกถี่ระบุโว้ใธ ข้อ 16. ยฯกข้อสัญญฯข้อใดข้อยธื่ง และ/ยรือ ส่วธยธื่งส่วธใดของสัญญฯธี๊ตกเป็ธไนฆะ โน่ว่ฯด้วฝเยตุใดๆแล้ว ใย้ข้อสัญญฯข้ออื่ธๆ และ/ยรือ
สัญญฯธี๊โน่นีกฯรชฯระเนื่อถืงกฯยธด ยรือเป็ธอัธต้องชฯระก่อธถืงกฯยธด ยรือเจ้ฯยธี๊ของพู้กู้นีสิถธิเรีฝกใย้พู้กู้ชฯระยธี๊ก่อธกฯยธด และ/ยรือ เนื่อ ส่วธอื่ธๆ ของสัญญฯธี๊ฝังฌงสนบูรณ์และพูกมัธพู้กตู้ ่อโปถุกประกฯร และพู้กู้ฝอนรับว่ฯ บริผัถนีสถิ ธิแ์ ก้โข เปลี่ฝธแปลงเมิน่ เตินเงือ่ ธโขยรือ
พู้กู้ถูกภ๋องร้องดฯเธิธฌดี ยรือเนื่อเกิดเยตุกฯรณ์อื่ธใดถี่บริผัถเย็ธว่ฯกฯรใย้สิธเชื่อแก่พู้กู้อฯจถฯใย้บริผัถเสีฝยฯฝ ยรือพู้กู้โน่สฯนฯรถยรือธ่ฯจะโน่ ข้อกฯยธดใดๆเกี่ฝวกับวงเงิธสิธเชือ่ โน่ว่ฯตฯนสัญญฯธี๊ ยรือข้อตกลงอื่ธใดโด้เสนอไดฝเมีฝงแต่แจ้งใย้พู้กู้ถรฯบเถ่ฯธั๊ธ
สฯนฯรถชฯระยธี๊ใย้บริผัถโด้ฌรบถ้วธ รวนถั๊งใธกรณีถี่บริผัถเย็ธสนฌวรระงับ และ/ยรือ ฝกเลิกวงเงิธสิธเชื่อของพู้กู้โน่ว่ฯด้วฝเยตุใดๆ ถั๊งสิธ๊
อัตรฯดอกเบีฝ๊ ฌ่ฯธรรนเธีฝน และฌ่ฯใช้จฯ่ ฝต่ฯงๆ ประกฯศใช้ตงั๊ แต่ วัธถี่ 1 สิงยฯฌน 2563 (ยนฯฝเยตุ อัตรฯดอกเบี๊ฝดังกล่ฯวจะเปลีฝ่ ธแปลงโด้ตฯนประกฯศของธธฯฌฯรแย่งประเถศโถฝ)
สิธเชือ่ ธฯไธโภแธธซ์ภฯฝใต้กฯรกฯกับ (Nano Finance)
ฌ่ฯธรรนเธีฝน และฌ่ฯใช้จฯ่ ฝต่ฯงๆ
โน่เรีฝกเก็บ

อัตรฯดอกเบีฝ๊ และฌ่ฯธรรนเธีฝนต่อปึ โน่เกิธ 33% (Effective Rate)
บฯถ : ยธ่วฝ
โน่เรีฝกเก็บ
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ทาที.่ ..................................................................................................................

2

วันที่

5

บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อนามสกุล).................................................................................................................................................................
.
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจากัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บริษัท ไอทีทีพี
จากัด (ไอทีทีพี) ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคาขอ
สินเชื่ อ/ขอออกบั ตรเครดิต ของข้ าพเจ้าที่ให้ไว้กับ ไอที ทีพีดังกล่าวข้างต้ น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ ออายุ
สัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าคู่ฉบับ และ
บรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาสาเนาขึ้นจากหนังสือ ให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา
ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ผู้ให้ความยินยอม

