บริษัท ไอทีทีพี จำกัด 183 ซอยลำดพร้ ำว 71 แขวงสะพำนสอง
เขตวังทองหลำง กทม. 10310 โทร : 02-530-3542
เลขทีผ่ ้ เู สียภำษีอำกร / ทะเบียนเลขที่ 0105554146049

แบบฟอร์ มขออนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อ
วันที่............................................
ชื่อ - นำมสกุล นำย / นำง / นำงสำว ........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด

หมำยเลขบัตรประชำชน
มีความประสงค์

ขอเพิม่ วงเงิน
ขอเพิม่ วงเงินฉุกเฉิน ระบุเหตุผลกำรนำไปใช้ ..............................................................................................................................................
เลขทีส่ ญ
ั ญำเดิม............................................วงเงินเดิม...........................................วงเงินใหม่ทตี่ ้ องกำร........................................... บำท
ขอเปิ ดวงเงิน แต่ยงั ไม่ประสงค์ขอเบิกใช้ วงเงิน
ขอเปิ ดวงเงิน และประสงค์ใช้ วงเงิน ระบุจำนวนเงิน..............................................บำท
ประเภทสินเชื่อ
ITTP Cash Easy

ITTP Cash Extra

ITTP Staff Cash

Nano finance Revolving Credit

ที่อยู่ปัจจุบนั : เลขที_่ ___________ หมูท่ ี่ ____________ หมูบ่ ้ ำน ________________________ ถนน ________________________________
ตำบล / แขวง _________________________ อำเภอ / เขต _________________________ จังหวัด ______________________
รหัสไปรษณีย์ _________________________ โทรศัพท์บ้ำน _________________________ โทรศัพท์มือถือ ________________
ที่อยู่ท่ที างาน : เลขที่ __________ อำคำร _______________ ชัน้ ______________________ ถนน ______________________________________________
ตำบล / แขวง ___________________________ อำเภอ / เขต ___________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย์ _________________________ เบอร์ ติดต่อทีท่ ำงำน _____________________ ต่อ __________
สถานที่จัดส่ งเอกสาร :
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ทีท่ ำงำน
ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ :
พนักงำนบริษัทเอกชน
ข้ ำรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ
อื่นๆ ....................................................
อัตรำเงินเดือน......................บำท/เดือน รำยได้ อื่น....................บำท/เดือน แหล่งทีม่ ำ................................................ รวมรำยได้ ....................บำท/เดือน
ช่ องทางการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.ไทยพำณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยำ
ธ.ออมสิน
อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________________
เลขที่บญ
ั ชี

สำขำ ____________________________________

ลงชื่อ _____________________________ ( ผู้ขอ ) วันที่ _____ / _____ / _____
หมายเหตุ : กำรอนุมตั ิขอเพิม่ วงเงินสินเชื่อเป็ นดุลยพินิจโดยเด็ดขำดของบริษัท ไอทีทีพี จำกัด แต่เพียงผู้เดียวและถือเป็ นทีส่ ิ ้นสุด
การขอเปิ ดใช้ วงเงินส่ วนที่เหลือ กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วันทาการ
สาหรับผู้ตรวจสอบ
เอกสำรประกอบกำรขอเพิม่ วงเงิน

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
สำเนำบัญชีธนำคำรหน้ ำแรก
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ___________________________________ วันที่ _____ / _____ / _____

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ทำที่...................................................................................................................

2

วันที่

5

บุคคลธรรมดา
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว (ชือ
่ -นำมสกุล)..................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่

ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติจำกัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้ำพเจ้ำแก่ บริษัท
ไอทีทีพี จำกัด (ไอทีทีพี) ซึ่งเป็นสมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรของบริษัท เพื่ อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์สินเชื่อ กำรออกบัตรเครดิต
ตำมคำขอสิ นเชื่อ /ขอออกบัตรเครดิต ของข้ ำพเจ้ำที่ ให้ไว้กับไอทีทีพีดัง กล่ำวข้ ำงต้น รวมทั้งเพื่ อประโยชน์ในกำรทบทวน
สินเชื่อ ต่ออำยุสัญญำสินเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริหำรและป้องกันควำมเสี่ยงตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย
และให้ถือว่ำคู่ฉบับ และบรรดำสำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสำรที่ทำสำเนำขึ้นจำกหนังสือให้ควำมยินยอม
ฉบั บ นี้ โดยกำรถ่ ำยส ำเนำ ถ่ ำยภำพหรื อ บัน ทึ กไว้ ไ ม่ ว่ ำ ในรู ป แบบใดๆ เป็ น หลั กฐำนในกำรให้ ค วำมยิ น ยอมของข้ ำพเจ้ ำ
เช่นเดียวกัน

ผู้ให้ควำมยินยอม X
(.....................................................................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง

พยำน-เจ้ำหน้ำที่
(...................................................................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง

หมำยเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรพิ จำรณำสินเชื่อของสถำบัน
กำรเงิน แต่กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็นสิทธิ์ของเจ้ำของข้อมูลที่จะให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้

