รหัสรานคา______________________________ รหัสพนักงานขาย_________________________
เบอรโทรศัพท____________________________ วันที่ ___________________________________

แบบฟอรมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน / เปลี่ยนสถานะบัตร
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)

ผูถือบัตรหลักสมาชิกบัตรเครดิต

ช�อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss)
ประเภทบัตรเครดิตเทสโก โลตัส :

บัตรแพลทินัม บียอนด

บัตรแพลทินัม รีวอรด

หมายเลขบัญชีบัตรหลัก

บัตรโกลด

บัตรคลาสสิค

/

บัตรหมดอายุ

หมายเลขบัตรประชาชน
มีความประสงค:
บาท เปน วงเงินใหม
บาท
ขอเพิ่มวงเงิน จากวงเงินเดิม
ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัตรประชาชน
หลักฐานที่แนบมามีดังนี้:
สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน
หนังสือใหความยินยอม
บาท เปน วงเงินใหม
บาท
ขอลดวงเงิน จากวงเงินเดิม
ขอเปลี่ยนสถานะบัตร
จากบัตรคลาสสิก / บัตรโกลด / บัตรแพลทินัม รีวอรด เปน บัตรแพลทินัม บียอนด (รายได 30,000 บาทขึ้นไป / เดือน)
จากบัตรคลาสสิก / บัตรโกลด เปน บัตรแพลทินัม รีวอรด (รายได 15,000 บาทขึ้นไป / เดือน)
จากบัตรแพลทินัม บียอนด เปน บัตรแพลทินัม รีวอรด
สงเอกสารแสดงรายได (Income Update)
ประเภทรายได
พนักงาน

ธุรกิจสวนตัว ประเภทธุรกิจ

อ�นๆ (โปรดระบุ)
สถานที่จัดสงเอกสาร
ตามขอมูลเดิม
เปลี่ยนแปลง
ที่อยูปจจุบัน
ที่ทำงาน
(โปรดระบุรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง)
• บริษทั ฯ บัตรจะทำการยกเลิกบัตรเกาของทาน หลังจากบัตรใหมไดรบั การอนุมตั เิ รียบรอยแลว • ผูท ป่ี ระสงคจะเปลีย่ นแปลงวงเงิน / สถานะบัตร จะตองเปนผูถ อื บัตรหลักเทานัน้ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะรวมถึงการ เปลีย่ น
สถานะบัตรเสริมดวย • คะแนนสะสมของผูถ อื บัตรทีม่ อี ยูใ นบัญชีบตั รเดิม จะถูกโอนไปยังบัตรใหมทง้ั หมด • การเปลีย่ นสถานะบัตรนีจ้ ะทำใหมผี ลถึงการเปลีย่ นแปลงหมายเลขบัตรดวย ซึง่ สมาชิกบัตรทีใ่ ชบริการชำระเงินผาน บัญชีบตั ร
เครดิต จะตองทำการแจงเปลีย่ นไปยังสถานบริการ ทีต่ นไดแจงตัดชำระคาบริการผานเบอรบตั รเดิมดวยตนเอง • จำนวนวงเงินใหมทเ่ี พิม่ หรือลดขึน้ อยูก บั การพิจารณาของบริษทั ฯ

ลายมือช�อบัตรหลัก

/

วันที่

/

โปรดแนบเอกสารดังนี้
กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว:
กรณีลูกจาง/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
หมายเหตุ: สงไปรษณียจาหนาซองถึง

1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือช�อรับรอง 2. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย)
3. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล 4. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พรอมลงลายมือช�อรับรอง (ถามี) 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา
1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือช�อรับรอง 2. สำเนาจดหมายรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 3. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง
6 เดือน ที่แสดงยอดเงินเดือนเขา 4. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล 5. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พรอมลงลายมือช�อรับรอง (ถามี)
บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตูปณ.32 ปณฝ. บางนาทาวเวอร สมุทรปราการ 10541
(กรณีติดตอสอบถามขอมูลการอนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนสถานะบัตร โทร. 1712 กด 1 กด 1 หรือ แฟกซ 02-627-8250)

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.tescolotusmoney.com

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร
วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร

1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ
2. ผูใ หความยินยอมตองแนบเอกสารดังนีม้ าพรอมโทรสารดวยบุคคลธรรมดาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทีผ่ ใู หความยินยอมลงลายมือชือ่ รับรอง
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูใดเปนผูสง
แทนก็ได

ทำที่
สำหรับบุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร

1.การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือเปนขอความทีไ่ ด สราง สง
รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ หามมิใหผใู หความยินยอม
ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุท่ี
ขอความนัน้ อยูใ นรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2.การใหความยินยอมทางโทรสารนีจ้ งึ มี
ผลเปนการใหความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตทุกประการ

วันที่

/

วัน/เดือน/ป พ.ศ เกิด
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
สำหรับบุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง

/

อื่นๆ โปรดระบุ

เดือน

พ.ศ. 25

นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท

เลขที่
เลขที่

ความยินยอมนีจ้ ดั ทําขึน้ ดวยความสมัครใจของขาพเจา และสงใหแก บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษทั ) ทางโทรสารเพือ่ เปนหลัก
ฐานวา ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก บริษัท โลตัสส มันนี่
เซอรวสิ เซส จํากัด ซึง่ เปนสมาชิก หรือผูใ ชบริการของบริษทั เพือ่ ประโยชนในการวิเคราะหสนิ เชือ่ การออกบัตรเครดิตตามคําขอสินเชือ่ / ขอออก
บัตรเครดิตของขาพเจาทีใ่ หไวกบั บริษทั ดังกลาวขางตน รวมทัง้ เพือ่ ประโยชนในการทบทวนสินเชือ่ ตออายุสญั ญาสินเชือ่ / บัตรเครดิต การบริหาร
และปองกันความเสีย่ งตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถอื วาคูฉ บับ และบรรดา สําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร
ทําสําเนาขึน้ จากโทรสารฉบับนี้ โดยการถายสําเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวา ในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอม ของขาพเจาเชน
เดียวกัน
อนึ่ง กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการใหความยินยอมผานทางโทรสารซึ่งระบุไวดานบนของความ
ยินยอมนี้อยางชัดเจนแลว

ผูใหความยินยอม

ลายเซ็นควรเหมือนกับใบคำขอรับสินเชื่อและสำเนาบัตรประชาชน

พยาน (เจาหนาที่สินเชื่อ/เจาหนาที่การตลาด)
สวนของบริษัทฯ/ธนาคาร (โปรดเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจงใหครบถวน)

หมายเหตุ : ขอมูลทีบ่ ริษทั เปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใ ชบริการเปนองคประกอบหนึง่ ในการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลทีจ่ ะใหความยินยอมหรือไมกไ็ ด
MARCH 2021

