แบบฟอรมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนแปลงขอมูล
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................... ผูถือบัตรสินเช�อเทสโก โลตัส พรีเมียร
หมายเลขบัตร
มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
ขอเพิ่มวงเงิน จากวงเงินเดิม .......................................................................... บาท เปนวงเงินใหม .............................................................................. บาท
หรือตามวงเงินที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยแนบหลักฐานแสดงที่มาของรายไดมีดังนี้
สําเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิต
(สงไปรษณียจาหนาซองถึง บริษัท เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จํากัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 15 ตู ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร สมุทรปราการ 10541 หรือ
ติดตอสอบถามขอมูลการอนุมัติวงเงินเพิ่มที่ โทร. 0-2627-6033 โทรสาร 0-2627-8250)
ขอลดวงเงินจากวงเงินเดิม ........................................................................ บาท เปนวงเงินใหม ......................................................................................บาท
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทปจจุบัน (ตามเอกสารใบแจงยอดบัญชี)
ขาพเจามีความประสงคจะเปลี่ยนที่อยูในการสงเอกสารเปนที่อยูใหมดังนี้
เลขที่ .................................................. อาคาร ............................................................................................................................... ชั้น .........................
หมูที่ ............................ หมูบาน .......................................................................................... ซอย .................................................................................
ถนน .................................................................................................... ตำบล/แขวง.......................................................................................................
อำเภอ/เขต .................................................................................................... จังหวัด ...................................................................................................
รหัสไปรษณีย .................................................... โทรศัพทบาน ............................................................ โทรศัพทมือถือ...................................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ
พนักงาน / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ อ�นๆ .......................................................................................................................................................................
บริษัท/หางราน ................................................................................................................................................................................................................
อัตราเงินเดือน .................................................................................. บาท รายไดอ�นๆ ........................................................................................... บาท
แหลงที่มาของรายไดอ�น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................................................................
ธุรกิจสวนตัว (ช�อกิจการ) ...............................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ..................................................................................................................................................................................................................
• หนังสือฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา เพ�อเปนหลักฐานวา ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัทฯ) เปดเผยหรือให
ขอมูลเครดิตของขาพเจาแกสมาชิกและหรือผูใชบริการของบริษัทที่จะประสงคจะใชขอมูลของขาพเจาเพ�อประโยขนการวิเคราะหสินเช�อรวมทั้งในการทบทวนสินเช�อ
การตออายุบริการของบริษทั โดยไมตอ งขอความยินยอมจากขาพเจาอีก และใหถอื วาคูฉ บับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเลคทรอนิกส หรือโทรสารทีส่ ำเนาขึน้
จากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนาถายภาพหรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
• จำนวนวงเงินใหมที่เพิ่มหรือลดขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัทฯ และในการปรับเพิ่มวงเงินสินเช�อสวนบุคคคลแตละครั้ง สมาชิกรับทราบและตกลงวาบริษัทฯ
จะทำการเรียกเก็บคาอากรแสตมปผานใบแจงยอดบัญชี สินเช�อเทสโก โลตัส พรีเมียร ของสมาชิกในอัตราตามที่ระบุ ในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายของบริษัทฯ

...................................................................................................................
(ลายเซ็นสมาชิกบัตรสินเช�อเทสโก โลตัส พรีเมียร ที่ตรงตามที่เคยใชในการสมัครบัตร)

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

................. /................. /.................
วันที่

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 เทสโก โลตัส 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

