หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก / Authorized Auto debit Form
(กรุณากรอกแบบฟอรมและนำสงที่สาขาของธนาคารดานลาง)
(Please fill in this form and send to the Bank)

ซิมเพิล วีซา คารด

Simple Visa Card

เขียนที่ / Place …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. วันที่ / Date ……………………………………………………..
เรียน / To ( ) ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา / Bangkok Bank, Branch. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา / Bank of Ayudhya, Branch. ………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) ผูจัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา / Kasikorn Bank, Branch. …………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขา / Siam Commercial Bank, Branch. …………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผูจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา / Krung Thai Bank, Branch. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผูจัดการธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา / UOB Bank, Branch. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผูจัดการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา / TMB Bank, Branch. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจา/( I ) นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Ms.) ชื่อ-นามสกุล (First - Last Name) …………………………………………………………………………………………………………… อายุ / Age …………………..
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ID No.
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท / Type of Account ( ) ออมทรัพย / Savings ( ) กระแสรายวัน / Current
เลขที่บัญชี 10 หลัก / Account Number (10 Digits)
ชื่อบัญชี / Account Name ……………………………………………………………………………… ที่อยูปจจุบันเลขที่ / Address ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….จังหวัด / Province …………………………… รหัสไปรษณีย / Zip Code ………………………… โทร. / Tel. ……………………………………………
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอใหธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา ใหแกบริษทั เจเนอรัล คารด เซอรวสิ เซส จำกัด (ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ”) เพือ่ เปนการชำระคาสินคา
และบริการของขาพเจาและ/หรือ ผูม สี ทิ ธิใ์ ชบตั รเครดิตรวมกับขาพเจา และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ของขาพเจาตามสัญญาทีข่ า พเจามีหนาทีช่ ำระหนี้ใหแกบริษทั ตามจำนวนทีป่ รากฎในใบแจงหนีแ้ ละ/หรือ
สื่อขอมูลอื่นใดที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพือ่ ชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษทั ดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงินทีบ่ ริษทั แจงแกธนาคารนัน้ ไมถกู ตอง และธนาคาร
ไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้และหรือสื่อขอมูลอื่นใดเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดำเนินการเรียกรองจำนวนเงินดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยขาพเจา
ขอสละสิทธิใ์ นการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินทีธ่ นาคารไดหกั โอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพือ่ ชำระหนีแ้ กบริษทั ตามใบแจงหนีแ้ ละหรือสือ่ ขอมูลอืน่ ใดทีธ่ นาคารไดรบั จากบริษทั และขาพเจา
ตกลงใหธนาคารสามารถหักเงินเพื่อชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันตางๆ จากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเทากับยอดเงินคงเหลือที่มีอยูในบัญชี แมวายอดเงินคงเหลือดังกลาว จะไมเพียงพอกับยอดรวมทั้งหมด
ของหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ และยินยอมใหบริษัทคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทกำหนด จนกวาจะมีการชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ เสร็จสิ้น และในการหักบัญชีเงิน
ฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนือ่ งจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนัน้ ไดจากสมุดคูฝ าก / Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษทั
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่
ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับทันทีนับแตวันทำหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดยกเลิกโดยทำเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวง
หนาอยางนอย 1 เดือน
I hereby authorize the Bank to deduct money from the above account in favor of General Card Services Ltd. (herein after called “Company”) for the purchases of goods
or services made by both Primary and Supplementary Cardholders and/or any outstanding balance dued under any agreements between me and the Company, in the amount shown in
my billing statement and / or any other channels, which the Company has informed the Bank to transfer such amount to the Company.
In case the amount informed by the Company is incorrect and the Bank has already deducted such amount to pay for the outstanding shown in the bil ing statement and/or
any other channels from my account, I agree to claim such amount directly from the Company and also waive my right to demand or claim for the deductible amount made by the bank,
from my account. I hereby agree that the Bank can deduct the money from my account up to the remaining amount as shown in the account even there is insufficient amount to cover
the total outstanding balance. I also agree that the Company shall calculate interest and fee to be payable to the Company until the outstanding balance is totally paid. I do not request
the Bank to inform this automatic debit transaction because it will be shown in my bank book/statement and /or the receipt of the Company.
The Auto debit Form shall remain valid and enforceable although the bank account has been changed for any reason. The Auto debit Form shall apply to the new bank
account accordingly.
This Authorized Auto debit Form is effective immediately and remains valid until I submit not less than 1 month prior written notice of termination to both the Bank and the Company.
เลือกหักบัญชีเงินฝาก/I Choose to have deductions made from my Bank account
( ) ชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดรวมทีต่ อ งชำระ (แตไมนอ ยกวา 400 บาท) สำหรับซิมเพิล วีซา คารด เทานัน้ / Minimum payment 10% of the outstanding balance (not less than 400 Baht)
for Simple Visa Card Only
( ) ชำระเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจงหนี้ / in such full amount as stated in my statement
กรณีทย่ี อดชำระทุกเดือนนอยกวา 10% ของยอดคางชำระ ทางบริษทั จะหักบัญชีเทายอด 10% ของยอดคางชำระ และกรณีทย่ี อดคางชำระนอยกวายอดจายคืนทุกเดือนทางบริษทั จะเรียกเก็บเทายอดคางชำระเทานัน้ /
If fixed payment amount is less than 10% of balance, then 10% will be transferred. If balance is less than fixed payment amount, only balance amount will be transferred.
ขอแสดงความนับถือ / Yours sincerely,

หมายเลขบัตรซิมเพิล วีซา คารด / Simple Visa Card
-

-

-

สำหรับเจาหนาทีธ่ นาคาร / For Official Use Only
กรุณารับรองลายมือชือ่ สำเนานำสงคืนสวนกลางภายใน 2 วันทำการ
(ยกเวนธนาคารกรุงเทพ สำเนาสงคืน สาขาสีลม *118*)

ลงชื่อ / Signed …………………………………………………. ผูใหความยินยอม / Consentor
( ……………………………………………………… )
ลายมือชื่อตามที่ใหไวกับธนาคาร / Signature given to the bank
(ขาพเจาไดรับสำเนาหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากไวเรียบรอยแลว)
(I have already received a copy of the Authorized Auto Debit Form)
*ไดรับหนังสือขอใหหักบัญชีไวแลว*
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………… วันที่ …………………………………
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ธนาคาร …………………………………………………………….. สาขา ……………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

