หนังสือขอเพิ่มวงเงินถาวร

ทาที่......................................................................
วันที่.....................................................................
เรี ยน ธนาคารซิตี ้แบงก์
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า ....................................……….................................………………………........... อายุ .........…….... ปี
เลขที่บตั รประชาชน ............................................อยู่บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่............……...ซอย...............................….....…...................
ถนน ................................................... แขวง/ตาบล .................................................... เขต/อาเภอ ..............................……….....…...................
จังหวัด ....................………………รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ…………….....….............….
บัตรเครดิต
บัญชีเรดดี ้เครดิต (พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามด้ านล่าง)
ขอเพิ่มวงเงินถาวร
ชื่อบริ ษัท/ห้ าง/ร้ าน……………………………………………………………..……. อาคาร/หมู่บ้าน……………………………………….....……..
เลขที่…………….หมู่ที่……………… ซอย…………….....….……………………….ถนน………………………….....….…....………..…………
แขวง/ตาบล ………………………………… เขต/อาเภอ ……………………………………จังหวัด ……………………...………….....….……..
รหัสไปรษณีย์…………………………โทรศัพท์……………...………… ตาแหน่งงาน …………...…………….. อายุงาน...........ปี .........เดือน
รายได้ ประจาต่อปี …............................. บาท เป็ นลูกค้ าบัตรเครดิต/ บัญชีเรดดี ้เครดิตของธนาคารซิตี ้แบงก์ เลขที่...................................................
วงเงินปั จจุบนั ....................….......... บาท มีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินถาวรในบัตรเครดิต/ บัญชีเรดดี ้เครดิตดังกล่าว เป็ นวงเงิน................................ บาท
ซึง่ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าการอนุมตั ิดงั กล่าวขึ้นอยูกับดุลยพินิจขั้นสุดท้ายของธนาคาร
อนึง่ สาหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวรบัตรเครดิตในกรณีที่ข้าพเจ้ายินยอมทาการรวมวงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ ดังกล่าวข้ างต้ นกับบัตรเครดิตซิตี้ ใบอื่นๆ ที่ขาพเจา
ถืออยู่ รวมถึงบัตรเสริ ม (ถ้ามี) ข้ าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าวงเงินใหม่ที่ข้าพเจ้าได้ รับจะเป็ นวงเงินรวมซึง่ มีผลกับบัตรเครดิตซิตี้ ใบอื่นๆ ที่ขาพเจาไดมีการ
รวมวงเงินก่อนหน้านี ้ ดังนั้นการใชจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ใบใดก็ตามจะมีผลต่อวงเงินใหม่ที่ข้าพเจ้าได้รับ และหากข้าพเจ้ามีการใช้จายผานบัตรใบใดใบหนึ่ง
เกินวงเงินรวมที่ข้าพเจ้ามีกบั ธนาคารฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารฯ อาจทาการระงับการใช้บตั รเครดิตใบใดใบหนึง่ หรื อทุกใบได้ จนกวาจะไดรับชําระยอดเงิน
เกินวงเงินดังกล่าวเป็นที่เรี ยบร้อย
ขอเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต
ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ ทุกใบที่ข้าพเจ้าถืออยู่รวมถึงบัตรเสริ ม (ถ้ามี)
มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ ทุกใบที่ข้าพเจ้าถืออยู่รวมถึงบัตรเสริ ม (ถ้ามี) เป็นวงเงินรวมสูงสุด
มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ แต่ละใบที่ข้าพเจ้าถืออยู่ดงั นี ้
ใบที่ 1 เลขที่บตั รหลัก…………………………………………รวมถึงบัตรเสริ มที่อยู่ภายใต้ บตั รหลักเลขที่นี ้ (ถ้ ามี)
เปลี่ยนแปลงเป็ นวงเงินรวมสูงสุด
เปลี่ยนแปลงเป็ นวงเงิน……………………………………บาท
ใบที่ 2 เลขที่บตั รหลัก…………………………………………รวมถึงบัตรเสริ มที่อยู่ภายใต้ บตั รหลักเลขที่นี ้ (ถ้ ามี)
เปลี่ยนแปลงเป็ นวงเงินรวมสูงสุด
เปลี่ยนแปลงเป็นวงเงิน……………………………………บาท
ทั้งนี้ วงเงินที่กาหนดในบัตรแต่ละใบจะต้ องไม่เกินวงเงินรวมสูงสุด
ข้าพเจ้ายอมรับว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ใบใดก็ตามจะมีผลต่อวงเงินใหม่ที่ข้าพเจ้ายินยอมทาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างตน
ขอปรับวงเงินของบัตรเสริ ม (พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องประกอบการพิจารณา)
ผู้ถือบัตรหลักข้าพเจ้า……………………………………………………เปนลูกค้ าบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้ เลขที่ ..................................................
วงเงินปั จจุบนั .....................…............. บาท มีความประสงค์ขอปรับวงเงินบัตรเสริ มของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. บัตรเสริ มเลขที่ ………………………………………… เป็ นวงเงิน ……………………………………บาท/รอบบัญชี
ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตรเสริ ม ……………………………………………………………………………………………………
2. บัตรเสริ มเลขที่ ………………………………………… เป็ นวงเงิน ……………………………………บาท/รอบบัญชี
ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตรเสริ ม ……………………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ า(ผู้ถือบัตรหลัก) เป็ นผู้ทาการแจ้ งการปรับวงเงินบัตรเสริ มแก่ผ้ ถู ือบัตรเสริ มที่ระบุด้านบนแล้ ว และผู้ถือบัตรเสริ มรับทราบว่าในแต่ละรอบบัญชี บัตร
เสริ มจะสามารถใช้ วงเงินได้ เท่ากับวงเงินที่ระบุด้านบน หรื อวงเงินคงเหลือของบัตรหลัก แล้ วแต่วงไหนจะน้ อยกว่า และข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) กับผู้ถือบัตรเสริ มต่อธนาคาร จากการขอปรับลดวงเงินบัตรเสริ มดังกล่าวของข้ าพเจ้ าตามหนังสือนี ้
กรุณาอีเมลเอกสารฉบับนี้กลับมาที่ marketing.th@citi.com
FAX: 0-2079-4232

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ร้ องขอและให้คายินยอม
(
)

เอกสารเพื่อขอเพิ่มวงเงินถาวร (สาหรับชาวต่างชาติให้ส่งสาเนาพาสปอร์ ตและเอกสาร work permit) กรุณาส่งเอกสารแยกชุดกันระหว่างบัตรเครดิตและบัญชีเรดดี เ้ ครดิต
สาหรับพนักงานบริ ษัท (กรุณาเซ็นชื่อทุกหน้า)
สาหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (กรุณาเซ็นชื่อทุกหน้า)
* หนังสือยินยอมแก่บริ ษัทข้อมูลเครดิต ในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่สมาชิก 1 ฉบับ
* หนังสือยินยอมแกบริษัทขอมูลเครดิตในการเปดเผยขอมูลแกสมาชิก 1 ฉบับ
* สําเนาบัตรประชาชนพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
* สําเนาบัตรประชาชนพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
* หนังสือรับรองรายได้ หรื อสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริ ง
* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ลาสุดไมเกิน 6 เดือน
* สาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (สาหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
* สาเนาบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของผ้ สู มัครย้ อนหลัง 6 เดือน
พร้ อมหน้ าปกบัญชีที่ระบุหมายเลขบัญชี และชื่อเจ้ าของบัญชี
8/2017
พร้อมหน้าปกบัญชีที่ระบุหมายเลขบัญชี และชื่อเจ้าของบัญชี

