
นิติบุคคล 
ข้าพเจ้า (นติิบคุคลช่ือ)........................................................................................ประเภทนิตบิุคลคล.............................................................. 
ทะเบียนนติิบคุคลเลขที่/เลขที่อ้างอิงอื่น      เลขที่  
วันที่จดทะเบียน.................................................................. 
โดยมี..................................................................................................และ..................................................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามหนังสือรับรอง/ใบส าคัญการจดทะเบียน ซ่ึงออกโดย.............................................................................. 
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ท าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
        วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ซื่ง
เป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ  การออกบัตรเครดิต  ตามค าขอสินเชื่อ /ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ 
กับธนาคารดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเช่ือ  ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต  การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อก าหนด           
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาส าเนา  ภาพถ่าย  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารที่ท าส าเนาข้ึนจากหนังสือให้ความยินยอม 
ฉบับนี้ โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นดียวกัน 
 
 

.............................................................................................. 
 

                                                                                              (.............................................................................................) 
                    ผู้ให้ความยินยอม/ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลผู้ให้ความยินยอม 

                      โปรดเขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง 
 

              ........................................................................................พยาน 
 

                                                                                               (........................................................................................) 
               โปรดเขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง 

 
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

บุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................นามสกุล.............................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด............................................................ 
        บัตรประจ าตัวประชาชน                  เลขที่       
    

ส าหรับบุคคลต่างด้าว 
           หนังสือเดินทาง   เลขที ่
            

           อื่น ๆ โปรดระบุ......................................   เลขที่ 
 

 

ที่ประทับตราบรษิัท 

    หมายเหตุ :         ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน  แต่การเปิดเผย  
                               ข้อมูลดังกล่าว  เป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ 
 

 

 







วันที  .............. / .................................. / ....................                  

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร

ชือ-นามสกุลพนักงานแนะนํา : รหัสพนักงาน : ชือโครงการ : 

ชือ-นามสกุลพนักงานขาย : รหัสพนักงาน : Dealer Code :  

หน่วยงาน/สาขาทีใช้บริการ: รหัสหน่วยงาน/สาขา : รหัสเรียกเก็บ( MOU) :  

เรียน  ผู ้จ ัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา/สํานักงาน.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการสินเชือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และขอให้รายละเอียดดังนี  (* ข้อมูลสําคัญ)

ชือ-ชือสกุล.................................................................................ผู ้ขอสินเชือ (หลัก)     ชือ-ชือสกุล............................................................................................ผู ้ขอสินเชือร่วม(1)

ชือ-ชือสกุล.................................................................................ผู ้ขอสินเชือร่วม(2)     ชือ-ชือสกุล............................................................................................ผู ้ค ํ าประกัน

สินเชือเพือทีอยู่อาศัย  บ้านใหม่    บ้านมือสอง    บ้าน NPA สินเชือเพืออุปโภค

   ซือ .................บาท ทางเลือก........... ระยะเวลา.........ปี    อเนกประสงค์ (มีหลักประกัน) ............................................บาท    ทางเลือก........... ระยะเวลา...........ปี

   ไถ่ถอน .................บาท ทางเลือก........... ระยะเวลา.........ปี    อเนกประสงค์ (ไม่มีหลักประกัน) ............................................บาท    ทางเลือก........... ระยะเวลา...........ปี

   ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม .................บาท ทางเลือก........... ระยะเวลา.........ปี    อเนกประสงค์ (เพือชําระตะกาฟุล) ............................................บาท    ทางเลือก........... ระยะเวลา...........ปี

   ซือทีดินเพือทีอยู่อาศัย .................บาท ทางเลือก........... ระยะเวลา.........ปี    รีไฟแนนซ์หนี บัตรเครดิตฯ (มีหลักประกัน) ............................................บาท    ทางเลือก........... ระยะเวลา...........ปี

   อืนๆ (ระบุ) ................................................................    รีไฟแนนซ์หนี บัตรเครดิตฯ(ไม่มีหลักประกัน) ............................................บาท    ทางเลือก........... ระยะเวลา...........ปี

   อืนๆ (ระบุ) ................................................................

1.การทําตะกาฟุลอัคคีภัย

 ข้าพเจ้าประสงค์สมัครสมาชิกตะกาฟุลอัคคีภัยกับบริษัทพันธมิตรของธนาคาร 

 ข้าพเจ้าประสงค์ทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทอืน โดยระบุให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู ้ รับประโยชน์อันดับแรก

  ข้าพเจ้าประสงค์ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมทีย ังมีผลบังคับ(กรณีรีไฟแนนซ์)โดยจะทําการสลักหลังระบุธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู ้ รับประโยชน์อันดับแรกภายใน 30 ว ันหลังจดจํานอง

2.การทําประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชือ (MRTA)

 ข้าพเจ้าประสงค์สมัครสมาชิกประกันตะกาฟุลคุ้มครองสินเชือกับธนาคาร บริษัท.................วงเงิน............................บาท ระยะเวลา..........ปี ชําระเงินสด ขอสินเชือเพิม

 ข้าพเจ้าไม่ประสงค์สมัครสมาชิกประกันตะกาฟุลคุ้มครองสินเชือ

 มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน มีบุคคลคําประกัน ไม่มีบุคคลคําประกัน  เงินฝากคําประกัน

ประเภทหลักประกัน ทีดินเปล่า ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง สิงปลูกสร้าง เนือที................ตรว./ตรม.

ประเภทสิงปลูกสร้าง บ้านเดียว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย/์โฮมออฟฟิศ

ห้องชุดในอาคาร โรงงาน อืน ๆ (ระบุ) ...........................................

การใช้ประโยชน์ ทีอยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ อืนๆ (ระบุ) .............................................

เอกสารหลักประกัน โฉนดทีดิน น.ส.3ก. น.ส.3 ตราจอง อ.ช.       อืนๆระบุ................................

รายละเอียดหลักประกัน         ราคาซือขาย....................................บาท   

        เลขทีโฉนด..........................................เลขทีเอกสารสิทธิ.........................................กรรมสิทธิ.......................................

        ตําบล/แขวง..........................................อ ําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................

ประเภทเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําประเภท...................... เดือน อืน ๆ (ระบุ)..........................................

ชือบัญชี................................................................................................  เลขทีบัญชี......................................................  จ ํานวนเงิน................................................บาท

หมายเหตุ (กรณีมีหลักประกันเพิมเติม) ระบุ :  ..........................................................................................................................................................................

1. ชือ-ชือสกุล................................................................................................................ความสัมพันธ์..............................................................ทีอยู.่...........................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................โทรศัพท์บ้าน........................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................

   โทรศัพท์ทีทํางาน....................................................................................

2. ชือ-ชือสกุล...............................................................................................................ความสัมพันธ์.................................................................ทีอยู.่..........................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................โทรศัพท์บ้าน.........................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................

   โทรศัพท์ทีทํางาน....................................................................................
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ข้อมูลสถานทีและบุคคลทีลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์เพือการทวงถามหนี 

ใบสมัครใช้บริการสินเชือ

ประเภทสินเชือ

ประกันภัยตะกาฟุล 

ข้อมูลหลักประกัน / บุคคลคําประกัน

รายชือผู้ขอสินเชือและผู้คําประกัน

 ตราประทับ Campaign
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 ผู ้ขอสินเชือหลัก  ผู ้ขอสินเชือร่วม  ผู ้คําประกัน(กรณีผู ้ขอสินเชือร่วม/ผู ้คําประกัน)  ความสัมพันธ์กับผู ้ขอสินเชือหลัก............................

Customer Information(CIF).............................................................................................................   Account.........................................................................................

นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Ms. อืน ๆ (ระบุ).............................................................................................

* ชือ-ชือสกุล (ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................................

* ชือ-ชือสกุล (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................................................................................

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประจําตัวผู ้ เสียภาษีอากร หนังสือเดินทาง บัตรคนต่างด้าว

บัตรอืนๆ (ระบุ)............................................................ เลขที

ออกให้โดย ...........................ว ันทีออกบัตร...............................ว ันทีหมดอายุ ...........................................ว ัน/เดือน/ปี เกิด................................. .............อาย.ุ.......                   ปี เพศ    ชาย     หญิง

ประเทศทีเกิด(Country of Birth)...............................เชือชาติ.......................สัญชาติ.........................ศาสนา..............................การศึกษาขั นสูงสุด.....................................

ประเภททีอยู่อาศัย            บ้านเดียว/บ้านแฝด                   ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม              อาคารพาณิชย์                  ห้องชุดในอาคาร

ทีอยู่ปัจจุบัน                     บ้านของตนเอง/คู่สมรส              ปลอดภาระผูกพัน                         มีภาระผูกพัน.......................บาท/เดือน

ประเภททีอยู่อาศัย            พักอาศัยอยู่กับญาติ/ผู ้ อืน          พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา

เช่า (ค่าเช่า................................บาท/เดือน)   อืนๆ (ระบุ)................................... ระยะเวลาพักอาศัย .........................ปี

สถานภาพสมรส               โสด               สมรสจดทะเบียน                สมรสไม่จดทะเบียน                  หม้าย                      หย่าร้าง

ชือ-ชือสกุล (คู่สมรส)...............................................................................................................................สกุลเดิม..............................................................................................................................................

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประจําตัวผู ้ เสียภาษีอากร หนังสือเดินทาง บัตรคนต่างด้าว

บัตรอืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................เลขที

ออกให้โดย...........................................................................................................................................ว ันทีหมดอาย.ุ.......................................................................................................

สถานทีทํางาน (คู่สมรส)............................................................................................................... โทรศัพท์ (ทีทํางาน)............................................................................................

โทรศัพท์มือถือ........................................................ ............. รายได้ปัจจุบันต่อเดือน (คู่สมรส)..................................บาท  จ ํานวนบุตร....................คน

การศึกษาบุตร               ศึกษาในประเทศ                    ศึกษาต่างประเทศ                        ย ังไม่เข้าศึกษา/จบการศึกษา

* อาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ         พนักงานบริษัท อาชีพอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (จดทะเบียน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จดทะเบียน)                อืน ๆ (ระบุ)..........................

ตําแหน่ง     พนักงาน/เจ้าหน้าที   ผู ้บริหารระดับต้น          ผู ้บริหารระดับกลาง ผู ้บริหารระดับสูง  อืน ๆ (ระบุ) ..................................................

ลักษณะอาชีพ........................................* สถานทีทํางาน.................................................จ ํานวนพนักงาน..................คน  ประเภทธุรกิจ.....................................................................

ลักษณะธุรกิจ           ค้าปลีก               ค้าส่ง                  ผู ้ผลิต                     บริการ                        อืน ๆ ...................................

อายุการทํางาน........................ปี  *รายได้ปัจจุบันต่อเดือน..............................................................บาท        รายได้พิเศษต่อเดือน.............................บาท

แหล่งทีมาของรายได้  เงินเดือน(Salary)  เงินได้จากการประกอบธุรกิจ(Business)  อืนๆ(Other)(โปรดระบุ)...........................................

กรณี ทํางานไม่เกิน 1 ปี ระบุสถานทีทํางานเดิม..................................................... โทรศัพท.์................................. อายุการทํางาน...................เดือน/ปี

*ทีอยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)

เลขที........................... หมู่ที.............. หมู่บ้าน/อาคาร.................................................. ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................................

ตําบล/แขวง.................................................. อ ําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.์......................................

*ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน /ทีอยู่ในต่างประเทศ(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ     ทีอยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได)้

เลขที........................... หมู่ที................... หมู่บ้าน/อาคาร..................................................ตรอก/ซอย................................................... ถนน.......................................................

ตําบล/แขวง.................................................. อ ําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.์....................................

*ทีอยู่ทีทํางาน     ทีอยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได)้  ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

ชือสถานทีทํางาน................................................................................................................................................................................................................................................

เลขที........................... หมู่ที................... หมู่บ้าน/อาคาร..................................................ตรอก/ซอย................................................... ถนน...................................................

ตําบล/แขวง.................................................. อ ําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.์...................................

*ทีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 ทีอยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได)้               ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน          ทีอยู่ทีท ํางาน

โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ทีทํางาน.............................................ทีบ้าน.........................................มือถือ(1).......................................มือถือ(2).....................................

E-mail……………………………………………………………………………….

002 945 010/62

ข้อมูลส่วนบุคคล   (ส่วนที 1 )(กรณีขอสินเชือร่วมหรือมีผู้คําประกันกรุณากรอกแบบฟอร์มแยกต่างหากท่านละ 1 ชุด)

ข้อมูลการทํางาน

ข้อมูลทีอยู่
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รายการทรัพย์สิน/ภาระผูกพัน

ปัจจุบัน เป็นลูกค้าของธนาคารอิสลาม หรือไม่ เป็นลูกค้า............ปี ย ังไม่เคยเป็นลูกค้า

ปัจจุบัน มีภาระคํ าประกันให้แก่ลูกค้าธนาคารอิสลาม หรือไม่ มี ชือ..................................................................... ไม่มี

ปัจจุบัน มีภาระหนี กู้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) หรือไม่ มี ผ่อนชําระ/เดือน.............................................บาท ไม่มี
บัญชีเงินฝาก

หมายเลขบัญชี จํานวนเงิน

สินเชือเพือทีอยู ่อาศัย (เพือพิจารณาจํานวนสัญญาตามเกณฑ์ ธปท.กําหนด)

บ้าน/คอนโด
อืนๆ.......................................................

 ผู ้ขอสินเชือหลัก  ผู ้ขอสินเชือร่วม  ผู ้คําประกัน

ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง (Ultimate Beneficially Owner: UBO)

   ชือ - นามสกุล.........................................................................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

   ทีอยู.่.............................................................................................................................................................................

   ชือ - นามสกุล ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
( 1 ) ข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของข้าพเจ้า และ/หรือ บุคคล

ทีเกียวข้องได้จากบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอืนใด ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวแก่บุคคล

นิติบุคคล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารเพือใช้ในการพิจารณาข้อมูลสําหรับการพิจารณาสินเชือ การทําการตลาด การแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการ     

 รวมทั งการวิเคราะห์ข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ  

         ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ตลอดระยะเวลาทีย ังมีการทําธุรกรรมกับธนาคาร หรือตามระยะเวลาที

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจกํากับดูแลและควบคุมธนาคารหรือกฎหมายกําหนดไว้

( 2 ) ทรัพย์สินทีจัดหานี  ธนาคารได้ดําเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ซึ งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพิจารณาเจรจาต่อรอง และตัดสินใจเลือกทีจะให้ธนาคาร

ดําเนินการจัดซือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับในความชํารุดบกพร่องการรอนสิทธิหรือเหตุใดๆก็ตามทีเกิดขึ นกับทรัพย์สินทีข้าพเจ้า 

ขอให้ธนาคารดําเนินการจัดหาให้โดยทีธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อข้าพเจ้าทั งสินและข้าพเจ้าจะไม่นําเหตุต่างๆทีเกิดขึ นกับทรัพย์สินทีจัดหาดังกล่าว

มาเป็นเหตุเพือการปฏิเสธการชําระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ การปฏิบัติตามสัญญาทีข้าพเจ้าได้ตกลงไว้กับธนาคารเป็นอันขาด

( 3 ) ข้าพเจ้าไม่ได้ยืนคําขอสินเชือเพือทีอยู่อาศัยโดยใช้หลักประกันอืนนอกเหนือจากหลักประกันข้างต้นต่อสถาบันการเงินอืน

( 4 ) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในการติดต่อทวงถามหนี  ตามรายชือทีระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและมีความประสงค์ให้ธนาคาร ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลทุกประเภทของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการสินเชือกับธนาคาร

ลงลายมือชือ .......................................................................        ผู ้ขอสินเชือ (หลัก)/ผู ้ขอสินเชือร่วม (1) /ผู ้ขอสินเชือร่วม (2) / ผู ้คําประกัน

( ........................................................................ )

วันที ............ / ............................... / ...................

ผลการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกําหนด

ตรวจสอบรายชือลูกค้าบุคคลธรรมดา                                  พบ     ไม่พบ

ตรวจสอบรายชือผู ้ได้รับประโยชน์ทีแท้จริง                            พบ     ไม่พบ

ผลการประเมินระดับความเสียงด้านฟอกเงิน

ลูกค้าประกอบอาชีพทีมีความเสียงสูงใช่หรือไม่                       ใช่     ไม่ใช่

ลูกค้ามีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นผู ้ทีเกียวข้องหรือไม่        ใช่     ไม่ใช่

ลูกค้าเป็นบุคคลมีสัญชาติทีมีระดับความเสียงสูงหรือไม่             ใช่     ไม่ใช่

ลูกค้ามีแหล่งรายได้มาจากประเทศทีมีระดับความเสียงสูงหรือไม่  ใช่     ไม่ใช่

ลูกค้ามีว ัตถุประสงค์การทําธุรกรรมทีมีความเสียงสูงหรือไม่ ใช่     ไม่ใช่ ผลการจัดระดับความเสียงลูกค้า

บริการทางการเงิน และช่องทางการให้บริการมีความเสียงสูง       ใช่     ไม่ใช่ KYCLevel 1          Level 2          Level 3
         ตรวจสอบแบบคําขอและหลักฐานถูกต้องแล้ว ลงชือ...................................................................ผู ้บ ันทึกข้อมูล

ลงชือ.............................................................................ผู ้ รับเอกสาร

ลงชือ.............................................................................ผู ้ตรวจสอบ ลงชือ..................................................................ผู ้ตรวจสอบข้อมูล

       ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร      เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ  เนืองจาก..................................................ว ันทีบันทึกข้อมูล ............ / ........................... / ...................

ลงชือ.............................................................................ผู ้ให้ความเห็นชอบ   บันทึกข้อมูลแล้ว

*กรณีลูกค้าระดับ 3 ผู ้อนุมัติต้องเป็นผู ้จ ัดการสาขา/ผู ้ปฏิบัติงานแทน   มีข้อมูล KYC / CDD แล้ว

เจ้าหน้าทีธนาคารได้อธิบายข้อมูลสําคัญครบถ้วนและตอบข้อซักถามตามแนวทางการกํากับดูแลด้าน Market Conduct สําหรับใบสมัครใช้บริการสินเชือ

พร้อมลงนามตรวจสอบใบสมัครใช้บริการสินเชือ ลงชือ ..............................................................

          เจ้าหน้าทีผู ้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

KYC / CDD  (สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร)

ข้อมูลส่วนบุคคล   (ส่วนที 2 ) (กรณีขอสินเชือร่วมหรือมีผู ้คําประกันกรุณากรอกแบบฟอร์มแยกต่างหากท่านละ 1 ชุด)

ประเภท





ประเภทบัญชีสถาบันการเงิน

ติดภาระปลอดภาระ จํานวน (หลัง)


*ตรวจสอบรายชือลูกค้าหรือผู ้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริงแล้วพบว่า
มีรายชือทีเป็นบุคคลทีถูกกําหนด ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์

*ตรวจสอบแล้ว เข้าเงือนไขข้อใดข้อหนึง ให้จัดระดับความเสียงด้าน 
  ฟอกเงินเป็น 3 ทันที (กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติทีไม่มีความเสียง   
  ด้านฟอกเงินให้จัดระดับความเสียงเป็น 2)

!ข้อควรระวัง 
* การทําประกันภัย/ตะกาฟุลไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชือ (ยกเว้นประกันอัคคีภัย/ตะกาฟุลอัคคีภัย)
*ลูกค้ามีสิทธิเลือกทําประกันอัคคีภัยกับบริษัททีธนาคารเสนอหรือบริษัทประกันอืนใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกคา้
* หากผิดนัดชําระจะถูกคิดค่าเบี ยปรับสูงสุด
* ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงือนไขก่อนตัดสินใจลงชือหากสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีหรือ Call Center 1302
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หนังสือยินยอมให้หกัเงนิเดือน 
 

ท ำที่...................................................... 
วันที.่..................................................... 

 

เร่ือง  ให้ควำมยินยอมในกำรหักเงินเดือน เพื่อช ำระหนี้ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ....................................................................................................(ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) 
ต ำแหน่ง.................................................................................สังกัด..............................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่.........................................ถนน.......................................................ต ำบล/แขวง.......................................................
อ ำเภอ/เขต............................................................................จังหวัด.............................................................................................. 
ได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง เดือนละ.....................................................บำท ได้ขอวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
ตำมสัญญำ......................................................................................... ลงวันที่..........................................................................นั้น 
 

 ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) ยินยอมให้บริษัทหักเงินเดือน/ค่ำจ้ำงที่ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) มีสิทธิได้รับในแต่ละ
เดือน/ปี น ำไปช ำระหนี้ตำมสัญญำดังกล่ำว ให้แก่ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้น อัตรำก ำไร ค่ำอุปกรณ์
แห่งหน้ี และค่ำเสียหำย ตำมที่ปรำกฏในสัญญำได้จนเต็มจ ำนวน ทั้งนี้โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำ  (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) 
ทรำบก่อน 
 

 กรณีข้ำพเจ้ำ  (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) พ้นจำกกำรเป็นพนักงำน ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) ยินยอมให้บริษัท หัก
เงินเดือน/ค่ำจ้ำงที่ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) มีสิทธิได้รับ เพื่อน ำไปช ำระหนี้ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้แก่ธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย 
 

 ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) จะไม่ยกเลิกเพิกถอนควำมยินยอมนี้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น 

 
   ลงชื่อ......................................................................................ผู้ยินยอม (ผู้ขอวงเงินสินเชื่อ) 
           (....................................................................)   
 
 

ลงชื่อ.......................................................................................พยำน 
    (....................................................................)   

 
 




