แบบแสดงความจานงขอรับเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ โดยการโอนเข้ าบัญชี
วันที่ ………………………………….
เรี ยน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก ( ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “นายทะเบียน” )

ข้ าพเจ้ า ( นาย / นาง / นางสาว ) ………………....……….…………… นามสกุล ……………..……….......……………….…….
สมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ..................................................................................... ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว ( ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “กองทุน” )
รหัสสมาชิก ………….................. อยู่บ้านเลขที่ ………… หมู่ที่ …..… อาคาร/หมู่บ้าน ……......…..…...…..…… ซอย ……...….................
ถนน ………….........……. แขวง/ตาบล ………………….… เขต/อาเภอ ………........……. จังหวัด ……….……… รหัสไปรษณีย์ …….......
โทรศัพท์ (บ้ าน)................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... เมื่อข้ าพเจ้ าสิ ้นสมาชิกภาพตามข้ อบังคับกองทุน แล้ วนัน้
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอให้ นายทะเบียน ดาเนินการจ่ายเงินตามที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับตามข้ อบังคับกองทุน ดังนี ้
1. โอนเงินเพื่อเข้ าบัญชีชื่อข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้ เปิ ดไว้ กบั
 ธนาคาร …..................................................
สาขา ………….……………...…………………………
 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี

2.

3.
4.

5.

  --    -

 ชื่อบัญชี (ชื่อสมาชิกกองทุนเท่านัน)
้ ……………...…………........………………..……….............…..............………
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ ส่งสาเนาบัญชีดงั กล่าวที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชีปรากฏมาพร้ อมกันนี ้ และข้ าพเจ้ าจะรักษาสถานภาพของบัญชี
ดังกล่าวไว้ จนกว่านายทะเบียนจะโอนเงินให้ แก่ข้าพเจ้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ ายินยอมที่จะชาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชี (ตามอัตราที่ธนาคารได้ ประกาศเรี ยกเก็บ) ที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ ง
ความประสงค์ไว้ กบั นายทะเบียน
โดยขอให้ นายทะเบียนทาการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากยอดเงินที่จะได้ รับจากการสิ ้น
สมาชิกภาพของข้ าพเจ้ าหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (หากมี)
หากนายทะเบียนได้ ดาเนินการโอนเงินตามส่วนที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับหลังหักค่าธรรมเนียมตามข้ อ 2 เพื่อเข้ าบัญชีตามเลขที่
บัญชีที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในข้ อ1 แล้ ว ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินจากกองทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
หากนายทะเบียนได้ ดาเนินการโอนเงินเพื่อเข้ าบัญชี ตามเลขที่บญ
ั ชีที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในข้ อ 1 ปรากฎว่าเลขที่บญ
ั ชีไม่ถกู ต้ อง
หรื อชื่อบัญชีไม่ถกู ต้ อง หรื อบัญชีถกู ปิ ดก่อนวันที่ นายทะเบียนดาเนินการโอนเงินให้ แก่ข้าพเจ้ า ทาให้ นายทะเบียนไม่สามารถ
โอนเงินเข้ าบัญชีให้ ข้าพเจ้ าได้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าเป็ นความผิดพลาดของข้ าพเจ้ าในการให้ ข้อมูลแก่นายทะเบียน และข้ าพเจ้ า
จะไม่ดาเนินการเรี ยกร้ องสิทธิใดๆ ต่อนายทะเบียน หรื อ บุคคลอื่นใด ที่ได้ ดาเนินการโอนเงินให้ แก่ข้าพเจ้ าตามข้ อ 1 และขอให้
นายทะเบียนดาเนินการจ่ายเงินให้ กบั ข้ าพเจ้ าด้ วยวิธีการอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับกองทุน
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่ากรณีสิ ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่กรรม
นายทะเบียนจะดาเนินการจ่ายเงินตามที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับตาม
ข้ อบังคับกองทุนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ของข้ าพเจ้ าเท่านัน้

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และโปรดดาเนินการ
ลงชื่อ …………………………….……….……….. สมาชิกกองทุน
( ……………………….…………………….. )
คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบและได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารประกอบการโอนเงินเข้ าบัญชีสมาชิกแล้ ว
จึงขอให้
นายทะเบียนดาเนินการโอนเงินเพื่อเข้ าบัญชีที่แจ้ งไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ เสมือนหนึง่ ได้ จดั ส่งเอกสารการเงินให้ คณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุนลงลายมือชื่อ ตามเงื่อนไขที่ได้ ให้ ไว้ กบั นายทะเบียน

 …………………………………………..

 …………………………..………………

( นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์ )

( นางปิ ยธิ ดา แย้มเกษร )

คณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน

เอกสารประกอบการโอนเงินเข้ าบัญชี (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ)
 สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเลขที่บญ
ั ชีและชื่อบัญชี ที่ต้องการให้ นายทะเบียนโอนเงินเข้ าบัญชี

