เอกสารสาคัญ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2560
เรี ยน

เรื่ อง

[Client’s Name – Lastname]
[Address……………………..]
[Address……………………..]
[Address……………………..]
แจ้ งการให้ บริ การเช่าตู้นิรภัยของสาขาทองหล่อ

อ้ างถึง สัญญาเช่าตู้นิรภัย ฉบับลงวันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. .......... หมายเลขตู้นิรภัย ........
อ้ างถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) ให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยภายใต้ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าว ครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงิน
ฝากสาหรับบุคคลและรายย่อยของธนาคารฯ
ธนาคารฯ ใคร่ขอเรี ยนให้ ทา่ นทราบว่า การให้ บริ การเช่าตู้นิรภัยของสาขาทองหล่อ ได้ อยูใ่ นข้ อตกลงในการโอนธุรกิจให้ แก่
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และเพื่อให้ ท่านสามารถใช้ บริ การเช่าตู้นิรภัยของสาขาทองหล่อได้ ตามปกติ ธนาคารฯ ขอความ
กรุณาให้ ทา่ นได้ โปรดติดต่อมายังสาขาทองหล่อ ระหว่ างวันที่ xxxxxx 2560 จนถึงวันที่ xxxxxx 2560 เพื่อลงนามในสัญญาเช่าตู้
นิร ภัย ฉบับ ใหม่กับธนาคารทิ สโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยขอให้ ท่านเตรี ย มเอกสารสาคัญ เพื่ อ ใช้ ประกอบกับ สัญ ญาฉบับ ใหม่
ดังต่อไปนี ้
กรณีลกู ค้ าชาวไทย

บัตรประชาชน

กรณีลกู ค้ าถือใบต่างด้ าว

หนังสือต่างด้ าวและทะเบียนบ้ าน

กรณี ลู ก ค้ าชาวต่ า งชาติ ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางาน / ใบสาคัญแสดงถิ่นที่อยู่
(Resident)
กรณีลกู ค้ าชาวต่างชาติ ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย(Non- หนังสือเดินทาง
Resident)
อนึง่ ธนาคารฯ มีความจาเป็ นต้ องขอให้ ทา่ น ได้ โปรดตรวจสอบทรัพย์สินในตู้นิรภัยให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนก่อนการลงนามใน
หนังสือสัญญาฉบับใหม่กบั ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และเมื่อลงนามในสัญญาเช่าตู้นิรภัยฉบับใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว สัญญาเช่าตู้
นิรภัยกับธนาคารฯ ฉบับที่อ้างถึงจะถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารฯ ได้ ดาเนินการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด

(มหาชน) แล้ วเสร็ จ ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้ โดยธนาคารฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบในโอกาสต่อไป ทังนี
้ ้
ธนาคารฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าบริ การเช่าตู้นิรภัยในส่วนที่ทา่ นยังไม่ได้ ใช้ บริ การกับทางธนาคารฯ และท่านต้ องชาระเงินค่าบริการ
เช่าตู้นิรภัยกับธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ บริ การอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ยังคง
คิดค่าบริ การรายปี และค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับปี 2560 - 2561 ในอัตราเดิมที่ท่านได้ เคยชาระให้ กบั ธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม
ตังแต่
้ ปี 2562 เป็ นต้ นไป ค่าบริ การรายปี และค่าธรรมเนียมต่างๆ จะจัดเก็บตามประกาศของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ที่จะแจ้ ง
ให้ ทา่ นทราบในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่มาติดต่อทีส่ าขาทองหล่อตามระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น ธนาคารฯ จะระงับการให้ บริการเช่ า
ตู้นิรภัยของสาขาทองหล่ อ และมีความจาเป็ นต้ องยกเลิกสัญญาเช่าตู้นิรภัยฉบับที่อ้างถึง โดยถือว่าสัญญาเช่าตู้นิรภัยดังกล่าว
เป็ นอันสิ ้นสุดลงนับแต่วนั ที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดตู้นิรภัยเพื่อดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญา
เช่าตู้นิรภัย และขันตอนระเบี
้
ยบการปฏิบตั ิงานของธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับธุรกิจในกลุม่ สถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารฯ ยังคงดาเนินการตามปกติ ขอให้ ท่านวางใจว่าเราจะยังคง
มุง่ ให้ บริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการทางการเงินและการธนาคารของลูกค้ าองค์กรและสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารฯ ขอขอบคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจธนาคารฯ ด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้หากท่าน
ไม่ได้ รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้ นี ้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสาขาทองหล่อ โทรศัพท์หมายเลข 026737300 ต่อ 7111, 7219 หรื อ 082-2247003, 082-2247286, 0822247292, 082-2247288, 082-2247289, 0822247270

ขอแสดงความนับถือ

นงลักษณ์ เกิดเกตุ
ผู้จดั การอาวุโส สาขาทองหล่อ

