บ จง ารชาระ งิน
สาขาทีรับฝา ____________________ วันที _____________

เพื่อเข้าบัญชี Standard Chartered Bank (Thai) Pcl.-Tax ID: 0107536000498
(For บริษัท แปซิฟิค ครอส ประ ันสขภาพ จา ัด(มหาชน))
บมจ. ธนาคาร รุงศรีอยุธยา (Comp Code:96312 ) (สาขาพัฒน์พงศ์)
บมจ.ธนาคารธนชาต Comp Code : 1053 / Service Code: 1053
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ลขทีบัญชี 101-3-02084-1 (ธุร ิจ)

NAME/ชือลู คา:

บมจ. ธนาคาร รุง ทพ (BR0101)(Comp Code: 82400 )(Service Code: SCPCHL)

REF.2/CUST.NO.

บมจ. ธนาคาร สิ รไทย ( Comp Code: 32032 )

00100849768

สาหรับลู คา / CUSTOMER'S COPY

REF.1:

รหัสลู คา

าหนดชาระภาย นวันที (PAYMENT DUE DATE): __________________________
งินสด (CASH)

ชค (CHEQUE) ปรด รอ รายละ อียด ชคดานลาง

บาท BAHT

สาหรับ จาหนาที
ผูรับ งิน

จานวน งิน ปนตัวอั ษร
TOTAL AMOUNT
หมาย ลข ชค CHQ. NO.

จานวน งิน AMOUNT

ชือธนาคาร DRAWEE BANK/ สาขา BRANCH

รุณานา บ จง ารชาระ งินฉบับนีไปชาระไดทีธนาคารทีระบุดานบนทุ สาขาทัวประ ทศ (รายละ อียด พิม ติมดานหลัง)

ผูรับมอบอานาจ

ชือผูนาฝา __________________________ ทร. ____________

บริ ารรับชาระเงินผานธนาคาร
พือความสะดว สบาย น ารชาระ งินผานบัญชี ธนาคารส ตนดาร์ดชาร์ ตอร์ด (ไทย) จา ัด (มหาชน) พือ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประ ันสขภาพ จา ัด (มหาชน) ดยชาระผานธนาคารตาง ทีระบุไวดานหนา
พียงทานนา งินสดหรือ ชค ไปชาระที คาน์ ตอร์ธนาคารทีระบุดานหนาทุ สาขาทัวประ ทศ ดย ช บบฟอร์ม ารนาฝา พิ ศษ ละไมตองสงสา นา บบฟอร์มนี ลับมาทีบริษัทฯ ขอ พียงทานปฏิบัติดังนี
1. รอ วันที ารฝา งินสด/ ชค ละรายละ อียด ารชาระ งินลง นชุด บบนาฝา พิ ศษทีบริษัทฯ จัด หทัง 2 ฉบับ หครบถวน
2. ยืนชุด บนาฝา พิ ศษ พรอมทัง งินสด/ ชค อยาง ดอยางหนึง ตอ 1 ชุด บนาฝา พิ ศษ ที คาน์ ตอร์รับฝา งินของธนาคาร
3. รณีจายชาระดวย ชค
• รุณาขีดครอม A/C PAYEE ONLY ชคของทาน ละสังจาย “บริษัท แปซิฟิค ครอส ประ ันสขภาพ จา ัด(มหาชน)”
• วันทีระบุ น ชคจะตองไม ิน วาวันทีจายชาระผานธนาคาร ละนาสงธนาคารภาย น วลา าหนดรับ ชคของธนาคาร
• จายชาระดวย ชค 1 บตอ 1 ชุด บนาฝา พิ ศษ
4. บมจ.ธนาคาร รุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. ธนาคาร รุง ทพ ละบมจ. ธนาคาร สิ รไทย ทุ สาขาทัวประ ทศ รับชาระไดทัง งินสด/ ชค ดย ชคจะตอง ปน
ชค น ขตสานั หั บัญชี ดียว ับสาขาทีรับชาระ
5. รับสา นาชุด จง ารชาระ งินทีธนาคารลงนาม หรือประทับตรา บไว ปนหลั ฐาน
6. ธนาคารจะนา งินสด/ ชค ขาบัญชี Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited. "For Pacific Cross Health Insurance PCL"

บ จง ารชาระ งิน
สาขาทีรับฝา ____________________ วันที _____________

เพื่อเข้าบัญชี Standard Chartered Bank (Thai) Pcl.-Tax ID: 0107536000498
(For บริษัท แปซิฟิค ครอส ประ ันสขภาพ จา ัด(มหาชน))

NAME/ชือลู คา:

บมจ. ธนาคาร รุง ทพ (BR0101)(Comp Code: 82400 )(Service Code: SCPCHL)

00100849768

REF.1:
REF.2/CUST.NO.

บมจ. ธนาคาร สิ รไทย ( Comp Code: 32032 )

รหัสลู คา
าหนดชาระภาย นวันที (PAYMENT DUE DATE): __________________________
งินสด (CASH)

ชค (CHEQUE) ปรด รอ รายละ อียด ชคดานลาง

สาหรับ จาหนาที

บาท BAHT

ผูรับ งิน

จานวน งิน ปนตัวอั ษร
TOTAL AMOUNT
หมาย ลข ชค CHQ. NO.

สาหรับธนาคาร / BANK'S COPY

บมจ. ธนาคาร รุงศรีอยุธยา (Comp Code:96312 ) (สาขาพัฒน์พงศ์)
บมจ.ธนาคารธนชาต Comp Code : 1053 / Service Code: 1053
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ลขทีบัญชี 101-3-02084-1 (ธุร ิจ)

ชือธนาคาร DRAWEE BANK/ สาขา BRANCH

รุณานา บ จง ารชาระ งินฉบับนีไปชาระไดทีธนาคารทีระบุดานบนทุ สาขาทัวประ ทศ (รายละ อียด พิม ติมดานหลัง)

จานวน งิน AMOUNT

ผูรับมอบอานาจ

ชือผูนาฝา __________________________ ทร. ____________

QR Cross Bank

ที่อยสาหรับติดตอสอบถามหรือจัดสงเอ สาร / Contact Address and Details
บริษัท ปซิฟิค ครอส ประ ันสุขภาพ จา ัด (มหาชน) 152 อาคารชาร์ ตอร์ส ควร์ ชัน 21 หอง 21-01 ถนนสาทร หนือ ขวงสีลม ขตบางรั รุง ทพฯ 10500
Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited 152 Chartered Square Building 21st Floor, Room 21-01 North Sathorn, Silom, Bangkok 10500
ลขประจาตัวผู สียภาษี 0107556000086 / Tax ID : 0107556000086 Tel. +66 2 401 9189 Fax. +66 2 401 9167 Email : Sales@th.pacificcrosshealth.com

