
 
          

    GIẤY ỦY QUYỀN 
            “V/v Trích tài khoản thanh toán cước sử dụng dịch vụ”  

 

Hôm nay,  ngày …. tháng …. năm 201…, tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang,  

Bên ủy quyền: ………………………………….………………………………………….. 

CMND/Hộ chiếu:……………………….., Nơi cấp: ………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………….. 

Là chủ tài khoản số: ……………………, mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

Ủy quyền cho Agribank………………………….. vào ngày………. hoặc chậm nhất 

ngày làm việc cuối cùng hàng tháng trích tiền từ tài khoản của tôi theo thông tin nêu trên 

thanh toán cước sử dụng dịch vụ cho: 

-  Chủ hộ: …………………………………………………………………………….. 

-  Địa chỉ: …………………………………………………………………………….. 

1. Cước sử dụng điện sinh hoạt: 

- Mã PB: …………………………………………………………………….............. 

 2. Cước dịch vụ viễn thông: 

  - Điện thoại di động: ……………………………………………………………….. 

  - Internet: …………………………………………………………………………….. 

  - Điện thoại cố định: ……………………………………………………………….. 

  - Dịch vụ khác: ……………………………………………………………………… 

 3. Cước sử dụng nước sinh hoạt: 

  - Mã DB:……………………………………………………………………... 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày: …………. 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên và đồng 

ý với các quy định có liên quan được thể hiện trong văn bản này 

        CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN 

                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ  
 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh……………................. 

 
 

 

 

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG   

Họ và tên  ………………………………………………………………………………… 

Ngày sinh 
.…… /……..…../………… 

 CMND/Thẻ căn cước công dân   Hộ chiếu   CMSQQĐNDVN            

Số  …………………………………………………..  

Ngày cấp   ….…/…..  ./………….…. Nơi cấp ………………………………………….  

Giới tính                         Nam                               Nữ  

Địa chỉ liên hệ ……………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………..…………        

Email  ……………………………………………………………… 

Điện thoại di động ………………………………………… 

TÔI ĐỀ NGHỊ BIDV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU ĐÂY  

 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN  

Chi tiết  BIDV ONLINE BIDV SMART BANKING 

Gói dịch vụ  
Gói Phi tài chính                                  

Gói Tài chính    

Gói Tài chính cơ bản 

Gói Tài chính khác 

Phương thức 
xác thực  

 Token   

 SMS OTP, Số điện thoại  nhận OTP  
.............................................................. 

 

 Token   

 SMS OTP, Số điện thoại  nhận OTP  
.............................................................. 

Khác  

 

Số thẻ ghi Nợ nội địa  
..................................................................................................................... 

Số tài khoản 
.................................................................................................................... 

Mật khẩu mặc định 
Quy tắc đặt mật khẩu: Dài từ 8-16 ký tự, gồm ít nhất 1 ký tự số và 1 

ký tự chữ (chữ hoa hoặc chữ thường). Quy tắc này có thể thay đổi 

theo chính sách bảo mật của ngân hàng trong từng thời kỳ. 

Số tài khoản ......................................................................  

Tên đăng nhập dịch vụ: 
 

 Số điện thoại nhận OTP 

 Số điện thoại khác 
.............................................................. 

 

  Đăng ký nhận user/ mật khẩu qua email/Tổng đài 

 DỊCH VỤ GỬI NHẬN TIN NHẮN NGÂN HÀNG 

Số tài khoản/Số thẻ  Số điện thoại 
Hạn mức nhận tin BSMS  

Phát sinh Nợ  Phát sinh Có 

………………………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………………………………. ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………… 

 THANH TOÁN QUA SMS  

 

Số tài khoản Số điện thoại 

………………………………………………… …………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………………… 

 BIDV BANKPLUS  (Chỉ áp dụng với thuê bao Viettel) ……………………………………………… ………………………………………… 

 NHẬN THÔNG BÁO TỪ NGÂN HÀNG  

 THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ  

Nhà cung cấp/ 

dịch vụ  

Mã KH  Tên KH  Số Tài khoản  Ngày bắt đầu 

thanh toán  

     

     

Số HĐ ……………………………………………….. 

BM: 04-CN/DVNHBL 



 

DỊCH VỤ THẺ  

Tên in trên thẻ  
 

 

Tối đa 26 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ nội địa hoặc 21 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ quốc tế, kể cả khoảng trắng 
                          

Thẻ ghi nợ nội địa 
 

Harmony  Kim   Mộc  Thủy   Hỏa   Thổ  

 eTrans  Moving  Thẻ khác:………………………………………………………. 

 Thẻ ghi nợ quốc tế 
 

 Master Ready 

 Thẻ khác 

…………..               
 

Hình thức phát hành                                 Phát hành nhanh                               Phát hành thường  

Học vấn                     Tiểu học                                           Trung học    

                                          Đại học/ tương đương              Sau đại học  

Nghề nghiệp     Đang đi học     Hưu trí      Không đi làm     Đang đi làm    Tự doanh      

 Khác  ………….…..   Tên cơ quan/ trường học…………………………………………………………………… 

Họ và tên mẹ/ Tên trường tiểu học đầu tiên………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tổng thu nhập/tháng:………….……VND 
 

 Độc thân    Kết hôn   Khác:………………… 

Đăng ký giao dịch trên Internet            Thẻ chính                  Thẻ phụ 1                            Thẻ phụ 2    

Địa chỉ nhận thông báo và/hoặc sao kê             

 Email                            Địa chỉ liên hệ              Địa chỉ thường trú 

 Tài khoản Chính liên kết đến thẻ: ………………………………………………………………………………………………. 

 Các tài khoản Phụ liên kết đến thẻ: ………………………………………………………………………………… 

 Nội dung khác  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN, THÔNG BÁO TỪ BIDV 

Tôi ĐĂNG KÝ nhận các thông tin quảng cáo thương mại và các thông tin khác theo quy định của Pháp luật và của 

BIDV qua các kênh SMS, Email, điện thoại…  

 Đăng ký KHÔNG nhận thông tin, thông báo từ BIDV. 

1. Tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử 

dụng số điện thoại, email và các thông tin cá nhân khác của tôi đã cung cấp ở trên để xác thực nhân thân của tôi 

khi tôi đăng ký sử dụng các dịch vụ Ngân hàng qua các kênh giao dịch trực tuyến. Tôi cam kết sẽ thông báo cho 

BIDV trong vòng 30 ngày kể từ khi tôi có phát sinh thay đổi thông tin. Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký và ghi rõ 

họ tên của Tôi tại đề nghị này là chữ ký mẫu cho các giao dịch tài khoản của Tôi tại BIDV. 

2. Tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện chung về mở và sử dụng 

tài khoản cũng như các dịch vụ đăng ký ở trên (đính kèm Hợp đồng này). Bên cạnh các phương thức thông báo 

do ngân hàng gửi đến, Tôi chịu trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản nói trên được sửa đổi theo từng 

thời kỳ trên website http://bidv.com.vn. 

3. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của BIDV và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

                                                                                  ……….., ngày …… tháng  ….… năm  201… 

                                                                           Người đề nghị   
                                                                                                 (Ký và ghi rõ Họ tên) 

 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG  

  BIDV đồng ý với những thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng tại BIDV  

 CB giới thiệu:…………………………………………… 
Đại diện của Ngân hàng 

 
Bộ phận 

 
Cán bộ thực hiện 

 
Kiểm soát 

 

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
Ngày thực hiện: 

  

Bộ phận xử lý yêu cầu khách hàng 
Ngày thực hiện: 

  

Phần dành cho bộ phận phát hành thẻ   

Số thẻ………………………………….. 

Thời gian nhập hồ sơ: …..h….ph, …./..../20… 

Thời gian duyệt hồ sơ: …..h….ph, …./..../20… 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.bidv.com.vn/


PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

 1. Thống nhất nội dung ủy quyền như đã nêu của quý khách. 

 2. Trường hợp số dư trên tài khoản quý khách không đủ thanh toán cước sử dụng 

dịch vụ: 

-  Agribank sẽ thông báo cho nhà  cung cấp dịch vụ liên hệ với khách hàng 

- Agribank không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ và các nghĩa vụ phát sinh có 

liên quan trong việc thanh toán cước sử dụng dịch vụ của khách hàng với nhà cung cấp 

dịch vụ. 

3. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chuyển hóa đơn sử dụng dịch vụ cho khách hàng trong 

thời gian từ 01 đến 05 ngày làm việc, sau khi Agribank thực hiện trích tài khoản quý 

khách thanh toán cước sử dụng dịch vụ. 

                               ………….., ngày…..tháng…..năm 20….. 

 Giao dịch viên Kiểm soát Giám đốc 
 

 

  





ỦY THÁC THANH TOÁN
PHIẾU ĐĂNG KÝ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN) BM.UTTT 01

Họ và tên:        Ngày sinh:                   Giới tính:         Nam         Nữ

CMND/HC:  Ngày cấp:               Nơi cấp:  Điện thoại:  

Địa chỉ:        Email:

PHẦN DÀNH CHO SACOMBANK: 

Ngày …... tháng ...… năm .........… 
Người tiếp nhận đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày …... tháng ...… năm .........… 
Trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số tham chiếu: ........................
Ngày …... tháng ...… năm .........… 

Bên đăng ký
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: 

      Đăng ký mới     Hủy    Cập nhật (chỉ áp dụng cho dịch vụ nhắc lịch thanh toán)

LOẠI DỊCH VỤ UTTT            UTTT THEO HÓA ĐƠN   UTTT THEO LỊCH

D - Thông tin lịch và số tiền thanh toán : Theo lịch    Theo dư nợ phát sinh (mặc định đối với UTTT theo hoá đơn)

G - Cài đặt diễn giải:
      Theo quy định của Ngân hàng / Đơn vị cung cấp dịch vụ (mặc định đối với UTTT theo hóa đơn và UTTT theo lịch có phạm vi chuyển khoản ngoài hệ thống)

      Cài đặt diễn giải UTTT theo yêu cầu: 

      UTTT[Số tham chiếu] +          [Tên KH]          [Ký hiệu nhận dạng]         [Loại thanh toán]        [Lịch thanh toán]        [Số tiền]        [Tên gợi nhớ]  

           [Thông tin thêm]           [Nội dung khác]:

1. Tên gợi nhớ:  

2. Hiệu lực của Hợp đồng:         từ       /          /               đến khi ngưng dịch vụ.         từ         /         /             đến        /        /

Tôi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng liên quan đến Ủy thác thanh toán được Sacombank cung cấp qua Website 

của Sacombank hoặc bằng phương thức phù hợp tại từng thời điểm. Tôi hiểu rằng các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi theo từng thời 

điểm và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện đó.

H - Thông tin chung của hợp đồng:

F - Dịch vụ nhắc lịch thanh toán: Kích hoạt         Tạm ngưng Cập nhật           Không đăng ký 

Thời điểm nhắc lịch:               Ngay khi có dư nợ         Trước            ngày (chọn từ 1 đến 7 và  không áp dụng đối với UTTT theo hóa đơn).

Phương thức nhắc lịch:          Gửi SMS qua số điện thoại:

               Gửi thông báo đến email: 

B - Thông tin Bên nhận thanh toán :
1. Tên Tổ chức/Cá nhân:   

2. Địa chỉ:

3. Tài khoản số:           

    Số CMND/HC:    Ngày cấp:            Nơi cấp:

4.Tại Ngân hàng:    Chi Nhánh           Tỉnh/TP:

Hình thức nhận:   Tài khoản        CMND/HC (không áp dụng đối với UTTT theo hóa đơn)

A - Thông tin Đối tượng ủy thác thanh toán:
1. Loại hóa đơn/Loại thanh toán:                                                

2. Ký hiệu nhận dạng:     Thông tin thêm: 

C - Tài khoản chỉ định ủy thác thanh toán và phí :

STT Lịch thanh toán Số tiền (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

STT Lịch thanh toán Số tiền (VNĐ)

E - Số ngày gia hạn thanh toán : 1 ngày     2 ngày        3 ngày         Cho đến khi thanh toán được          Không đăng ký

Lịch thanh toán:        Theo chu kỳ (tuần/ tháng/ năm)                         Theo ngày cụ thể       Theo Phụ lục đính kèm  



ỦY THÁC THANH TOÁN
PHIẾU ĐĂNG KÝ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC) BM.UTTT.02

PHẦN DÀNH CHO SACOMBANK: 

Ngày …... tháng ...… năm .........… 
Người tiếp nhận đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày …... tháng ...… năm .........… 
Trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số tham chiếu: ........................
Ngày …... tháng ...… năm .........… 

Bên đăng ký
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: 

      Đăng ký mới     Hủy    Cập nhật (chỉ áp dụng cho dịch vụ nhắc lịch thanh toán)

LOẠI DỊCH VỤ UTTT            UTTT THEO HÓA ĐƠN   UTTT THEO LỊCH

1. Tên gợi nhớ:  

2. Hiệu lực của Hợp đồng:         từ       /          /               đến khi ngưng dịch vụ.         từ         /         /             đến        /        /

Tôi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng liên quan đến Ủy thác thanh toán được Sacombank cung cấp qua Website 
của Sacombank hoặc bằng phương thức phù hợp tại từng thời điểm. Tôi hiểu rằng các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi theo từng thời 
điểm và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện đó.

H - Thông tin chung của hợp đồng:

F - Dịch vụ nhắc lịch thanh toán: Kích hoạt         Tạm ngưng Cập nhật           Không đăng ký 

Thời điểm nhắc lịch:               Ngay khi có dư nợ         Trước            ngày (chọn từ 1 đến 7 và  không áp dụng đối với UTTT theo hóa đơn).

Phương thức nhắc lịch:          Gửi SMS qua số điện thoại:

               Gửi thông báo đến email: 

B - Thông tin Bên nhận thanh toán:
1. Tên Tổ chức/Cá nhân:   

2. Địa chỉ:

3. Tài khoản số:           

    Số CMND/HC:    Ngày cấp:            Nơi cấp:

4.Tại Ngân hàng:    Chi Nhánh           Tỉnh/TP:

Hình thức nhận:   Tài khoản        CMND/HC (không áp dụng đối với UTTT theo hóa đơn)

A - Thông tin Đối tượng ủy thác thanh toán:
1. Loại hóa đơn/Loại thanh toán:                                                

2. Ký hiệu nhận dạng:     Thông tin thêm: 

C - Tài khoản chỉ định ủy thác thanh toán và phí :

STT Lịch thanh toán Số tiền (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

STT Lịch thanh toán Số tiền (VNĐ)

D - Thông tin lịch và số tiền thanh toán: Theo lịch                    Theo dư nợ phát sinh (mặc định đối với UTTT theo hoá đơn)

Lịch thanh toán:        Theo chu kỳ (tuần/ tháng/ năm)                         Theo ngày cụ thể       Theo Phụ lục đính kèm  

G - Cài đặt diễn giải:
      Theo quy định của Ngân hàng / Đơn vị cung cấp dịch vụ (mặc định đối với UTTT theo hóa đơn và UTTT theo lịch có phạm vi chuyển khoản ngoài hệ thống)

      Cài đặt diễn giải UTTT theo yêu cầu: 

      UTTT[Số tham chiếu] +          [Tên KH]          [Ký hiệu nhận dạng]         [Loại thanh toán]        [Lịch thanh toán]        [Số tiền]        [Tên gợi nhớ]  

           [Thông tin thêm]           [Nội dung khác]:

Tên Tổ Chức/ Đơn vị:     

Mã số thuế:         Ngày thành lập:                   Điện thoại:                   Fax:

Địa chỉ:                           Email:    

    Họ tên người đại diện pháp luật:      Chức vụ:      Điện thoại:

Số CMND/HC:                         Ngày cấp:            Nơi cấp:

Ngày sinh:                         Giới tính:          Nam       Nữ  Email:

E - Số ngày gia hạn thanh toán: Không gia hạn      1 ngày      2 ngày       3 ngày       Cho đến khi thanh toán được   (mặc định đối với UTTT theo hoá đơn)



NHBL01.EVN.KTTKTĐ 

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

KHẤU TRỪ TÀI KHOẢN TỰ ĐỘNG 
(VCB-AUTO DEBIT APPLICATION FORM) 

Ngày …..       tháng ………năm………. 

Date….. 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 

To: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) 

1.Thông tin khách hàng [Customer Details]                                             

Tên khách hàng [Customer name] 

Người đại diện [Representative] 

CMT/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số   

[ID/Passport/Business License No.] 

Ngày cấp [Issue date] 

 

Nơi cấp [Issue Place] 

Địa chỉ [Address] 

Điện thoại [Contact number] Email: 

2.Yêu cầu dịch vụ [Service request]  

  Đăng ký 

[Add] 
Tôi đồng ý ủy quyền cho VCB tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tôi để thanh toán hóa đơn theo thông tin sau  (I 

(we) authorise Vietcombank to debit my account to pay the bill as follows): 

Tên NCCDV  [Supplier name ] Tên NCCDV  [Supplier name ] 

 

Số tài khoản trích nợ  [Account No.] 

 

Số tài khoản trích nợ  [Account No.] 

Tên chủ hợp đồng  [Contract name ] 

 

Địa chỉ  [Address ]: 

 

Mã khách hàng [Customer ID ] 

 

Tên chủ hợp đồng  [Contract name ] 

 

Địa chỉ  [Address ]: 

 

Mã khách hàng [Customer ID ] 

 
 

  Hủy 

[Cancel] 

 

Tôi ngừng đồng ý ủy quyền cho VCB tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tôi để thanh toán hóa đơn theo thông tin 

sau: (I (we) stop to authorise Vietcombank to debit my accoun to pay the bill as follows): 

Tên NCCDV  [Supplier name ] Tên NCCDV  [Supplier name ] 

 

Số tài khoản trích nợ  [Account No.] 

 

Số tài khoản trích nợ  [Account No.] 

Tên chủ hợp đồng  [Contract name ] 

 

Địa chỉ  [Address ]: 

 

Mã khách hàng [Customer ID ] 

 

Tên chủ hợp đồng  [Contract name ] 

 

Địa chỉ  [Address ]: 

 

Mã khách hàng [Customer ID ] 

 
 

  Thay đổi 

thông tin tài 

khoản trích nợ 

[Modify 

account 

number] 

Tôi đồng ý thay đổi thông tin tài khoản trích nợ sử dụng cho dịch vụ Khấu trừ tài khoản tự động VCB-Auto Debit như 

sau (I agree to change my account No  used for VCB-Auto Debit Service as follows): 

Tên NCCDV  [Supplier name ] 

 

Tên NCCDV  [Supplier name] 

 

Số tài khoản cũ [Old account number] 

 

Số tài khoản cũ [Old account number] 

 

Số tài khoản mới [New account number] Số tài khoản mới [New account number] 
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  Thay đổi 

mã khách hàng 

[Modify 

Customer ID] 

 

 

 

 

 

Tôi đồng ý hủy đăng ký cho mã khách cũ để đăng ký cho mã khách hàng mới sử dụng cho dịch vụ Khấu trừ tài khoản tự 

động VCB-Auto Debit với các thông tin như sau (I agree to cancel registered Customer ID and to add new Customer ID 

used for VCB-Auto Debit as follows): 

Tên NCCDV  [Supplier name ] 

 

Tên NCCDV  [Supplier name] 

 

Mã khách hàng cũ [Old Customer ID] 

 

Mã khách hàng cũ [Old Customer ID] 

 

Mã khách hàng mới [New Customer ID] Mã khách hàng mới [New Customer ID] 
 

Lưu ý (Note) Số tiền trích nợ do nhà cung cấp dịch vụ trả về. (The deducted amount is provided by supplier.) 

3.Thời hạn ủy quyền [Duration of the authorization]: 

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày được Vietcombank xác nhận là hợp lệ cho đến khi Vietcombank nhận được văn bản huỷ ủy 

quyền trích nợ hợp lệ.  

The application form will take effect from the date VCB confirms until VCB receives the cancellation of authorization. 

4.Cam kết của khách hàng [Customer’s declaration]: 

i. Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực và chính xác. (The information provided above is complete, true and correct). 

ii. Cam kết duy trì số dư trên tài khoản để VCB thực hiện thanh toán, đồng thời chịu mọi tổn thất rủi ro phát sinh khi tài khoản 

không đủ số dư. (Commit to maintain sufficient balance in the account to make payment and bear all losses, risks arising). 

iii. Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ Quy định của Pháp luật và Vietcombank về dịch vụ thanh toán. (I (we) have read, 

fully understood and agree to compliance with Vietnamese Governance Law, the State Bank and Vietcombank regulations). 

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

Phần dành cho khách hàng cá nhân 

For individuals 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Full name and signature 
 

Phần dành cho khách hàng tổ chức 

For corporates 

Kế toán trưởng 

Chief accountant 

Chủ tài khoản 

Account holder 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Full name and signature 

(Ký tên, đóng dấu) 

Full name and signature 
 

PHẦN CHO NGÂN HÀNG 

 Thanh toán viên 

Teller 

 

 

 

 

 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Full name and signature 
 

Kiểm soát viên 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Full name and signature 
 



QUY TRÌNH TẠM THỜI Mã số: QT.32.11/BM02 Trang:1/1 

THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA HỆ THỐNG NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN Lần sửa đổi: 00 Ngày sửa đổi 

 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

 

Chi nhánh NHTMCPCT: 

 

 

    

PHIẾU  ĐĂNG KÝ 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG TRÍCH  NỢ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN  

Kính gửi : Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam 

Tên tôi là : …………………………………Sinh ngày……………………......................... 

Số CMTND/Hộ chiếu……………cấp ngày......./......./….......tại ……………….………..... 

Số tài khoản: ……........…….................................................................................................. 

Số điện thoại di động …………………………………......................................................... 

Điện thoại nhà riêng (nếu có) …………................................................................................. 

Địa chỉ:……………………………………………………….…….................... 

E-mail : ……………………………………………………….…….................... 

Thông tin mã khách hàng thanh toán tiền điện: 

Mã khách hàng:………………………………………………………………………………. 

Ngày thanh toán hóa đơn: …………………………………………………………………………. 

( Ngày thanh toán hóa đơn :  là ngày công ty điện lực cung cấp hóa đơn thanh toán tiền điện ghi trên 

thông báo thanh toán tiền điện của khách hàng) 

Tôi xin đăng ký dịch vụ tự động trích nợ tài khoản để thanh toán tiền điện cho mã khách hàng nêu 

trên.  

Tôi xin chịu các loại phí liên quan (nếu có) theo quy định của ngân hàng. 

Tôi xin thông báo cho ngân hàng trong trường hợp thay đổi ngày nhận hóa đơn 

Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những giao 

dịch nạp triền thực hiện trên số điện thoại đã đăng ký. 

Lưu ý :  

- Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc thanh toán tự động trong trường hợp ngày thanh toán 

hóa đơn của khách hàng có sự thay đổi so với ngày thanh toán hóa đơn đã đăng ký ; 

- Khách hàng phải đảm bảo đủ số tiền trong tài khoản tại thời điểm ngân hàng thực hiện trích nợ tài 

khoản của khách hàng để thanh toán nợ cước tự động ; 

- Ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ đối với những khách hàng chỉ phát sinh 01 kỳ cước thanh toán 

tiền điện trong 01 tháng. 

 

Khách hàng 

Ngày…/…/… 

 

 

 

Giao dịch viên 

Ngày…/…/… 

Kiểm soát viên 

Ngày…/…/… 

 


