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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN  
TỰ ĐỘNG QUA TÀI KHOẢN THẺ 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 

 

Tên tôi là:………………………………………………………….......  � Nam        � Nữ 

Là chủ tài khoản số: 711A...................................................Số điện thoại di động:............................ 

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh: ......................................................................  

Số CMT/Hộ chiếu:………………Ngày cấp……/………/………..Nơi cấp ..................................  

Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho tôi đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán 

tiền nước qua tài khoản thẻ cho Khách hàng sử dụng nước của Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN, 

cụ thể:  

Tên Khách hàng:  ............................................. ………..Mã Khách hàng:  .....................................  

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

Sau khi nghiên cứu những điều kiện để sử dụng dịch vụ thu hộ qua tài khoản thẻ do Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam (NH TMCP CTVN) cung cấp, tôi đồng ýt: 

1. Sử dụng dịch vụ thu hộ qua tài khoản thẻ của NH TMCP CTVN để thanh toán tiền nước 

cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 

2. Chi nhánh NH TMCP CTVN có ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền cước phí dịch vụ 

qua tài khoản thẻ với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng mà tôi đang sử dụng dịch vụ được 

quyền tự động trích tiền từ tài khoản thẻ của tôi (nếu tài khoản có đủ tiền trong thời hạn nhờ thu) 

để chuyển về tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng mở tại Chi 

nhánh NHCT nêu trên. 

3. Trong trường hợp tài khoản thẻ của tôi không đủ tiền cho lần thu hộ thứ nhất (lần đầu) 

thì  Ngân hàng có quyền được thu tiếp trong những ngày làm việc kế tiếp cho đến khi hết thời 

hạn nhờ thu theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 

Tôi cam kết thực hiện và chịu mọi trách nhiệm về các điều khoản đã uỷ quyền ở trên. 

 
 
 

 

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

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


