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Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) – CN HÙNG VƯƠNG  

 

Tên đơn vị:  ..................................................................................................................................  

Số CMND/GPĐKKD:  ..............................  Ngày cấp: …../…../…….Nơi cấp: ................................  

Số tài khoản .............................................. tại Chi nhánh .............................................................  

Đề nghị Ngân hàng trích tiền từ tài khoản thanh toán của tôi/chúng tôi nêu trên để thanh toán hóa 

đơn tiền nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Cty Nước Đà Nẵng) theo thông tin chi 

tiết như sau: 

1. Thông tin dịch vụ cần thanh toán 

Tên khách hàng: .....................................................................................................................  

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

Số điện thoại liên lạc của khách hàng …………………………………………………………… 

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

2. Thời gian ủy nhiệm thanh toán: 

        �  Từ ngày …... tháng….… năm….... đến ngày….. tháng…...năm…... (Tối thiểu 6 tháng) 

�  Đến khi có thay đổi bằng văn bản. 

3. Phần cam kết: 

a. Tôi/ Chúng tôi đồng ý uỷ quyền cho Ngân hàng được quyền tự động trích tiền trên tài 

khoản của tôi/chúng tôi mở tại Ngân hàng để thanh toán tiền nước hàng tháng cho Cty Nước 

Đà Nẵng theo thông tin dư nợ tiền nước do Cty Nước Đà Nẵng cung cấp cho Quý Ngân hàng.  

b. Trường hợp tài khoản của tôi/chúng tôi không đủ tiền để thanh toán tiền nước trong lần thu 

hộ thứ nhất (lần đầu) thì Ngân hàng có quyền trích tiền trên tài khoản của tôi/chúng tôi trong 

những ngày làm việc kế tiếp cho đến khi hết thời hạn nhờ thu theo yêu cầu của Cty Nước Đà 

Nẵng.  

c. Những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những giao dịch 

phát sinh mà Ngân hàng đã thực hiện để thanh toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà 

Nẵng.  

       Ngày …… tháng .……. năm …...…                                             Ngày …… tháng ...… năm ......…                                             

                    Duyệt đăng ký                                                                        Chủ tài khoản  

Giao dịch viên       Kiểm soát viên      Trưởng phòng DVKH     (Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

  

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

 ỦY NHIỆM THANH TOÁN TIỀN NƯỚC TỰ ĐỘNG  
 


