ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ONLINE
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – BIDV
Chi nhánh
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

Ngày cấp

/

/

Nơi cấp

Điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ
Tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ
Tôi/Chúng tôi đề nghị BIDV cung cấp dịch vụ Thanh toán hóa đơn sau đây:
1. Thanh toán hóa đơn Online

2. BIDV Bankplus

 Đề nghị sử dụng dịch vụ

 Đề nghị sử dụng dịch vụ

 Điện thoại nhận SMS OTP:…..……………………….…...……….

 Đổi Sim Bankplus

 Số thẻ ghi nợ nội địa:…..……………………………………………………………………………………………………………………......……….
3. Dịch vụ Ủy nhiệm chi tự động
Dịch vụ

Nhà cung cấp
dịch vụ

Mã khách hàng
tại nhà cung cấp

4. Dịch vụ BIDV - VnTopup

Tên khách hàng
tại nhà cung cấp

Ngày ủy quyền
Ủy nhiệm chi

Thanh toán 1 lần/kỳ
hay nhiều lần /kỳ

 Đề nghị sử dụng dịch vụ

5. Dịch vụ gửi, nhận tin qua điện thoại di động (BSMS)

 Đề nghị sử dụng dịch vụ
II. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tôi/Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã cung cấp.
2. Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho BIDV trích nợ tài khoản nêu trên của Tôi/Chúng tôi để thanh toán cho các Nhà cung cấp dịch vụ mà
Tôi/Chúng tôi sử dụng dịch vụ. Tôi/Chúng tôi đồng ý thanh toán các khoản phí dịch vụ của ngân hàng được quy định tại từng thời kỳ.
Chủ tài khoản
(Ký/ghi rõ họ tên, đóng dấu)

III. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT VIÊN
(Ký, đóng dấu)

Khách hàng lu ý:
- Khi đăng ký sử dụng một trong các dịch vụ trên Khách hàng mặc định được đăng ký dịch vụ gửi/nhận tin qua điện thoại di động (BSMS)
của BIDV để theo dõi biến động số dư tài khoản của mình. Số điện thoại và số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS theo thông tin khách hàng
tại Mục I.
- Tất cả các dịch vụ trên phải đăng ký cùng một số điện thoại và số tài khoản (trừ điện thoại nhận OTP cho phép đăng ký số điện thoại khác nếu
khách hàng có yêu cầu)
- Tích “x” vào ô trống để lựa chọn yêu cầu về dịch vụ
- Đối với Dịch vụ Thanh toán hóa đơn Online_Điểm 1: Khách hàng cá nhân sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được tin nhắn thông báo cùng với
mật khẩu mặc định. Để đổi mật khẩu, soạn tin BIDV DMK mat_khau_cu mat_khau_moi gửi tới số 8149
- Đối với dịch vụ BIDV BankPlus_Điểm 2:
+ Chỉ áp dụng đối với các thuê bao Viettel
+ Quý khách hàng cam kết là chủ sở hữu duy nhất số thuê bao điện thoại đã đăng ký, chịu trách nhiệm nếu có khiếu nại liên quan phát sinh từ việc
thông tin thuê bao của Quý khách tại nhà mạng là không chính chủ và đồng ý BIDV sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua số điện thoại đã đăng ký nếu
BIDV không nhận được bất kỳ thông báo thay đổi nào của khách hàng.
+ BIDV được cung cấp các thông tin của khách hàng (số điện thoại, họ tên, số CMTND) đến đối tác của BIDV (Viettel) để đảm bảo quá trình cung
ứng dịch vụ.

