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Số: ………..         …………, ngày … tháng … năm …… 

GIẤY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 
Kính gửi:    NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 

Phần 1. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1. Họ tên/ Công ty: ...........................................................................................................................................................................  

2. Người đại diện/uỷ quyền: .............................................................................................................................................................  

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

4. Số CMND:  .......................................... Ngày cấp: ............................................... Nơi cấp: .......................................................  

5. Số tài khoản:  ..................................................... Số điện thoại: ........................................Số Fax: ............................................  

6. Các loại hoá đơn đăng ký thanh toán:       Điện       Nước      Viễn thông          Truyền hình cáp 

  Bảo hiểm       Góp vay tiêu dùng                  Khác      (thông tin đăng ký chi tiết bên dưới) 

Xác nhận:  

a. Tôi, bằng việc đăng ký này, xác nhận việc cho phép Ngân hàng Đông Á tự động trích tiền từ tài khoản của tôi để thanh toán hoá đơn 
dịch vụ được mô tả chi tiết bên dưới. 

b. Tôi, bằng việc đăng ký này, xác nhận với Công ty cung cấp dịch vụ (sau đây viết tắt là “Công ty CCDV”) việc lựa chọn và đăng ký hình 
thức thanh toán phí dịch vụ qua Uỷ nhiệm thu tự động qua Ngân hàng Đông Á. 

c. Tôi cam đoan những thông tin cung cấp ở bản đăng ký này là thật và chính xác. 

d. Tôi đồng ý chịu phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Đông Á tuỳ từng thời điểm. 

e. Tôi xác nhận là đã đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán tự động đính kèm Bản đăng ký này. 
 
Phần 2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHI TIẾT 
 
Công ty CCDV: ………………………………………………. 
Họ tên chủ hợp đồng: ………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): ……………………………………….. 
Số tham chiếu:………………………………………………… 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: …………… 

Công ty CCDV: ………………………………………………… 
Họ tên chủ hợp đồng:…………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): …………………………………………. 
Số tham chiếu: ………………………………………………….. 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: …………...... 

Công ty CCDV: ………………………………………………. 
Họ tên chủ hợp đồng: ………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): ……………………………………….. 
Số tham chiếu:………………………………………………… 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: …………… 

Công ty CCDV: ………………………………………………… 
Họ tên chủ hợp đồng:…………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): …………………………………………. 
Số tham chiếu: …………………………………………………. 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: …………….. 

Công ty CCDV: ………………………………………………. 
Họ tên chủ hợp đồng: ………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): ……………………………………….. 
Số tham chiếu:………………………………………………… 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: …………… 

Công ty CCDV: ………………………………………………… 
Họ tên chủ hợp đồng:…………………………………………… 
Địa chỉ (theo hợp đồng): …………………………………………. 
Số tham chiếu:…………………………………………………... 
Hạn mức thanh toán: …………… Ngày hiệu lực: ……………... 

………, ngày …… tháng …… năm …… 

Họ tên (người đăng ký): ......................................................................................... Ký tên, đóng dấu: ..................................................  

Phần 3. DÀNH CHO NGÂN HÀNG ĐÔNG Á    CN/PGD/TTGD: 

Ngân hàng Đông Á đồng ý cung cấp dịch vụ thanh toán tự động cho chủ tài khoản số: .......................................................................  

với những thông tin đăng ký chi tiết bên trên.    ………, ngày … tháng … năm …… 

Nhân viên giao dịch               Kiểm soát 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------ oOo ------  



 

 

 

 

 

 

 

Các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán tự động 

1. Giải thích từ ngữ: 

- Ngân hàng: là Ngân hàng TMCP Đông Á 

- Người đăng ký dịch vụ thanh toán tự động (gọi tắt là Người đăng ký dịch vụ): là cá nhân, tổ chức đăng ký sử 
dụng dịch vụ thanh toán tự động tại Ngân hàng. 

- Nhà cung cấp dịch vụ: là các nhà cung cấp các dịch vụ tiện ích như: điện, nước, bảo hiểm, viễn thông,… cho 
Người đăng ký dịch vụ.  

2. Quy định chung:  

a. Khi đăng ký dịch vụ này, Người đăng ký dịch vụ không thanh toán cho nhà cung cấp bằng các hình thức khác 
(tiền mặt, chuyển khoản …). 

b. Trong trường hợp Người đăng ký dịch vụ thanh toán trùng (02 lần) cho cùng một hoá đơn, đề nghị Người đăng 
ký dịch vụ liên hệ Nhà cung cấp dịch vụ để nhận lại khoản tiền thanh toán chênh lệch. 

c. Nếu số tiền thanh toán vượt hạn mức Người đăng ký dịch vụ đã đăng ký ở trên, đề nghị Người đăng ký vui lòng 
liên hệ và thanh toán hoá đơn dịch vụ cho Nhà cung cấp. 

d. Người đăng ký dịch vụ sẽ nhận hoá đơn/phiếu thu từ Nhà cung cấp dịch vụ. Trường hợp Người đăng ký dịch vụ 
vẫn chưa nhận được hoá đơn/phiếu thu đề nghị Người đăng ký dịch vụ liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để được 
giải quyết. 

3. Khoản thanh toán đầu tiên của Người đăng ký dịch vụ sẽ được thực thi ngay khi nhận được yêu cầu thanh toán lần 
đầu từ Nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký TTTĐ của Người đăng ký dịch vụ được Ngân hàng xác nhận hợp lệ và 
được chấp thuận bởi ngân hàng và Nhà cung cấp dịch vụ.  

4. Người đăng ký dịch vụ cam kết duy trì số dư tài khoản đủ để thực hiện thanh toán các khoản thu theo dịch vụ TTTĐ 
đã đăng ký và được chấp nhận bởi Ngân hàng và Nhà cung cấp dịch vụ. 

5. Trong trường hợp tài khoản Người đăng ký dịch vụ không đủ tiền để thanh toán cho cùng lúc các khoản thu theo 
dịch vụ TTTĐ, Người đăng ký dịch vụ cam kết uỷ quyền Ngân hàng tự động chọn lựa một hoặc các khoản thu có số 
tiền (thứ tự từ nhỏ đến lớn) phù hợp với số dư tài khoản để thực hiện việc ghi nợ theo dịch vụ TTTĐ. 

6. Ngân hàng có quyền chủ động trích nợ từ tài khoản của Người đăng ký dịch vụ để thu phí Dịch vụ TTTĐ đối với 
mỗi giao dịch thanh toán tự động thành công hay không thành công theo biểu phí dịch vụ của Ngân hàng tuỳ từng 
thời điểm. Người đăng ký dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán phí Dịch vụ TTTĐ cho Ngân hàng trong trường hợp tài 
khoản không đủ số dư để thanh toán. 

7. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm hay chi trả cho Người đăng ký sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới 
hạn trong bất cứ mất mát, thiệt hại cũng như các chi phí có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi Người đăng 
ký sử dụng dịch vụ hay Nhà cung cấp dịch vụ hoặc gây ra bởi các giao dịch TTTĐ thành công hay không thành công 
theo yêu cầu của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc gây ra bởi việc ghi nợ nhầm tài khoản Người đăng ký sử dụng dịch vụ 
do việc nhận thông tin sai lệch, không chính xác từ Nhà cung cấp dịch vụ. 

8. Nhằm mục đích thực hiện Dịch vụ TTTĐ,  Người đăng ký dịch vụ đồng ý uỷ quyền cho Ngân hàng được thông báo 
thông tin tài khoản cho Nhà cung cấp dịch vụ và miễn truy cứu trách nhiệm của Ngân hàng về việc tiết lộ thông tin 
này. 

9. Ngân hàng bảo lưu quyền chấm dứt thực hiện yêu cầu TTTĐ và các uỷ quyền thanh toán các khoản thanh toán trong 
tương lai bằng việc hoặc thông báo bằng văn bản đến Người đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc không thông báo đến 
người sử dụng dịch vụ sau khi đã thông báo cho đơn vị cung cấp dịch vụ việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán 
của ngân hàng cho yêu cầu thu nợ của đơn vị cung cấp đối với Người đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt mà 
không cần thông báo đến bất cứ bên nào. 

10. Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ TTTĐ sẽ không có hiệu lực cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo bằng văn 
bản của Người đăng ký dịch vụ hoặc của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc của các bên có liên quan đến Người đăng ký 
dịch vụ. Bên có liên quan đến Người đăng ký dịch vụ là cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoặc thừa hưởng quyền và 
nghĩa vụ của Người đăng ký dịch vụ trong trường hợp Người đăng ký dịch vụ tử vong, bị tuyên bố mất/hạn chế năng 
lực hành vi dân sự, bị tuyên bố mất tích hoặc chết, giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. 

11. Ngân hàng bảo lưu quyền không thực hiện TTTĐ đối với các khoản thanh toán vượt quá hạn mức tối đa đăng ký bởi 
Người sử dụng dịch vụ, trong những trường hợp như thế, Người đăng ký sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm thanh 
toán trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ. Về khía cạnh này, Người đăng ký sử dụng dịch vụ đồng ý uỷ quyền cho 
ngân hàng được thông báo thông tin tài khoản cho đơn vị cung cấp dịch vụ và miễn truy cứu trách nhiệm của ngân 
hàng về việc tiết lộ thông tin.  


