CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 Khách hàng:…………………………………………………........................................
Người đại diện: ........................................................................................................................
Chủ Tài khoản: ..................................................Tại Chi nhánh:..................................................
Số CMND/GPĐKKD:………………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 lắp đặt đồng hồ: .................................. ...............................................................................
Số điện thoại di động…………………………..Email:……………………………………
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 ý:
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.
Thời hạn ủy quyền : Từ ngày …..…/.…..…/….…… cho đến khi Viettinbank nhận
được văn bản hủy ủy quyền trích nợ hợp lệ.
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, đóng dấu)

