CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
ĨA VIỆT
VI
NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh
nh phúc
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng, ngày….
ày…. tháng…. năm
n 2017
ĐƠ
ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
THANH TOÁN TI
TIỀN NƯỚC TỰ ĐỘNG QUA NGÂN HÀNG
ÀNG

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng
- Công ty Cổ phần C
Cấp nước Đà Nẵng

Tên khách hàng (Bên trả tiền)) : .............................................................................................
.............................
Số CMND/GPĐKKD: ........................ Ngày cấp: …../…../…….Nơi cấp: .........................
Số tài khoản…………………………….
n…………………………….…tạii Chi nhánh/PGD……………………………
Đề nghị Ngân hàng trích tiền
ền từ tài khoản thanh toán của tôi/chúng tôi nêu
êu trên để thanh
toán hóa đơn tiền nướcc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
ng (Cty Nước
N
Đà Nẵng)
theo thông tin chi tiết như sau:
- Chủ Hợp đồng sử dụng nước
ớc: …………………………………………………………
…………………………………………
- Mã khách hàng dùng nước:: …………………………………………
- Địa chỉ đặt đồng hồ nước:
ớc:
c: ……………………………………………………..
- Thời gian bắt đầu thực hiện
ện ddịch vụ kể từ tháng: ……./20….

Tôi đồng ý ủy nhiệm
m cho Ngân hhàng TMCP SHB - Chi nhánh Đà Nẵng
ẵng được
đ
quyền tự
động trích tài khoản tiền gửi
ửi thanh toán ccủa tôi để thanh toán các hóa đơn dịch
d
vụ hợp lệ
do Công ty Cấp nước Đà Nẵng
ẵng phát hhành.
- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày
ày đăng ký đến
n khi tôi thông báo cho SHB Chi nhánh Đà

Nẵng về việc dừng sử dụng
ụng ddịch vụ này.
- Nếu tài khoản củaa tôi không đủ số dư, Ngân hàng được quyền tự động thấu
th chi (nếu
có) hoặc tiếp tụcc trích ngay khi ssố dư đủ để thực hiện dịch vụ nói trên,
ên, kể
k từ ngày nhận
hồ sơ nhờ thu của Công ty cấp
ấp nnước.
- Số điện thoại nhậnn thông báo thanh toán ti
tiền nước:
c: ……………………………….
CHỦ TÀI KHOẢN
ẢN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng
óng dấu)
d

PHẦN DÀNH CHO NHÂN HÀNG:
Đà Nẵng, ngày
ày …. tháng ….. nnăm 20….
GIAO DỊCH VIÊN
ÊN

KIỂM
M SOÁT VIÊN
VI

