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Mẫu 03: Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ trích nợ tự động thanh toán hóa đơn  

 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

                                                                    

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÍCH NỢ  TỰ ĐỘNG 

THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

(Dành cho khách hàng tổ chức) 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh……. 

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………. 

Mã số thuế: ……………………………Địa chỉ: ………………………………………………. 

Địa chỉ công ty:………………………………………………………………………………….. 

Số Điện thoại liên hệ: …………………………………………… Email:……………………… 

Số tài khoản trích nợ tự động: ………………………………………………………………….. 

Đại diện hợp pháp: ………………………Chức vụ: …………………………………………… 

Văn bản ủy quyền (nếu có):……………………………………………………………………… 

Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:………………………………………………………. 

Văn bản ủy quyền: (nếu có):……………………………………………………………………. 

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh…………………………………... 

Đề nghị đăng ký thanh toán tự động dịch vụ: 

 

(*Ngày thanh toán hóa đơn: Là ngày NCC dịch vụ cung cấp hóa đơn thanh toán dịch vụ ghi 

trên thông báo thanh toán hóa đơn tiền điện/nước/viễn thông/truyền hình cho Khách hàng) 

Cam kết của Khách hàng 

- Khách hàng sẽ thông báo cho Ngân hàng trong trường hợp thay đổi ngày nhận hóa đơn.  

- Khách hàng đồng ý cho Ngân hàng được trích các khoản tiền trên tài khoản của Khách 

hàng để thanh toán các khoản phí liên quan (nếu có) theo quy định của Ngân hàng.  

- Ngân hàng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin do Nhà cung cấp 

chuyển đến cũng như các vấn đề phát sinh khi Ngân hàng đã thực hiện đúng nội dung đề 

nghị của Khách hàng theo Đăng ký sử dụng dịch vụ này. 

- Khách hàng cam kết đã hoàn thành các thủ tục xin phép và chấp thuận nội bộ cần thiết 

theo quy định của Khách hàng và quy định của pháp luật trong việc đăng ký sử dụng dịch 

vụ này. 

- Khách hàng cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách 

nhiệm về những giao dịch tự động trích nợ để thanh toán hóa đơn thực hiện trên số tài 

khoản đã đăng ký. 

  Dịch vụ Nhà cung cấp 
Mã khách hàng/ Số thuê bao 

(Do NCC dịch vụ cung cấp cho khách hàng) 

Ngày thanh toán 

hóa đơn (*) 

Thanh toán hóa đơn 

tiền điện 
 Mã khách hàng:  

 

  Thanh toán hóa đơn 

tiền nước 
 Mã khách hàng/Mã danh bộ: 

 

  Thanh toán hóa đơn 

tiền cước viễn thông 
 Mã KH/Số thuê bao:  

 

 Thanh toán hóa đơn 

cước truyền hình 
 Mã KH/Số thuê bao: 

 

 Thanh toán hóa đơn 

… 
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- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và Ngân hàng về dịch 

vụ thanh toán 

Lưu ý: 

- Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc thanh toán tự động trong trường hợp ngày 

thanh toán hóa đơn của khách hàng có sự thay đổi so với ngày thanh toán hóa đơn đã đăng 

ký; 

- Khách hàng phải đảm bảo đủ số tiền trong tài khoản tại thời điểm ngân hàng thực hiện 

trích nợ tài khoản cũng như chi trả các loại phí liên quan cho ngân hàng của khách hàng để 

thanh toán dịch vụ; 

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng phát sinh một hoặc nhiều kỳ cước thanh 

toán trong 01 tháng.  

……, ngày…….tháng…….năm…… 

 

Dành cho Khách hàng 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

Chủ tài khoản 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dành cho Ngân hàng 

Giao dịch viên 

Ngày…/…../…. 

 

 

 

 

Kiểm soát viên 

Ngày…/…../…. 

 

 

 

 


