BIỂU MẪU 01/TTTĐ-ĐK
CIF

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt- Chi nhánh …………………,
I.

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………...
Người đại diện/Ủy quyền: .............................................................................................................
CMT/Hộ chiếu/CCCD: …………………Ngày cấp: ………………Nơi cấp: ……………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ thư điện tử (Email): ……………………………Số điện thoại: …………………….....
II. YÊU CẦU DỊCH VỤ
Đề nghị LienVietPostBank-…………………. ….. thực hiện yêu cầu sau:
Đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước tự độngđịnh kỳ theo Thông báo của Công ty
nước, số tài khoản: ……………………. tại LienVietPostBank-……………………….
Thay đổi số tài khoản thanh toán hóa đơn tiền nước tự động, số tài khoản đăng ký mới:
……………………. tại LienVietPostBank-……………………….
Dừng sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước tự động.
III. CHI TIẾT DỊCH VỤ
Nhà cung cấp dịch vụ

Mã khách hàng
tại NCC

Tên khách hàng
tại NCC

Ngày thực
hiện TTHĐ

Số tiền thanh
toán

Trường hợp tài khoản của tôi không đủ để thanh toán hóa đơn tự động thì Đơn vị cung cấp dịch
vụ có quyền tiến hành các thủ tục để ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định của Hợp đồng.
IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1.
2.
3.
4.

Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực và chính xác.
Cam kết duy trì số dư trên tài khoản để Ngân hàng thực hiện thanh toán, đồng thời chịu mọi
tổn thất, rủi ro phát sinh khi tài khoản không đủ số dư.
Đồng ý chịu phí dịch vụ theo quy định hiện hành của LienVietPostBank tùy từng thời điểm.
Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ quy định của Pháp luật và LienVietPostBank về
dịch vụ thanh toán hóa đơn.

Phần dành cho khách hàng cá nhân

Phần dành cho khách hàng tổ chức

………., ……/……/……

……….., ………./…………/………..

Chủ tài khoản

Kế toán trưởng

Người đại diện hợp pháp

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Sau khi kiểm tra đề nghị của Khách hàng, LienVietPostBank- …………………………… chấp nhận đề
nghị ………………………. của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./………
Giao dịch viên

Kiểm soát viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

