
Số HSKH

  ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẤU TRỪ TÀI KHOẢN TỰ ĐỘNG 

DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

(Dành cho khách hàng cá nhân)

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tên tôi là: 

CMND/Hộ chiếu/Khác Ngày cấp Nơi cấp Thời hạn

Điện thoại nhà riêng Địa chỉ email

 

Fax

*  Số tiền thanh toán: Số tiền nước theo yêu cầu từ Đơn vị cấp nước + Phí dịch vụ (nếu có).

*  Thời hạn ủy quyền:                 Từ ngày       /        / 20    đến ngày       /        / 20           

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

chi nhánh……..

Bằng văn bản này, tôi đề nghị Vietcombank cung cấp dịch vụ Khấu trừ tài khoản tự động thanh toán tiền nước 

và ủy quyền cho  Vietcombank ………………………………...hàng tháng tự động trích Nợ tài khoản tiền gửi 

số…………………………………………….của tôi mở tại Vietcombank……………………………….…..để 

thanh toán tiền nước theo các yêu cầu như sau:

www.vietcombank.com.vn

Dịch vụ 24*7: 1900 54 54 13

Chủ hợp đồng cũ:……………………………………

………………………………………………………

Mã khách hàng cũ:………………………………….

Địa chỉ cũ:…………………………………………..

……………………………………………………...

Đơn vị thụ hưởng cũ:……………………………….

Chủ hợp đồng mới:………………………………..

…………………………………………………….

Mã khách hàng mới:………………………………

Địa chỉ mới:……………………………………….

…………………………………………………….

Đơn vị thụ hưởng mới:……………………………

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HỦY SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tôi yêu cầu VCB…………………………...ngừng khấu trừ tự động tài khoản thanh toán số………………mở 

tại VCB………………………. cho Dịch vụ thanh toán tiền nước với các thông tin như sau:

Chủ hợp đồng:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Mã khách hàng:……………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...

Đơn vị thụ hưởng:…………………………………………………….

Chủ hợp đồng:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Mã khách hàng:……………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...

Đơn vị thụ hưởng:…………………………………………………….



Tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ. Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các 

thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. 

Chữ ký chủ tài khoản (Ký, ghi rõ họ tên)

    Ngày:

Vietcombank……………………………………..tiếp nhận yêu cầu của khách hàng vào ngày  /         / 

20          và cam kết thực hiện thanh toán theo đúng các nội dung trên.

Thanh toán viên (Ký, ghi rõ họ tên) Kiểm soát viên (Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
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