
GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN 
ĐIỆN TỰ ĐỘNG QUA NGÂN HÀNG 

Kính gửi : NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) - Chi nhánh:       

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tên Khách hàng :                                                                                                                            Mã khách hàng:

CMND/ Hộ chiếu :                                                  Ngày cấp :                                                     Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại cố định:                                                Di động:                                                        Email:

Số tài khoản tại VIB:                                                                                                                        Chọn eSaving

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Tên Khách hàng :                                                                                                                             Mã khách hàng:

ĐKKD/Giấy phép ĐT số:                                        Ngày cấp :                                                     Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại cố định:                                                                                                                          Email:

Số tài khoản tại VIB:     

Thông tin hợp đồng với Công ty Điện lực:

Tên Chủ hợp đồng:                                                                                                                         Mã khách hàng:   

Địa chỉ:                                                          

Chủ tài khoản cam kết   
- Tôi xác nhận đồng ý thanh toán tiền điện thông qua Ngân hàng VIB như sau: 

 Ủy nhiệm cho VIB được quyền tự động trích tiền từ tài khoản trên tại VIB  khi có đủ số dư khả dụng để thanh 
toán hoá đơn tiền điện phát sinh theo hợp đồng nói trên, kể từ  ngày       /         /                 .    

 Nhận thông tin về dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện và các dịch vụ khác từ VIB qua tin nhắn. Số điện  
thoại nhận tin nhắn:

- Tôi cam đoan những thông tin cung cấp ở trên là chính xác.

- Tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ các điều  khoản của Bản đăng ký này.

Ghi chú: 
- Quý Khách hàng đăng ký dịch vụ này vẫn nhận được Giấy báo/Yêu cầu thanh toán tiền điện từ các chi nhánh 

Điện lực. Kể từ ngày      /      /            , đề nghị Quý Kháchhàng không thanh toán bằng các hình thức khác (tiền mặt 
hoặc chuyển khoản) cho Công ty Điện lực.

- VIB thực hiện trích tiền thanh toán khi Quý Khách hàng có hóa đơn chưa thanh toán tại Công ty Điện lực và tài  
khoản của Qúy Khách có đủ số dư khả dụng để thanh toán -  áp dụng đối với  khách hàng đã ủy nhiệm cho VIB  
được quyền tự động trích tiền.

- Quý Khách hàng sẽ nhận được Hóa đơn từ các chi nhánh Điện lực gửi đến trong vòng 01 tháng kể từ ngày hóa  
đơn được thanh toán, trường hợp Quý Khách hàng không nhận được hoá đơn hoặc có vướng măc, Quý khách 
xin vui lòng liên hệ các chi nhánh VIB hoặc Công ty Điện lực gần nhất để được giải đáp.  

, ngày          tháng          năm Phần duyệt chấp thuận dịch vụ của Ngân hàng  
Người đăng ký Thời gian bắt đầu dịch vụ từ ngày: 

(Chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền) Giao dịch viên Người duyệt
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