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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG  

DỊCH VỤ ỦY THÁC THANH TOÁN 
–  

 

Kính gửi:   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CN SGD ĐỒNG NAI (HDBank) 

               

PHẦN 1: BÊN ỦY THÁC (CHỦ TÀI KHOẢN )  

Mã CIF:   

Tên tổ chức/ cá nhân  

Địa chỉ  

Giấy phép ĐKKD/ số CMND  

PHẦN 2: NỘI DUNG ỦY THÁC  

Chúng tôi ủy thác cho HDBank trích tiền từ tài khoản của chúng tôi với các thông tin như sau:  

1.Thông tin tài khoản trích nợ 

Số tài khoản trích nợ:   

Tên TK trích nợ  

Loại tiền   
 

2. Thông tin dịch vụ 

Loại dịch vụ: THANH TOÁN TIỀN NƯỚC TỰ ĐỘNG 

Nhà cung cấp dịch vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

Đối tượng thanh toán (Mã khách hàng)  

Tên người sử dụng dịch vụ  

Địa chỉ người sử dụng dịch vụ  

  

3.Thời điểm thanh toán:  

4. Số tiền thanh toán/hạn mức thanh toán  

5. Hỗ trợ trường hợp không đủ số dư 

- Số lần thanh toán lại :2 

- Số ngày chờ giữa những lần thanh toán lại  

Quá các lần thanh toán lại mà tài khoản không đủ số dư để thanh toán thì đăng ký ủy thác thanh toán tự động này sẽ mặc nhiên hết hiệu 

lực. 

6.Kênh/Phương tiện nhận thông báo <chỉ hiển thị nếu có chọn tại màn hình đăng ký> 

<hiển thị tương ứng theo màn hình đăng ký> 

Ngày hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực 

Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các Điều kiện và Điều khoản của dịch vụ Ủy thác thanh toán kèm Giấy đăng ký này. 

Kèm sự xác nhận của Bên thụ hưởng (ghi “có” hoặc “không”): …………………….. (theo nhu cầu của Bên Ủy thác thỏa thuận với 

Bên Thụ hưởng). Nếu ghi “có” thì Bên Ủy thác phải hoàn chỉnh sự xác nhận tại Phần 3 bên dưới mới hợp lệ.  

 

 

 Bên Ủy thác 

Chủ tài khoản ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên 
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PHẦN 3: XÁC NHẬN CỦA BÊN THỤ HƯỞNG  

 

Chúng tôi - Bên Thụ hưởng xác nhận: 

a. Cam kết của Chúng tôi với Bên Ủy thác và HDBank về việc đảm bảo tính trung thực, chính xác của các Danh sách khoản phải thu 

chuyển cho HDBank. 

b. Cam kết chịu trách nhiệm bồi thường tất cả tổn thất, thiệt hại xảy ra do sự sai sót, gian lận …do Chúng tôi gây ra cho Bên Ủy thác 

và HDBank. 

c. Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các khiếu nại, vướng mắc của Bên Ủy thác đối với số tiền nhờ thu gửi cho HDBank. 

d. Xác nhận khác: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Chúng tôi xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các Điều kiện và Điều khoản của dịch vụ Ủy thác thanh toán đính kèm Giấy đăng ký 

này. 

 

  

 

 

 

 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA HDBANK  

Giấy đăng ký này được xét là: 

 Hợp lệ                                                                    

 Không hợp lệ:                                                                                                                

 Chữ ký không đúng với mẫu đã đăng ký  Chữ ký không rõ ràng  Tài khoản thuộc sở hữu người khác 

 Sai số tài khoản  Chưa được xác nhận bởi chủ tài khoản  Lý do khác: 
 

 

 Giao dịch viên Kiểm soát viên 

 Ngày …………………. Ngày …………………. 

 Ký tên Ký tên, đóng dấu 

     

 

 

 

 

Các điều kiện và điều khoản: 

1. Định nghĩa: 

a. “Bên Ủy thác”: là cá nhân, tổ chức mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của Bên Thụ hưởng và muốn thanh toán tiền hàng hoặc phí dịch 

vụ cho Bên Thụ hưởng bằng hình thức Úy thác thanh toán thông qua HDBank. 

b. “HDBank”: là HDBank, là ngân hàng tiếp nhận và thực hiện lệnh nhờ thu theo Ủy quyền của Bên Ủy thác thông qua “Giấy đăng ký sử 

dụng dịch vụ Ủy thác thanh toán” hợp lệ. 

c. “Bên Thụ hưởng”: là đơn vị bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho Bên Ủy thác. 

d.  “Dịch vụ Ủy thác thanh toán”: là dịch vụ theo đó Bên Ủy thác theo sự thỏa thuận với Bên Thụ hưởng hoặc tự nguyện Ủy quyền cho 

HDBank tự động trích tiền từ tài khoản của Bên Ủy thác để thanh toán tiền cho Bên Thụ hưởng khi HDBank nhận được Danh sách 

khoản phải thu từ Bên Thụ hưởng. 

e. “Danh sách khoản phải thu”: là yêu cầu thu hộ tự động các khoản tiền hàng, tiền phí phát sinh cho Bên Thụ hưởng, do Bên Thụ hưởng 

chuyển cho HDBank. 

f. “Tài Khoản”: là tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mở tại HDBank. 

2. Nếu có thỏa thuận cần sự xác nhận của Bên Thụ hưởng, Bên Ủy thác phải nộp Giấy đăng ký cho Bên Thụ hưởng để được Bên Thụ hưởng xác 

nhận trước khi gửi về cho HDBank.  

3. Khoản thanh toán đầu tiên của Bên Ủy thác sẽ được thực thi ngay khi có đủ các điều kiện sau: 

(i) Giấy đăng ký được xác nhận hợp lệ và được chấp thuận bởi HDBank. 

(ii) HDBank nhận được Danh sách khoản phải thu lần đầu từ Bên Thụ hưởng. 

(iii) Tài khoản của Bên Ủy thác đủ tiền để thực hiện lệnh thanh toán.  

4. Bên Ủy thác cam kết duy trì số dư tài khoản đủ để thực hiện thanh toán /các khoản thu tại thời điểm thanh toán. Trong trường hợp tài khoản 

Bên Ủy thác không đủ tiền cho cùng lúc các khoản thu phát sinh hợp lệ, Bên Ủy thác cam kết Ủy quyền cho HDBank tự động chọn lựa một 

hoặc các khoản thu nào mà HDBank nhận được trước và có số tiền phù hợp với số dư tài khoản để thực hiện ghi nợ vào Tài Khoản của Bên 

Ủy thác.  

5. HDBank sẽ không chịu trách nhiệm hay chi trả cho Bên Ủy thác các chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đối với các mất mát, 

thiệt hại gây ra bởi: 

(i) Bên Ủy thác và/hoặc Bên Thụ hưởng  
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(ii) hoặc Các giao dịch thanh toán tự động thành công hay không thành công theo yêu cầu của Bên Thụ hưởng  

(iii) hoặc việc ghi nợ nhầm Tài Khoản của Bên Ủy thác do việc nhận thông tin sai lệch, không chính xác từ Bên Thụ hưởng.   

6. Bên Ủy thác cam kết và đồng ý rằng yêu cầu và Ủy quyền thanh toán thông qua Giấy đăng ký này vẫn giữ nguyên giá trị thi hành trong bất 

kỳ tình huống nào xảy ra với Bên Ủy thác kể cả trường hợp tử vong, phá sản, giải thể, mất khả năng chi trả, trừ khi HDBank nhận được thông 

báo chấm dứt Ủy thác của Bên Ủy thác hoặc người đại diện hợp lệ của Bên Bên Ủy thác, người thừa kế của Bên Ủy thác... 

7. Bên Ủy thác khi có nhu cầu chấm dứt, thay đổi thông tin Tài Khoản, các thông tin có liên quan đến dịch vụ Ủy thác thanh toán phải thông 

báo cho HDBank bằng văn bản theo mẫu do HDBank quy định trong từng thời kỳ. Việc chấm dứt, thay đổi thông tin đó chỉ có hiệu lực sau 

khi HDBank chấp nhận yêu cầu thay đổi, chấm dứt từ Bên Ủy thác. 

8. HDBank bảo lưu quyền không thực hiện dịch vụ Ủy thác thanh toán đối với các khoản thanh toán vượt quá số tiền tối đa được đăng ký bởi 

Bên Ủy thác. Trong trường hợp như thế, Bên Ủy thác đăng ký lại số tiền thanh toán tối đa hoặc có trách nhiệm thanh toán trực tiếp với Bên 

Thụ hưởng. 

9. Cùng với các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ Ủy thác thanh toán, Bên Ủy thác cam kết tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện đối với việc 

đăng ký và sử dụng tài khoản của ngân hàng theo quy định của HDBank và theo pháp luật Việt Nam.  

10. Cùng với việc HDBank đồng ý thực hiện dịch vụ Ủy thác thanh toán, Bên Ủy thác cam kết bồi thường các thiệt hại, rủi ro, chi phí, tổn thất 

phát sinh ra do việc HDBank phải duy trì hoặc thực hiện dịch vụ Ủy thác thanh toán cho Bên Ủy thác hoặc các sai sót phát sinh do lỗi của 

Bên Ủy thác. 

 

                                         


