CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày

tháng

năm 2014

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN QUA DỊCH VỤ PAYOO

NGƯỜI YÊU CẦU (CHỦ TÀI KHOẢN)
………….....................................................
………….....................................................
Điện thoại: ……………….
Số CMT/GCN ĐKKD: …………………
Ngày cấp: ……….., Nơi cấp: …………..

NGƯỜI THỤ HƯỞNG:
CTY ĐIỆN LỰC ……………………..
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………………
Fax:…………………………………....
Số TK: ………………………………..
Tại Ngân hàng: ……………………….

Yêu cầu thanh toán hóa đơn tiền điện của: …………………………………………..
Chủ hợp đồng mua bán điện 1: …………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………….
Mã khách hàng (tại Công ty Điện lực):……………………………………………….
Chủ hợp đồng mua bán điện 2: …………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………….
Mã khách hàng (tại Công ty Điện lực):……………………………………………….
+ Số tiền thanh toán: Căn cứ theo số liệu của EVNHANOI cung cấp cho Payoo qua Chương trình Thanh toán hóa đơn
tiền điện.
+ Hình thức thanh toán:
 Ví điện tử của khách hàng
 P.O.S của Payoo đặt tại các điểm thanh toán

+ Định kỳ thanh toán: Từ ngày …………đến ngày ………. hàng tháng (Tối đa trong vòng 05 ngày kể từ khi phát hành
hóa đơn theo lịch ghi chỉ số công tơ)
+ Đăng ký nhận hóa đơn:
 Nhận hóa đơn tại Công ty Điện lực
 Không nhận hóa đơn
Khách hàng có thể tra cứu thông tin về hóa đơn tiền điện trên trang web: http://evnhanoi.vn Hoặc:
Đăng ký nhận thông tin về hóa đơn tiền điện của Công ty Điện lực qua dịch vụ tin nhắn. Số điện thoại nhận
tin nhắn………………………….…………………………

Ngày hiệu lực: Từ ngày…… /…… /20…… đến khi có yêu cầu hủy sử dụng dịch vụ.
Người yêu cầu cam kết:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật và Ngân hàng về thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán.
Hà Nội, Ngày …… tháng …… năm 20…..
CHỦ HỢP ĐỒNG

CHỦ TÀI KHOẢN

MUA BÁN ĐIỆN

PHẦN DÀNH CHO PAYOO
Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trưởng phòng kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ và tên)

