LỆNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG
Kính gửi: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng :
Địa chỉ giao dịch :
Mã Khách hàng tại Techcombank *:
*Lưu ý: Mã khách hàng là 08 (tám) số giữa của số tài khoản tiền gửi thanh toánh đã cấp cho khách hàng, từ số
thứ 4 (bốn) đến số thứ 11 (mười một).
II. THÔNG TIN YÊU CẦU THANH TOÁN TỰ ĐỘNG
Đăng ký mới
Sửa đổi/Gia hạn lệnh thanh toán tự động ngày
Chấm dứt lệnh thanh toán tự động ngày
kể từ ngày
Lưu ý:
- Nếu yêu cầu là sửa đổi/ Gian hạn: Qúy khách chỉ cần điền những thông tin cần thay đổi
- Nếu yêu cầu là Chấm dứt: Qúy khách vui lòng bỏ qua nội dung tại bảng dưới đây
Số Tài Khoản chuyển tiền tại
Techcombank
Tên nhà cung ứng và
Mã số ĐKKD/ĐKDN
( “Nhà cung ứng”)
Số tài khoản Nhà cung ứng tại
Techcombank
Loại/mã/số hóa đơn/hợp đồng
yêu cầu thanh toán tự động
Số tiền thanh toán*

☐
☐ Theo Bảng kê thanh toán, thu hộ tự động của Nhà cung ứng gửi
TECHCOMBANK

Ngày thanh toán*

☐
☐ Theo Bảng kê thanh toán, thu hộ tự động của Nhà cung ứng gửi
TECHCOMBANK

Hạn mức thanh toán (nếu có)
Thời hạn hiệu lực

Mã hiệu: MB02-QT.TTTN/04

☐ Từ ngày

đến ngày

Lần ban hành/sửa đổi: 03/00

Trang số: 1/4

☐ Hoặc đến khi chấm dứt theo trường hợp được nêu tại Điểm 1.4 mục III
hoặc Điểm 2.9 của mục IV của Yêu cầu này tuỳ theo thời gian nào đến
trước
Phí giao dịch

Do Nhà cung ứng chịu

(*): Khách hàng chọn một trong hai ô tích và gạch chéo phần không chọn
III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tôi/Chúng tôi, bằng yêu cầu này, xác nhận cho phép Techcombank tự động trích tiền từ tài khoản của
Tôi/Chúng tôi để thanh toán hóa đơn/hợp đồng dịch vụ theo thông tin được quy định tại Lệnh thanh toán
tự động này.
Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Nhà cung ứng thay mặt cho Tôi/Chúng tôi nộp Lệnh thanh toán tự
động này cho Techcombank và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về các nội
dung trên yêu cầu này.
Tôi/Chúng tôi đồng ý cho phép Techcombank thực hiện kiểm tra số dư trên tài khoản trên của Tôi/Chúng
tôi và thực hiện trích nợ tự động tại ngày yêu cầu thanh toán với số tiền thanh toán xác định theo yêu cầu
tại Lệnh thanh toán tự động này và theo phương thức được nêu tại Hợp đồng liên kết giữa Techcombank
và Nhà cung ứng.
Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý việc tự động chấm dứt hiệu lực của yêu cầu tại Lệnh thanh toán tự động
này trong trường hợp Hợp đồng liên kết giữa Nhà cung ứng và Techcombank hết hiệu lực. Trong trường
hợp chủ động chấm dứt dịch vụ TTTĐ, Tôi/ chúng tôi sẽ gửi yêu cầu chấm dưt cho Techcombank trước
ngày yêu cầu chấm dứt có hiệu lực tối thiểu 5 ngày làm việc.
Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Techcombank có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ TTTĐ vào bất cứ thời
điểm nào theo văn bản thông báo của Techcombank hoặc ngay khi Techcombank nhận được thông báo
chấm dứt việc thu hộ theo Hợp đồng liên kết giữa Techcombank và Nhà cung ứng.
Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp ở Lệnh thanh toán tự động này là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
Tôi/Chúng tôi cam kết duy trì số dư tài khoản đủ để thực hiện thanh toán các khoản thanh toán và chi trả
các khoản phí (nếu có) theo dịch vụ TTTĐ đã được chấp nhận bởi Ngân hàng và Nhà cung ứng.
Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Các điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán tự động
đính kèm Lệnh thanh toán tự động này.
Ngoài những cam kết trên đây, đối với Khách hàng là tổ chức: Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank
cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý nội dung Bản Điều khoản và Điều kiện chung về
Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho Khách hàng tổ chức (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”)
được ban hành và cập nhật tại:
 Trang điện tử chính thức của Techcombank: https://www.techcombank.com.vn/khach-hang-doanhnghiep/dieu-khoan-va-dieu-kien

 hoặc quét mã QR code:
Bản Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ là một phần không thể tách rời của Lệnh thanh toán tự động
này, các thỏa thuận, hợp đồng, đăng ký, hoặc đề nghị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi ký,
ký kết với Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.
IV. CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG
V.
Mã hiệu: MB02-QT.TTTN/04
Lần ban hành/sửa đổi: 03/00
Trang số: 2/4

1. Giải thích thuật ngữ
1.1.
Dịch vụ thanh toán tự động (Dịch vụ TTTĐ): là dịch vụ mà TCB sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của
Khách hàng để chuyển cho Nhà cung ứng nhằm mục đích thanh toán theo ủy quyền của Khách hàng tại
Yêu cầu thanh toán tự động của Khách hàng gửi TCB.
1.2.
Ngân hàng: là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
1.3.
Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ TTTĐ tại Ngân hàng thông qua việc xác lập và
ký Lệnh thanh toán tự động này.
1.4.
Nhà cung ứng: là tổ chức ký hợp đồng liên kết với Techcombank và là Nhà cung ứng hàng hóa/dịch vụ
cho Khách hàng.
1.5.
Hợp đồng liên kết: là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa Techcombank và Nhà cung ứng, bao gồm
các điều kiện, điều khoản về việc sử dụng dịch vụ thanh toán, thu hộ tự động của hai bên.
2. Quy định chung
2.1.
Khi đăng ký dịch vụ này, Khách hàng không thanh toán cho Nhà cung ứng bằng bất kỳ hình thức thanh
toán nào khác.
2.2.
Trong trường hợp Khách hàng thanh toán trùng/thừa tiền cho cùng một hóa đơn, Khách hàng có trách
nhiệm liên hệ Nhà cung ứng để nhận lại khoản tiền thanh toán chênh lệch.
2.3.
Khách hàng sẽ nhận hóa đơn/phiếu thu dịch vụ từ Nhà cung ứng.
2.4.
Việc TTTĐ được áp dụng kể từ sau thời điểm đăng ký dịch vụ TTTĐ được Ngân hàng và Nhà cung ứng
chấp nhận.
2.5.
Trong trường hợp vào ngày TTTĐ, tài khoản của Khách hàng không có đủ số dư cần thiết để chuyển cho
Nhà cung ứng và chi trả các khoản phí (nếu có), Ngân hàng sẽ không thực hiện dịch vụ TTTĐ trong ngày
đó. Và Khách hàng đồng ý miễn trách cho Ngân hàng đối với các tổn thất xảy ra cho Khách hàng phát
sinh từ việc không thực hiện thanh toán đúng hạn với Nhà cung ứng.
2.6.
Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm hay chi trả cho Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn trong
bất cứ mất mát, thiệt hại cũng như các chi phí có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi Khách hàng
hay Nhà cung ứng hoặc gây ra bởi các giao dịch TTTĐ thành công hay không thành công theo yêu cầu
của Nhà cung ứng hoặc gây ra bởi việc ghi nợ nhầm trên tài khoản của Khách hàng do việc Ngân hàng
nhận thông tin sai lệch, không chính xác từ Nhà cung ứng.
2.7.
Nhằm mục đích thực hiện dịch vụ TTTĐ, Khách hàng đồng ý và cho phép Ngân hàng được quyền thông
báo thông tin số tài khoản và các thông tin tài khoản khác có liên quan cho Nhà cung ứng và miễn truy
cứu trách nhiệm của Ngân hàng về việc thông báo này.
2.8.
Ngân hàng bảo lưu quyền chấm dứt thực hiện yêu cầu TTTĐ và các ủy quyền thanh toán các khoản thanh
toán trong tương lai bằng việc thông báo bằng văn bản đến Khách hàng hoặc không thông báo đến Khách
hàng sau khi đã thông báo cho Nhà cung ứng về việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Ngân hàng
cho yêu cầu thu nợ của Nhà cung ứng đối với Khách hàng.
2.9.
Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ TTTĐ sẽ không có hiệu lực cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo
chấm dứt dịch vụ bằng văn bản của Khách hàng hoặc của Nhà cung ứng hoặc các bên có liên quan đến
Khách hàng (là cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoặc thừa hưởng quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
trong trường hợp Khách hàng tử vong, bị tuyên bố mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tuyên bố mất
tích hoặc chết, giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán phù hợp với quy định pháp luật và quy định
của Techcombank).
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2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Khách hàng đồng ý và miễn trách cho Ngân hàng mọi trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán dịch vụ,
nhầm lẫn, sai sót trong thanh toán dịch vụ với Nhà cung ứng phát sinh không do lỗi của Ngân hàng.
Ngân hàng chỉ thực hiện giao dịch đối với văn bản, tài liệu và các loại giao dịch phù hợp với các nội dung
của yêu cầu này. Trường hợp các văn bản, tài liệu mà Ngân hàng nhận được từ Nhà cung ứng và/hoặc
Khách hàng không toàn vẹn hoặc không đầy đủ nội dung hoặc không phù hợp hoặc có dấu hiệu nghi ngờ
gian lận, Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện dịch vụ.
Khi nhận được Yêu cầu TTTĐ của Bên thanh toán, Ngân hàng chỉ kiểm tra sự phù hợp trên bề mặt của
tài liệu này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chân thực, giả mạo hay hiệu lực pháp lý của các
tài liệu đó đó. Các bên đồng ý rằng Ngân hàng có thể thực hiện cung cấp dịch vụ theo các tài liệu nêu trên
mà không cần yêu cầu hoặc đòi bằng chứng hay chứng minh nào về tính xác thực của các tài liệu đó.
Ngân hàng không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và/hoặc tranh chấp (kể cả thiệt hại và/hoặc tranh chấp
xảy ra với Bên thứ ba nếu có) liên quan đến việc Ngân hàng thực hiện giao dịch theo nội dung các chứng
từ, tài liệu, văn bản hợp lệ được gửi từ nguồn thông tin đã đăng ký. Nhà cung ứng và/hoặc Bên thanh toán
phải chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp, khiếu nại phát sinh.
..........., ngày ......... tháng ..... năm.......
Kế toán trưởng
Chủ Tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam –
CN/PGD: …………………………………
Đồng ý cung cấp dịch vụ theo yêu cầu trên kể
từ ngày ……………….

Mã hiệu: MB02-QT.TTTN/04

………… , ngày .. tháng.. năm……
GIAO DỊCH VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
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