
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƢỚC  

BẰNG ỦY NHIỆM THU QUA NGÂN HÀNG 
   

 Căn cứ Hợp đồng dịch vụ cấp nước số               ngày . . . . . . . . . . .  

của danh bộ số  

Hôm nay, ngày . . . . . tháng . . . . .  năm . . . . . . . . ., chúng tôi gồm:  

BÊN CUNG CẤP NƢỚC: (gọi tắt là Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC BẾN THÀNH  

- Đại diện là Bà :   PHẠM THỊ THANH VÂN                  Chức vụ: Phó Giám đốc 

 (Giấy ủy quyền số: 1073/UQ-CNBT-TCHC ngày 04 tháng 5 năm 2013 do Giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp nước Bến Thành ký) 

- Địa chỉ:  194 Pasteur – Phường 6 – Quận 3 

- Điện thoại:  38.299.331 - 38.256.020    Số Fax: 38.229.778    Email: capnuocbenthanh@vnn.vn 

- Tài khoản số: 001751850002 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Chi nhánh Quận 1 

- Mã số thuế: 0304 789 925 

BÊN SỬ DỤNG NƢỚC: (gọi tắt là Bên B):  ...........................................................................................   

- Đại diện là Ông (Bà): ……………………………………… Chức vụ: ………….……………… 

- Trụ sở:  ...........................................................................................................................................  

- Điện thoại: ..  ......................................................  Số Fax:  ...............................................................  

- Tài khoản số:  ...................................................  tại Ngân hàng:  ...................................................  

   Địa chỉ ngân hàng : .........................................................................................................................   

- Mã số thuế:  ……………………………………………………………………………………. 

Cùng thỏa thuận ký Phụ lục hợp đồng thanh toán hóa đơn tiền nước bằng hình thức ủy nhiệm thu 

qua ngân hàng với nội dung như sau : 

Điều 1: Hình thức thanh toán tiền nước: 

- Bên B có tài khoản tại ngân hàng và đồng ý thanh toán hóa đơn tiền nước bằng ủy nhiệm thu 

qua ngân hàng. 

- Bên A lập hồ sơ ủy nhiệm thu kèm hóa đơn tiền nƣớc chuyển ngân hàng phục vụ Bên A. 

Điều 2: Thủ tục thanh toán tiền nước: 

- Ngân hàng phục vụ Bên B được quyền trích tiền từ tài khoản của Bên B để thanh toán ngay sau 

khi nhận hồ sơ ủy nhiệm thu của ngân hàng phục vụ Bên A. 

- Bên B chịu chi phí giao dịch theo qui định của ngân hàng phục vụ Bên B. 

- Bên A chịu chi phí giao dịch theo qui định của ngân hàng phục vụ Bên A. 

Điều 3: Những thỏa thuận khác: 

  ....................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................  

Điều 4: Hiệu lực phụ lục hợp đồng: 

- Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực từ ngày   ..................................  

- Phụ lục hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, Bên A có 

trách nhiệm gởi cho ngân hàng Bên A, Bên B có trách nhiệm gởi cho ngân hàng Bên B. 
  

ĐẠI DIỆN BÊN B                 ĐẠI DIỆN  BÊN A 

                  (ký tên, ghi rõ họ tên)                                                

 

           


