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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––– 

                                           

..............., ngày..…tháng….năm……. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

Số: 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Nguyễn Văn Trỗi 

 

V/v tự động trích tài khoản để thanh toán tiền mua hàng cho Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt 

Nam 

Cá nhân/Đơn vị đề nghị:…………………………………………………… Điện thoại:……………… 

CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:……………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:………………. 

Đại diện theo pháp luật/Chủ tài khoản:………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………… 

Đề nghị ACB:  Tự động trích tiền từ số dư khả dụng trên tài khoản của tôi/chúng tôi số:  

tại ACB – Chi nhánh ACB để thanh toán tiền mua hàng cho Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt 

Nam, phát sinh từ hợp đồng số………. giữa tôi/chúng tôi với Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt 

Nam, chi tiết như sau: 

- Tên tài khoản thụ hưởng: Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

- Số tài khoản/CMND số: 137 876 899 Tại Ngân hàng: ACB – CN Nguyễn Văn Trỗi 

- Số tiền chuyển: 

   Cố định hàng tháng (bằng số):  

  Bằng chữ:……………………………………………………………………………………… 

   Theo thông báo của Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

            Hạn mức tối đa cho một kỳ hóa đơn (nếu có):…………………………………………………. 

- Thời điểm thực hiện thanh toán/chuyển tiền: 

Ngày ……….. hàng tháng; 

         Khi nhận được yêu cầu từ Cty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

- Việc trích tài khoản để thanh toán các khoản trên có hiệu lực: 

Từ ngày ………….. đến ngày……………………. 

         Từ ngày ký giấy đề nghị này cho đến khi có văn bản khác thay thế được ACB xác nhận; 

Tôi/Chúng tôi đồng ý và cam kết: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề nghị nêu trên; 

- Nếu tại thời điểm trích, tài khoản của Tôi/Chúng Tôi không có số dư hoặc có số dư nhỏ hơn số tiền cần 

trích (kể cả trường hợp tài khoản có đủ số tiền cần chuyển nhưng không có đủ số dư để thanh toán các 

khoản phí theo quy định của ACB), ACB  có quyền không trích tiền mà không cần phải thông báo với 
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tôi/chúng tôi. Tôi/Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản phí, lãi và các thiệt  hại (nếu có) 

phát sinh từ việc không chuyển được số tiền nêu trên và không khiếu nại ACB về sau. 

- ACB được quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Tôi/Chúng tôi để thanh toán cho các khoản phí 

chuyển tiền và phí liên quan (nếu có) theo biểu phí hiện hành của ACB, các khoản phí này sẽ không được 

hoàn trả trong mọi trường hợp. 

- Chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp, thiệt hại (nếu có) phát sinh đối với bên thụ hưởng hoặc bất kỳ bên 

thứ 3 nào khác, không liên quan đến ACB. 

Trân trọng. 

 

                                                                                                                     Người đề nghị 

                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG 

Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Nguyễn Văn Trỗi: 

 Đồng ý thực hiện theo đề nghị của chủ tài khoản 

       Thời gian áp dụng: từ ngày ……/…../……. 

 Không đồng ý thực hiện theo đè nghị của chủ tài khoản 

        Lý do:………………………………………………… 

                                                   

                                                                   ……………….., ngày…….tháng……năm 20…….. 

        Nhân viên                                                                            Kiểm soát viên 


