BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
(Áp dụng cho cá nhân dùng hình thức thanh toán: Trả sau)
Căn cứ hợp đồng số: ......................./ ngày .......tháng ....... năm .........
Số thuê bao:……………………

……..,Ngày ….….tháng…….năm ………..

Quý khách đánh dấu X vào ô vuông trước tên các dịch vụ cần đăng ký, hoặc đăng ký các dịch vụ
bằng các hình thức do hai bên thỏa thuận.
Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ xin quý khách vui lòng hỏi giao dịch viên
I. Dịch vụ cơ bản
Dịch vụ mặc định
Dịch vụ thoại (trong nước và quốc tế)
Dịch vụ nhắn tin ngắn
Dịch vụ truy nhập Mobile Internet
Hiển thị số gọi đến
Giữ, chờ cuộc gọi
Dịch vụ khẩn
Nhận thông tin khuyến mại/quảng cáo, CSKH

Dịch vụ đăng ký
Chuyển vùng quốc tế
Chuyển cuộc gọi

Dịch vụ khác ………(tên dịch vụ)

II. Hình thức nhận thông báo cước và bản kê chi tiết:
Hình thức bên A nhận thông báo cước: Bên A lựa chọn một trong các hình thức dưới đây để nhận
thông báo cước
Qua cổng thông tin
điện tử Mobifone

Qua thư điện
tử:………………..

Qua bản in gửi đến
địa chỉ đăng ký

Không nhận

Hình thức bên A nhận bản kê chi tiết: Bên A lựa chọn một trong các hình thức dưới đây để nhận
bản kê chi tiết
Qua cổng thông tin
điện tử Mobifone

Qua thư điện tử:………………..

Không nhận

III. Hình thức bên A thanh toán với bên B: Bên A lựa chọn một trong các hình thức dưới
đây để thanh toán cước phí
Hình thức thanh toán phải đăng ký:
Thanh toán bằng ủy nhiệm thu qua ngân hàng
Số tài khoản : ………………………………………….………………………………………
Tên chủ tài khoản: …………………………………………………………………………..…
Ngân hàng: …………………………………………………………………………………..
Thanh toán tại địa chỉ của Bên A đăng ký
IV. Cam kết sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế : Sau 30 ngày kể từ ngày về nước khách
hàng mới được thanh lý hợp đồng hoặc chuyển chủ quyền
Đặt cọc cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế (thuê bao trả sau có thời gian sử dụng dưới 90
ngày)/cảnh báo trong nước.
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Số tiền đặt cọc: ………………………………………….…………. đồng (viết bằng chữ)
Lý do đặt cọc: (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng)
Đặt cọc cho chuyển vùng quốc tế
Cá nhân nước ngoài
Tăng hạn mức cảnh báo trong nước
Lý do khác
Lưu ý:
Ghi rõ nội dung đăng ký lý do khác:
Ghi chú:
- Số tiền đặt cọc của bên A sẽ được khấu trừ để thanh toán cước hàng tháng, nếu bên A không sử
dụng hết thì số tiền đặt cọc sau khi trừ đi cước của tháng đó sẽ được đặt cọc cho thời gian tiếp theo.
Trong trường hợp bên A không tiếp tục sử dụng dịch vụ, bên B sẽ hoàn trả 100% số tiền còn lại cho
bên A (đối với trường hợp chuyển vùng quốc tế Bên B sẽ hoàn trả sau 30 ngày kể từ khi khách hàng
kết thúc sử dụng dịch vụ. Đối với trường hợp Bên A đặt cọc để tăng hạn mức cảnh báo trong nước
thì Bên B sẽ hoàn trả khi có yêu cầu của Bên A).
- Trong trường hợp, bên A sử dụng vượt 80% số tiền đặt cọc thì bên B có quyền lập thông báo yêu
cầu bên A nộp thêm tiền đặt cọc để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Nếu quá thời hạn theo thông báo của
bên B và số tiền đặt cọc đã được khấu trừ hết để thanh toán cước mà bên A vẫn không nộp thêm
tiền đặt cọc, bên B có quyền tạm ngừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ hoặc đơn phương
chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản của hợp đồng.
V. Cam kết sử dụng chương trình khuyến mại:
Khách hàng vi phạm cam kết sử dụng khách hàng có
nghĩa vụ hoàn trả các khuyến mại đã được hưởng .

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần sử dụng cho Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone
1. Trường hợp khách hàng đăng ký các dịch vụ khác, GDV ghi rõ các dịch vụ đó vào mục Dịch vụ
khác
STT

Số thuê bao ĐTDĐ

Hình thức hòa mạng

Dịch vụ khác

2. Hình thức thuê bao, Công ty, tổ chức, văn phòng đại diện, người nước ngoài:
Hành chính sự nghiệp
Công ty liên doanh
Nghiệp vụ
Công ty TNHH một thành viên nhà nước
Công ty và tổ chức nước ngoài
Doanh nghiệp tư nhân
Cá nhân nước ngoài
Tổ chức khác
3. Loại khách hàng:

Khách hàng lớn………………

GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….
CỬA HÀNG TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
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