
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  
Tên tổ chức:………………………………………….……………………………………………
Số QĐTL/GPĐT/CNĐKKD/:……………………….Ngày cấp: ………………Nơi cấp: ………
Tên người đến giao dịch: ……………………….Giấy giới thiệu số:……...………Cấp ngày:.….
Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu:………..………………Nơi cấp:……………Ngày cấp:……….
Số thuê bao : ………………………….……… Seri SIMCARD:………………………….….…
Yêu cầu thay đổi các thông tin, dịch vụ của các thuê bao sau đây:………………………………

II. THAY ĐỔI DỊCH VỤ: 
Quý khách đánh dấu X vào ô vuông trước tên các dịch vụ cần đăng ký bổ sung, dấu O vào ô vuông 
trước tên các dịch vụ đề nghị cắt. Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ xin quý khách vui lòng hỏi 
giao dịch viên)

Dịch vụ mặc định:    Gửi tin nhắn                                Mobile internet
      Nhận tin nhắn                              ………………………….….…          
Dịch vụ đăng ký:    Nhận Thông tin khuyến mại       Fast connect: …………………
                 Nhận Thông tin quảng cáo          ………………………….….…
Thay đổi ĐTSD:    Sử dụng cho cá nhân        Sử dụng cho thiết bị 

Thay SIMCARD: Seri SIMCARD: ………………………….  Miễn phí  
Lý do :   Mất simcard              Hỏng simcard             Lý do khác

III. CẮT/ HỦY DỊCH VỤ:  
Lý do :  ……… ...........           Nhận khuyến mại, Quảng cáo, Chăm sóc khách hàng 
  Chuyển MobiGold           Chuyển mạng        Lý do khác

IV. THAY ĐỔI THÔNG TIN THANH TOÁN CƯỚC:
1. Thông tin thuê bao:
Tên thuê bao: ………………………………………………………………………………………
Địa chỉ gửi thông báo cước và thanh toán: Số nhà…………………………………………………
Đường:…………………………………………………………… Tổ:……………………………                                     
Phường, xã: ………………………………………………….Quận (huyện):……………………..
Tỉnh (Thành phố):………………………………………………………………………………….
Điện thoại cố định…………………………….Địa chỉ Email: …………………………………… 
Thời gian thu cước:………………………………………………………………………………...
Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………………………...
Địa chỉ hóa đơn: Số nhà …………………………………………………………………………...
Đường: …………….………………………………….…………….Tổ: …………………………                               
Phường, xã: ……….………………………………….…… Quận (huyện):………………………
Tỉnh (Thành phố):………………………………………………………………………………….

PHIẾU CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Áp dụng cho tổ chức sử dụng hình thức thanh toán: Trả sau)

- Điểm CCDVVT: ……..
- Mã Điểm CCDVVT: ………..        - Điện thoại:………….
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2. Hình thức thanh toán phải đăng ký: 
     Thanh toán bằng ủy nhiệm thu qua ngân hàng
- Số tài khoản / thẻ: ………………………………………………………………………………
- Tên chủ tài khoản / chủ thẻ: ……………………………………………………………………
- Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………..
- Ngày hết hạn của thẻ: ……………………………………….………………………………….
      Thanh toán tại địa chỉ của Bên A đăng ký
3. Hình thức thanh toán tùy chọn:
     Thanh toán trực tuyến qua trang web của MobiFone 
     Thanh toán ủy nhiệm chi qua ngân hàng
     Thanh toán trực tuyến (máy rút tiền tự động, tin nhắn di động, Ngân hàng trực tuyến…) của các 
NH
     Thanh toán FastPay (nạp tiền bằng thẻ trả trước) 
     Thanh toán tại các điểm thu của MobiFone
     Thanh toán bằng các hình thức khác
Ngày phát hành thông báo cước: ……………………………………….………………………
Tài khoản thanh toán:  ……………………………………….………………………………….
Tại ngân hàng: ……………………………………….………………………………….……...
4. Chuyển dịch vụ/Bổ sung/Khôi phục/Tạm ngưng/chấm dứt: Thay đổi thông tin…………...

Hình thức nhận bản kê chi tiết mới

Qua cổng thông tin 
điện tử Mobifone 

Qua thư điện tử: 
………………..

Qua bản in gửi đến 
địa chỉ đăng ký

Không nhận

Qua cổng thông tin 
điện tử Mobifone 

Qua thư điện tử:……………….. Không nhận

Hình thức nhận thông báo cước mới

V. THAY ĐỔI MẬT MÃ CÁ NHÂN: (Quý khách sẽ được đề nghị cung cấp mật mã này trong 
trường hợp cần thiết)
Quý khách tự chọn mật mã cá nhân (tối thiểu 3 ký tự)

VI. THAY ĐỔI TIỀN ĐẶT CỌC:
Số tiền đặt cọc: …………………….. đồng (viết bằng chữ): ……………………………………...
      Đặt cọc cho chuyển vùng quốc tế   Cá nhân nước ngoài 
      Tăng hạn mức sử dụng trong nước  Lý do khác

Nội dung thay đổiSTT Số điện thoại

- Điểm CCDVVT: ……..
- Mã Điểm CCDVVT: ………..        - Điện thoại:………….
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ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Điểm CCDVVT: ……..
- Mã Điểm CCDVVT: ………..        - Điện thoại:………….

VII. TẠM NGƯNG HOẶC MỞ DỊCH VỤ:
Chiều đi: từ  ngày......../......../.........đến ngày........./........./..........  Ngưng  Mở
Chiều đi và đến: từ  ngày......../......../.........đến ngày........./........./.......... Ngưng  Mở
 

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

2. Lý do nối thông tin: 
     Thay SIMCARD: ………………………………            Đã thanh toán cước
     Khác ………………………………

Hình thức hòa mạng Dịch vụ khácSố thuê bao ĐTDĐ Số SIMCARD

GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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