
Mẫu: 03 HP

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ngày .............. tháng ................ năm ................Bản xác nhận số: .............................  Mã điểm CCDVVT: ..............................................
 

Địa chỉ: Số 1- Giang Văn Minh - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội -  Điện thoại: 18008098

BẢN XÁC NHẬN THÔNG TIN THUÊ BAO 
KHI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG HÌNH THỨC TRẢ TRƯỚC

(Dành cho khách hàng là cá nhân)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên khách hàng: .......................................................................Nam/Nữ: ........... Ngày sinh: ................................. Số ĐT liên hệ: .........................

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu:......................................................... Nơi cấp: ..............................................................................Ngày cấp:......../....../....

Địa chỉ thường trú theo CMND/Căn cước/Hộ chiếu: ........................................................................................................................................................

Số thị thực-visa (áp dụng với người nước ngoài): ................................................................................ Quốc tịch ............................................................

Số tài khoản:  ................................................................. Ngân hàng: ............................................................................................................................

Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ các nội dung trong bản Điều kiện giao dịch chung của Viettel đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 
– Bộ Công Thương chấp thuận.

II. THÔNG TIN DỊCH VỤ CUNG CẤP 
1. Hình thức, dịch vụ đăng ký

 Đăng ký mới   Đăng ký mới và DV ViettelPay   Chuyển đổi từ trả sau sang trả trước và DV ViettelPay

ĐẠI DIỆN ĐIỂM CCDVVT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

KHÁCH HÀNG YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ mặc định
Dịch vụ thoại (trong nước và quốc tế)
Dịch vụ nhắn tin ngắn
Dịch vụ truy nhập Mobile Internet (không áp dụng cho HomePhone)
Hiển thị số gọi đến
Giữ, chờ cuộc gọi
Dịch vụ gọi khẩn
Nhận thông tin khuyến mại/quảng cáo, CSKH

Dịch vụ đăng ký 
 Chuyển vùng quốc tế (1) (không áp dụng cho Homephone) 
 Chuyển cuộc gọi (2) 
 Dịch vụ ViettelPay gói 3 (3) (không áp dụng cho Homephone) 

2. Dịch vụ cung cấp:

1

2

3

STT Số thuê bao
Số serial Sim/
IMEI thiết bịGói cướcDịch vụ

Đối tượng
sử dụng Dịch vụ đăng ký (*) Ghi chú

(*) là số 1, 2, 3 tương ứng với dịch vụ khách hàng đăng ký sử dụng tại mục 2.
Số Điện thoại di động đăng ký (Family number) (áp dụng cho dịch vụ HomePhone):
1 ................................................................................. 2 .................................................................................


