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THÔNG BÁO
Về triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước thông qua Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận
(Trung tâm) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng trong thời
gian qua. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận tiện cho khách
hàng trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng, Trung tâm đã phối hợp với Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (Agribank) cung cấp
dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản tại các chi nhánh của Agribank trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Trung tâm thông báo đến quý khách hàng việc áp dụng dịch vụ thanh toán
tiền sử dụng nước qua Agribank Bình Thuận cụ thể như sau:
1. Trung tâm triển khai áp dụng dịch vụ thanh toán tiền nước bằng hình thức
Ủy nhiệm thu (trích nợ tự động) qua Agribank Bình Thuận, đề nghị quý khách
hàng sử dụng nước do các nhà máy nước của Trung tâm cung cấp và có tài khoản
tại Agribank liên hệ các quầy dịch vụ của Agribank để được hướng dẫn và làm thủ
tục đăng ký thanh toán tiền sử dụng nước bằng hình thức Ủy nhiệm thu.
Hàng tháng Agribank Bình Thuận sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của quý
khách hàng khi phát sinh tiền nước (với điều kiện số dư trong tài khoản đủ để đáp
ứng việc thanh toán).
2. Khách hàng được miễn phí khi sử dụng dịch vụ Ủy nhiệm thu tiền nước tại
Agribank Bình Thuận.
Lưu ý: Trường hợp khách hàng không thực hiện Ủy nhiệm thu qua Agribank
Bình Thuận mà chuyển bằng ủy nhiệm chi, chuyển khoản qua dịch vụ Mobile
Banking/E-Mobile Banking/ Internet Banking/ ATM hoặc nộp tiền mặt vào tài
khoản của Trung tâm: Ngân hàng sẽ thu phí theo mức phí hiện hành.
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2020

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn, giải
thích, đề nghị quý khách hàng liên hệ Phòng Quản lý Cấp nước của Trung tâm qua
các số điện thoại: 3834 485, 3827844.
Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ của quý
khách hàng.
Trân trọng cảm ơn./.
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