
 

Mã KH: …………………………….. 
Mã GD: …………………………….. 
Ngày   : ……………………………... 

 

- Tên cá nhân/pháp nhân: .......................................................................................................  

- Đại diện pháp nhân: Ông/Bà ........................................................... Chức vụ: ......................... .  

- Địa chỉ liên hệ: ..................................... . ........................................ . .....................................  

   .......................................................... . ...........  ...................................................................  

- Điện thoại liên hệ: ................................  

- Là chủ thuê bao của:    ĐTCĐ      ADSL độc lập      ADSL chung thoại      FTTx   

 Số điện thoại: .....................................................................................................  

 Username: ................................................. Gói cước: .........................................  

 YÊU CẦU TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI SPT THỰC HIỆN NỘI DUNG SAU: 

1. Yêu cầu điều chỉnh tên:                      Có                Không   

Tên thuê bao cũ: ......................................................................................................................  

Đại diện: Ông/Bà ............................................................................. Chức vụ: ...........................  

Tên thuê bao mới: ...........................................................................  ........................................  

Đại diện: Ông/Bà ............................................................................. Chức vụ: ...........................  

Lý do điều chỉnh: ......................................................................................................................  

2. Yêu cầu điều chỉnh địa chỉ thanh toán:                  Có           Không   

Địa chỉ thanh toán cũ: ...............................................................................................................  

Địa chỉ thanh toán mới: .............................................................................................................  

3. Yêu cầu điều chỉnh địa chỉ gởi giấy báo cước:     Có                  Không   

Địa chỉ gởi giấy báo cước cũ: .....................................................................................................  

Địa chỉ gởi giấy báo cước mới: ...................................................................................................  

4. Yêu cầu tách mã, ghép mã:                         Có               Không   

Tách:     Số thuê bao: ...........................................................................................................   

                 Username: .............................................................................................................   

Ra khỏi mã thanh toán số:……………………………………………………………………………………………………… 

Ghép:    Số thuê bao: ..................................................................................................  .........  

                 Username: ....................................................................................................  .........  

Vào mã thanh toán số: ....................................................................................................  .........  

 

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI TIẾT  
VỀ THANH TOÁN CƯỚC  

PYC 03 



 

 

5. Yêu cầu điều chỉnh mã số thuế:                        Có               Không   

Mã số thuế cũ: .....................................................Mã số thuế mới: ...............................................  

6. Yêu cầu thay đổi phương thức thanh toán:          Có               Không          

Thông tin hiện tại Thông tin yêu cầu thay đổi 

 Tại nhà theo địa chỉ trên giấy báo cước 

 Tại các điểm thu cước 

 Qua Ngân hàng 

 Qua ATM 

 Tại nhà theo địa chỉ trên giấy báo cước 

 Tại các điểm thu cước 

 Qua Ngân hàng 

 Qua ATM 

 

  

 

 Nhân viên tiếp nhận Chữ ký của chủ thuê bao 

  (và đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 Họ và tên: ………………………… Họ và tên: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


