CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______o0o______

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
CHI TRẢ LƯƠNG BẰNG THẺ ĐA NĂNG QUA MÁY ATM
Hợp đồng số:
-

Căn cứ văn bản pháp luật liên quan
Căn cứ nhu cầu, khả năng và sự thoả thuận của hai bên

Hôm nay, ngày

tháng

năm

, chúng tôi gồm:

BÊN A:…………………………………………………………………………………………
(Bên uỷ thác dịch vụ trả lương bằng thẻ đa năng Saigon BankCard qua máy ATM)
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………. Fax: …………………………………….
Tài khoản số:……………………………………… Tại: ……………………………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..
Đại diện: ………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………......................................................................................
BÊN B: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
(Bên nhận thực hiện dịch vụ chi trả lương qua thẻ đa năng Saigon BankCard qua máy ATM)
Địa chỉ
: Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Điện thoại : (08) 39 143 183
Fax : (08) 39 143 193
Tài khoản số : 4531.00.801
Tại : Ngân hàng nhà nước TPHCM
Đại diện
: ……………………………………………………………………………….
Chức vụ
: ……………………………………………………………………………….
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
- Bên B nhận thực hiện dịch vụ chi trả lương, thưởng... bằng thẻ đa năng do bên B phát
hành cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của bên A.
- Thời gian hiệu lực hợp đồng: …… tháng kể từ ngày ký.
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
 Trách nhiệm Bên A:
- Cung cấp cho bên B lệnh chi trả và bảng lương, thưởng và file excel đính kèm, thanh
toán cho CBCNV từng kỳ trước khi thực hiện dịch vụ.
- Chuyển vào tài khoản của bên B tổng số tiền tương ứng với số lương thanh toán cho
CBCNV và phí dịch vụ chuyển lương tương ứng (nếu có).

 Trách nhiệm Bên B:
- Mở tài khoản và cấp thẻ đa năng Saigon Bankcard cho chủ thẻ là CBCNV của bên A.
- Thực hiện việc chuyển tiền lương, thưởng... với tài khoản thẻ của CBCNV (đã được bên
B phát hành thẻ đa năng) theo bảng lương, thưởng do bên A cung cấp.
- Đảm bảo việc chuyển tiền lương, thưởng... vào tài khoản thẻ của CBCNV do bên A cung
cấp trong vòng 24h kể từ khi nhận được tiền mà bên A chuyển đến (trừ thứ bảy, chủ nhật
và ngày lễ). Nếu xảy ra chậm trễ bên B phải chịu lãi với lãi suất không kỳ hạn hiện hành
của Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng.
- Bảo mật bảng lương, thưởng do bên A cung cấp.
ĐIỀU 3: DỊCH VỤ PHÍ
Bên B áp dụng phí ưu đãi đặc biệt cho bên A:
- Miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên cho toàn thể CBCNV của bên A.
- Miễn phí dịch vụ chi trả lương hàng tháng cho bên A.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trên hợp đồng. Trong thời
gian hợp đồng có hiệu lực, hai bên cùng hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi và cung
cấp thông tin kịp thời để việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi. Trong quá trình thực
hiện, nếu có gì thay đổi hai bên sẽ cùng bàn bạc, giải quyết để đi đến thống nhất chung.
Nếu không đi đến thống nhất thì nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
- Mọi sự thay đổi trong hợp đồng này phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên và
phải thông báo trước khi có sự thay đổi ít nhất 30 ngày.
- Khi hợp đồng hết hiệu lực và nếu không có sự thoả thuận nào khác giữa bên A và bên B
thì hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.
- Hợp đồng được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bên giữ 1 (một) bản có giá trị ngang nhau và
có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

