GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TS24
(Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân)

Mẫu số
Đối tượng
I. Thông tin đăng ký

☐ Cá nhân

☐ Tổ chức, doanh nghiệp

Tên công ty hoặc cá nhân
Mã số thuế
Địa chỉ trên GPĐKKD
Địa chỉ giao dịch
Người đại diện pháp luật

Chức vụ

Di động

Email

Họ và tên người liên hệ

Chức vụ

Di động
II. Dịch vụ đăng ký
1. Dịch vụ TS24pro

Email
☐ Đăng ký mới

☐ Gia hạn

☐ T-VAN AC
☐ T-VAN AS
☐ 12 tháng
☐ 24 tháng
☐ I-VAN BH2.1
☐ I-VAN BH2.2
☐ 12 tháng
☐ iHQ-C50
☐ iHQ-S50
☐ 12 tháng
☐ 24 tháng
☐ 12 tháng
☐ 24 tháng
☐ XHD-e1
☐ XHD-e2
☐ XHD-e5
☐ XHD☐ Phí tích hợp phần mềm bán hàng
☐ 03 tháng
☐ 06 tháng
☐ TDPro1
☐ TDPro2
☐ 12 tháng
☐ AIO
☐ AIO-C
☐ 12 tháng

☐ T-VAN BC
☐ 36 tháng
☐ I-VAN BH2.3

☐ T-VAN AC

☐ iHQ-C
☐ 36 tháng
☐ 36 tháng
☐ XHD-e3

☐ iHQ-S

Tên đăng nhập TS24pro
T-VAN TaxOnlineTM
I-VAN iBHXHTM
iHaiQuanTM
SM24TM
XuatHoaDonTM

TaxData Pro
TS24pro AIO

☐ XHD-e4

☐ Phí thiết lập hệ thống
☐ 12 tháng
☐ AD
☐ AIO-R

☐ Cloud

2. Dịch vụ chứng thư số
SAFE-CA
Token ID
SAFE-CA-S tiêu chuẩn
SAFE-CA-S giá rẻ
HSM SAFE-CA
III. Thanh toán
Hình thức

☐ Đăng ký mới
☐ Gia hạn từ nhà cung cấp khác

☐ Gia hạn
☐ Cấp lại thiết bị

☐ 15 tháng
☐ 15 tháng
☐ SAFE-CA-H1
☐ 12 tháng

☐ 27 tháng
☐ 39 tháng
☐ SAFE-CA-H2
☐ 24 tháng

☐ 39 tháng
☐ Thiết bị token
☐ SAFE-CA-H3
☐ 36 tháng

☐ Tiền mặt

☐ Chuyển khoản

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
STT

☐ Thiết bị token

Số tài khoản

Ngân hàng

1

005-044-240-002

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) – CN Quận 3

2

033-100-039-9003

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Bến Thành

3 952-543-59
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – P. GD Nguyễn Đình Chiểu
Lưu ý: Nội dung ghi trên phiếu chuyển khoản hoặc phiếu nộp tiền là: Mã số thuế của doanh nghiệp.
IV. Chi phí thanh toán
STT
Nội dung

Thời gian

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1
2
3
4
Thuế VAT (10%)
Tổng phí thanh toán
V. Cam kết dịch vụ
- Chúng tôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản “Thoả thuận sử dụng dịch vụ phần mềm TS24pro”.
- Đối với dịch vụ chứng thư số: Chúng tôi đã hiểu rõ tính pháp lý của chữ ký số trong giao dịch điện tử, chúng tôi cam
kết các “Thông tin đăng ký” khai trong bản đăng ký là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.
Ngày …… tháng …… năm 20……
Đại diện tổ chức, doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

