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SẢN PHẨM TRẢ TRƯỚC TIỀN ĐIỆN 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Lợi ích 

- Không còn nỗi lo về việc phải ra thanh toán tiền điện hàng tháng. 

- Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn 

- Số tiền đăng ký 01 tháng linh hoạt, không phụ thuộc vào tiền điện thực tế, có thể 

đăng ký thanh toán cho MỘT hoặc NHIỀU mã hóa đơn 

- Được tuỳ ý sử dụng phần số dư khả dụng sau khi thanh toán tiền điện 

- Được hưởng số tiền chiết khấu hấp dẫn, khấu trừ trực tiếp vào số tiền trả trước 

ngay khi hợp đồng trả trước có hiệu lực: 

Số tiền chiết khấu = Mức chiết khấu x Số tiền đăng ký 01 tháng 

Kỳ hạn Mức chiết khấu 

3 tháng 6% 

6 tháng 24% 

12 tháng 96% 

18 tháng 216% 

24 tháng 384% 
 

Tính năng  

- Đăng ký tối thiểu: 50k 

- Thanh toán hằng tháng: 

Số tiền điện phát sinh ≤ Số tiền đăng 

ký 01 tháng 

Số tiền điện phát sinh ≥ Số tiền đăng 

ký 01 tháng 

ECPay tự động thanh toán và gửi SMS 

thông báo số dư 

ECPay thông báo cho khách hàng nộp 

bổ sung rồi mới thanh toán tiền điện 

của tháng đó. 
 

Điều kiện sử dụng 

- Khách hàng không còn nợ hoá đơn và ứng trước tiền điện tại thời điểm đăng ký 

- Thời gian từ ngày hiệu lực hợp đồng đến ngày thanh toán đầu tiên:  

+ Nếu khách hàng nộp tiền trước ngày 10 hằng tháng: ngày thanh toán đầu tiên sẽ là 

ngày phát sinh hóa đơn trong tháng 

+ Nếu khách hàng nộp tiền vào ngày N (sau ngày 10 hằng tháng): ngày thanh toán 

đầu tiên sẽ là ngày N của tháng sau 

Hồ sơ đăng ký 

 Thông tin khách hàng, thông tin mã điện được trả trước. 

 Số điện thoại để nhận tin nhắn SMS đăng ký thành công, nhận thông tin số dư 

khoản trả trước. 

 


