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Quý khách hàng ủy quyền cho ngân hàng tự động thanh toán tiền điện 

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý khách hàng có tài khoản tại Ngân hàng có 

liên kết với Điện lực và duy trì số dư đủ để thanh toán tiền điện hàng tháng. 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG 

Ghi chú: 

❖ Quý khách hàng vui lòng ghi nhận thông tin MÃ 

SỐ KHÁCH HÀNG để thuận tiện tra cứu khi sử 

dụng dịch vụ về điện. (Mã KH: PB04xxxxxxxxx). 

❖ Nếu thông tin của Quý khách hàng chưa đúng thực 

tế hoặc có thay đổi, Quý khách hàng vui lòng liên 

hệ tổng đài 19001006 – 19009000 để cập nhật lại 

và giúp Điện lực phục vụ được tốt hơn. 

Quý khách hàng có thể đăng ký thanh toán tiền điện cho điện kế không phải do mình đứng tên hợp đồng mua điện  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN THÔNG TIN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

CÁC DỊCH VỤ CỦA ĐIỆN LỰC 

Quý khách hàng thanh toán tiền điện qua dịch vụ trên điện thoại di động  

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý khách hàng đang sử dụng mạng di động 

Viettel và có tài khoản thanh toán tại các Ngân hàng đang liên kết với Viettel 

THANH TOÁN QUA   

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

Quý khách hàng thanh toán tiền điện qua dịch vụ Internet Banking 

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ 

Internet Banking với một trong các Ngân hàng có liên kết với Điện lực  

THANH TOÁN QUA 

INTERNET BANKING 

Quý khách hàng thanh toán tiền điện tại các ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN cố 

định của các ngân hàng, bưu cục, siêu thị, cửa hàng công nghệ, cửa hàng 

tiện lợi, các cửa hàng internet-game,… có liên kết với Điện lực 

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý khách hàng đến các điểm thu cố định để 

thanh toán tiền điện. 

THANH TOÁN TẠI  

CÁC QUẦY THU 

 

THANH TOÁN QUA  

MÁY ATM 

Quý khách hàng thanh toán tiền điện qua máy ATM của các Ngân hàng 

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý khách hàng có đăng ký giao dịch qua thẻ 

ATM tại các Ngân hàng có liên kết với Điện lực. 

CSKH qua ứng dụng Zalo 
Page: Tổng công ty Điện lực miền Nam 

 

19001006  

và  

19009000 

Website CSKH trực tuyến 

http://cskh.evnspc.vn 
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