
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG 

Dành cho khách hàng cá nhân thuộc Tổ chức/Doanh nghiệp 

Mã Khách hàng: ……………………. Số Hợp đồng: ………………………….. 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: 

1. Tên giao dịch (viết hoa)(i): ………………………………………………………………………………… 

2.  CMND               Căn cước công dân                Hộ chiếu               

Mã số: ………………………. Cấp ngày:………………………Tổ chức cấp: ........................................  

3. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Chức danh: …………………………………………    Phòng ban: …………………………………… 

5. Tên tổ chức/doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

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

6. Mã số thuế của Tổ chức/Doanh nghiệp:........................................................................................  

7. Địa chỉ trụ sở:  ...............................................................................................................................  

8. Email:…………………………………………………………. Điện thoại: ............................................ 

Lưu ý: Nhà cung cấp sẽ liên hệ theo các thông tin số điện thoại/email và căn cứ giấy tờ bổ nhiệm 
chức danh trong tổ chức/doanh nghiệp như trên để xác minh yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông 
tin của cá nhân trước khi ra quyết định đồng ý cung cấp dịch vụ.  

II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

Tôi đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng FastCA như sau: 

STT Mã gói dịch vụ 
Số lượng 

(Gói) 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 ……    

2 ……    

III. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 

1. Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên là đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về tính hợp 
lệ của những thông tin này.  

2. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản tại Quy định chung về dịch vụ 
được công khai trên website của FastCA tại địa chỉ  www.fastca.vn/quydinhdichvu  

 

 

 

 
…………..…, ngày…….tháng…….năm …………….. 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
Ghi chú:  
(i)Tên giao dịch cần ghi đầy đủ và chính xác theo Giấy CCCD/CMND/HC 


