Ủy Quyền Séc Điện Tử
Điều Khoản và Điều Kiện Good To Go!

CÙNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHÍNH VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CỦA QUÝ VỊ, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN BÙ TRỪ TỰ ĐỘNG (AUTOMATED CLEARING HOUSE, ACH) NÀY CẤU THÀNH THỎA
THUẬN KHÁCH HÀNG GOOD TO GO! CỦA WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (WSDOT) (THỎA
THUẬN), ĐƯỢC SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT BỞI VÀ GIỮA QUÝ VỊ ("KHÁCH HÀNG") VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
GOOD TO GO! CỦA WSDOT ("TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG").

Bằng việc nhấp vào "I agree" (Tôi đồng ý), quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện chính
của Good To Go! cùng Điều Khoản và Điều Kiện về Séc Điện Tử (ACH) được liệt kê dưới đây. Quý vị hiểu rằng một số tiền
trong phạm vi quý vị nêu rõ sẽ đều đặn được trích nợ từ trương mục ngân hàng của quý vị để thanh toán về trương mục
Good To Go! của quý vị.
Quý vị phải nhấp vào "I agree" (Tôi đồng ý) trước khi việc nạp tiền tự động qua séc điện tử được chấp nhận cho trương mục Good
To Go! của quý vị.
Nếu đây là giao dịch thanh toán một lần duy nhất, thì việc ủy quyền này chỉ có giá trị cho giao dịch này. Nếu đây là một khoản thanh
toán định kỳ để nạp tiền tự động, thì việc ủy quyền này sẽ giữ nguyên hiệu lực cho tới khi quý vị thông báo cho trung tâm
dịch vụ khách hàng Good To Go! về việc chấm dứt thanh toán bằng cách hủy mọi giao dịch thanh toán đang chờ xử lý và chỉ
thị thanh toán định kỳ trong hệ thống này ít nhất là bảy (7) ngày làm việc trước ngày trương mục có lịch trích nợ.

Điều Khoản và Điều Kiện về Séc Điện Tử (ACH)
1. Quý vị phải chọn một phạm vi trích nợ qua séc điện tử để nạp tiền tự động từ $30,00 trở lên (số tiền tròn đơn vị).
2. Để tham gia nạp tiền qua séc điện tử, quý vị đồng ý thanh toán tự động từ trương mục ngân hàng của mình trong phạm vi thanh toán đã
chọn. Good To Go! sẽ không thông báo trước cho quý vị về số tiền thanh toán chính xác. Good to Go! sẽ không thông báo cho quý vị
nếu số tiền thanh toán khác với lần thanh toán gần nhất được thực hiện qua séc điện tử về trương mục Good To Go! của quý vị. Số tiền
thanh toán tự động sẽ không vượt quá giá trị tiền USD cao nhất trong phạm vi thanh toán đã chọn.
3. Khách hàng lựa chọn thanh toán tự động qua séc điện tử sẽ phải duy trì số dư như được nêu rõ ở trên. Yêu cầu về số dư trương mục
sẽ được đánh giá mỗi tháng vào những ngày được chọn. Các giao dịch thanh toán tự động sẽ được xử lý cho những trương mục không
đáp ứng yêu cầu về số dư (vào ngày được chọn) vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày được chọn. Nếu ngày nạp tiền trùng vào ngày lễ
hoặc ngày khác mà tổ chức tài chánh đóng cửa, thì khoản thanh toán sẽ được trích nợ vào ngày làm việc tiếp theo.
4. Thông tin giao dịch và thanh toán luôn được đăng tải trực tuyến tại trang www.MyGoodToGo.com.
5. Sau khi đóng trương mục, quý vị sẽ được hoàn tiền sau khi đã thanh toán hết mọi khoản phí cầu đường và lệ phí còn thiếu, và tiền hoàn
trả sẽ được gởi về trương mục thanh toán điện tử của quý vị. Nếu không thể tiến hành hoàn tiền về trương mục của quý vị, quý vị sẽ
được phát hành một chứng chỉ tiểu bang (séc).
6. Khách hàng có thể hủy nạp tiền tự động qua séc điện tử bằng cách liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng Good To Go!. Quá trình
hủy có thể mất tới bảy (7) ngày làm việc. Quý vị có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng tại trang
https://mygoodtogo.com/EN/contact-us.
7. Xin giữ lại một bản của Thỏa Thuận này để tự lưu.

VUI LÒNG IN MỘT BẢN CỦA GIẤY ỦY QUYỀN NÀY ĐỂ TỰ LƯU

