
Cách Thanh Toán Hóa Đơn bằng Chi Phiếu

Thanh Toán bằng Chi Phiếu Điện Tử eCheCk

Nếu quý vị đang thanh toán bằng eCheck, quý vị cần số định tuyến và số tài khoản của tài khoản chi phiếu. 
Quý vị có thể tìm thấy các số này ở cuối mỗi tờ chi phiếu của quý vị (xem hình bên dưới). Số chi phiếu cũng 
được ghi ở cuối tờ chi phiếu. Không nhập số này trong số tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng số định tuyến và số tài 
khoản không giống nhau trên thẻ ghi nợ đi kèm với tài khoản chi phiếu của quý vị.
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LƯU Ý: Không ghi số này khi nhập số tài 
khoản.

LƯU Ý: Trước khi nhập dữ liệu này, hãy xác nhận với 
tổ chức tài chính của quý vị rằng dữ liệu đã chính xác. 
Trong một số trường hợp, một tổ chức tài chính có thể 
sử dụng số định tuyến khác trong thanh toán điện tử.

Thanh Toán bằng Chi Phiếu giấy

Nếu quý vị đang thanh toán bằng chi phiếu giấy, quý vị sẽ cần điền vào tờ chi phiếu theo ví dụ bên dưới.
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Hướng dẫn thêm về cách tiến hành thanh toán trực tuyến, qua thư và trực tiếp 
được cung cấp tại địa chỉ MiamiOH.edu/payments.
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