
 

Thông báo từ cục quản lý nước thành phố Sendai 

 

I. Cách thanh toán tiền nước  

Thành phố Sendai tính tiền sử dụng nước 2 tháng 1 lần. Hãy lựa chọn một trong 3 cách sau để 

thanh toán.  

Nếu quá hạn mà vẫn chưa nhận được thanh toán, cục quản lý nước sẽ gửi giấy giục thanh 

toán. Nếu sau đó bạn vẫn không thanh toán thì sẽ bị cắt nước sinh hoạt, nên hãy lưu ý thanh 

toán đúng hạn. 

 

(1) Thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng 

Tiền nước được trừ tự động từ tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng bưu điện (yuucho) 

của bạn. Để thanh toán qua hình thức này, bạn cần đến đăng ký tại ngân hàng, bưu điện, hoặc quầy 

giao dịch của cục quản lý nước. Sau khi đăng ký được hoàn thành, cục quản lý nước sẽ gửi qua 

đường bưu điện thông báo về ngày dự kiến trừ tiền tự động từ tài khoản. Ngày này là hạn thanh 

toán. 

 

(2) Thanh toán qua thẻ tín dụng (credit card) 

Sau khi đăng ký thông tin thẻ tín dụng, tiền nước sẽ được trừ tự động từ thẻ tín dụng. Để đăng ký 

bằng hình thức này, cần hoàn thành một số giấy tờ và nộp cho cục quản lý nước, vì vậy vui lòng 

liên hệ đến quầy giao dịch của cục quản lý nước. 

Sau khi đăng ký được hoàn thành, cục quản lý nước sẽ gửi qua đường bưu điện thông báo về việc 

hoàn thành đăng ký. 

 

(3) Thanh toán bằng Giấy thông báo đóng tiền  

Trường hợp không đăng ký thanh toán qua tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng, hoặc trường hợp 

không thực hiện được việc thanh toán bằng các hình thức trên, cục quản lý nước sẽ gửi Giấy thông 

báo đóng tiền qua đường bưu điện. Sau khi nhận được, vui lòng thanh toán tại một trong các địa 

điểm được ghi trong Giấy thông báo như cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, bưu điện, quầy giao dịch 

của cục quản lý nước…Vui lòng thanh toán trong thời hạn được ghi trên Giấy thông báo. 

 

II. Trường hợp chuyển nhà 

Hãy thông báo đến cục quản lý nước về việc ngừng sử dụng nước ít nhất 1 tuần trước khi bạn 

chuyển nhà. Vào ngày bạn chuyển nhà, người của cục quản lý nước sẽ đến nhà bạn và thu tiền 

nước tính đến ngày hôm đó. 

 

 



Các quầy thanh toán của cục quản lý nước 

・Trung tâm thanh toán phía nam: 

29-1 Minami-Onoda, Taihaku-ku, Sendai-shi  Tel: 022-304-0023 

(tầng 1, cục quản lý nước Sendai) 

・Trung tâm thanh toán phía bắc:  

2-1-1 Izumi-chuo, Izumi-ku, Sendai-shi  Tel: 022-371-8830 

(tầng 3, văn phòng quận Izumi) 

・Trung tâm thanh toán ở văn phòng thành phố: 

3-7-1 Kokubuncho, Aoba-ku, Sendai-shi 

(tầng 1, văn phòng thành phố Sendai) 


