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Trung tâm Tác nghiệp tài trợ thương mại – BIDV
Biểu mẫu dịch vụ Tài trợ thương mại
Biểu mẫu dịch vụ Tài trợ thương mại 
Nhóm biểu mẫu dành cho khách hàng
-
Đây là biểu mẫu điện tử của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trường hợp cần cung cấp thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng (Điện thoại: 1900 9247) để được hỗ trợ.
- 
Biểu mẫu có các trường bắt buộc được đánh dấu sao (*). Vui lòng hoàn thành các trường bắt buộc trước khi in biểu mẫu.
- 
Trong mỗi biểu mẫu đều có các thông tin hướng dẫn tại một số trường đặt biệt (  ). Vui lòng kích chuột vào các icon này để bật/tắt các thông tin hướng dẫn. 
- 
Bộ biểu mẫu này được đăng tải tại trang web http://www.bidv.com.vn. Quý khách vui lòng truy cập để tải và cập nhật các phiên bản mới nhất.
- 
Để sử dụng các chức năng của biểu mẫu một cách tốt nhất, xin vui lòng mở biểu mẫu bằng chương trình Adobe Reader phiên bản mới nhất. Tải phần mềm Adobe Reader miễn phí tại: https://get.adobe.com/reader/
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Biểu mẫu
NHẬP KHẨU
*

Biểu mẫu
XUẤT KHẨU
Ten NH theo phuong ngang SN
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Biểu mẫu
BẢO LÃNH VÀ MẪU CHUNG
*

Biểu mẫu
XUẤT KHẨU

Biểu mẫu
BẢO LÃNH VÀ MẪU CHUNG

Biểu mẫu
BẢO LÃNH VÀ MẪU CHUNG
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Đề nghị đánh dấu “X”  vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
Giấy đề nghị Nhờ thu
Outward Bill Collection Instructions 
Ngày: 
(Date)  
  Số tham chiếu: 
(Our Ref) 
Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện đòi tiền bộ chứng từ với chi tiết như sau 
(With our own responsibilities, we hereby request you to handle our documents for collection as follows): 
*
Tên và địa chỉ khách hàng:
(Customer name and address)
*
Mã số KH 
(CIF No.)  
*
Người trả tiền, địa chỉ:
(Drawee/LC applicant name and address)
Ngân hàng nhờ thu và địa chỉ:
(Collecting bank name and address)
Số Thư tín dụng: 
(L/C No.)   
Ngày phát hành: (Date of issue)
Số lần sửa đổi: 
(Number of amendment/swift)
Số tham chiếu của BIDV: 
(BIDV ref.)
*
Hóa đơn số: 
(Invoice No.)   
*
Trị giá hóa đơn: 
(Invoice value)  
*
Trị giá đòi tiền: 
(Claim amount)
*Chứng từ vận tải số: (Trans. docs. No.)
*Ngày giao hàng: (Shipment date)
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Thông tin các bên (Party Details)
Chi tiết về thư tín dụng
(L/C Details)
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Chi tiết về lô hàng (Shipment Details)
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    (Collection under letter of credit) 
Đòi tiền theo thư tín dụng
Đề nghị ngân hàng 
(The Bank is required)
 Kiểm tra chứng từ (to check the documents) 
 Không kiểm tra chứng từ (not to check the documents)
*
Chỉ dẫn nhờ thu
(Collection Instructions)
Đề nghị ngân hàng
Loại giao dịch
Giao dịch liên quan đến chuyển khẩu
Giao dịch không liên quan đến chuyển khẩu
*
Phí nhờ thu trong nước:
(Commission charges inside Vietnam are for)
 Chúng tôi chịu (Our account) 
 Người trả tiền chịu (Drawee’s account) và   
 được phép bỏ (may be waived) 
 không được phép bỏ (may not be waived)
Phí nhờ thu ngoài nước:
(Commission charges outside Vietnam are for)
 Chúng tôi chịu (Our account) 
 Người trả tiền chịu (Drawee’s account) và   
 được phép bỏ (may be waived) 
 không được phép bỏ (may not be waived)
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
 Hối phiếu (Draft)
 Vận đơn (Bill of Lading) 
Hóa đơn
 Hóa đơn  
Vận đơn
    (Invoice)
 Chứng nhận xuất xứ  
    (Cert. of Origin)
 Chứng nhận bảo hiểm  
    (Cert. of Insurance)
 Phiếu đóng gói  
    (Packing list) 
 Chứng nhận chất lượng  
    (Cert. of Quality)
 Chứng nhận số lượng  
    (Cert. of Quantity)
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
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Chỉ dẫn thu phí
(Collecting Commission Instruction) 
Chứng từ gửi kèm
(Documents Attached)
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Người trả tiền chịu phí
Người trả tiền chịu phí
Chúng tôi ủy quyền cho Quý ngân hàng thực hiện gửi chứng từ đòi tiền nếu sau 
 làm việc kể từ khi BIDV thông 
báo về tình trạng bộ chứng từ kiểm tra có bất đồng mà chúng tôi không có ý kiến phản hồi  
(We authorise BIDV to send documents for collection if BIDV do not received any instruction from us after       working
since BIDV notice of documents with discrepancies). 
Tiền thanh toán bộ chứng từ chuyển vào tài khoản số: 
 tại Quý ngân hàng
. 
*
(Payment  to be credited to our account No 
 with your Bank) 
Chỉ dẫn khác: 
(Others)
Chỉ dẫn thanh toán
(Payment Instruction)
*
 Chứng nhận  
    (Beneficiary's Certificate)
       Khác: 
(Others)
(Collection under doucumentary collection basis)
Đòi tiền theo hình thức nhờ thu kèm chứng từ  
 (D/P)       
 (D/A) 
 Nhờ thu khác (Others) 
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Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Ủy quyền và cam kết của chúng tôi 
(Our authorisations and commitments):
1. 
Việc đòi tiền này tuân thủ theo: Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (phiên bản năm 2007) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 600 (trường hợp nhờ thu theo L/C); Quy tắc thống nhất về nhờ thu kèm chứng từ (phiên bản năm 1995) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 522 (trường hợp nhờ thu kèm chứng từ theo phương thức nhờ thu). 
(This instructions subject to The Uniform and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication Number 600 (UCP600) if under L/C; The Uniform Rules for collections, 1995 Revision, ICC Publication No.522 (URC522) if under Collections). 
2. 
Việc bán hàng liên quan đến bộ chứng từ này hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
(The selling goods/service/performance relating to this document collection is complied with current Vietnam law).
3. 
Việc đòi tiền thuộc lô hàng nói trên chỉ được thực hiện duy nhất tại Quý Ngân hàng.  
(The collection for the above shipment is made with you only).
4. 
Ủy quyền cho Ngân hàng được thay mặt chúng tôi lựa chọn đơn vị chuyển phát nhanh và gửi thư đòi tiền và bộ chứng từ tới ngân hàng nhờ thu/ngân hàng phát hành/ngân hàng được chỉ định để đòi tiền lô hàng nói trên; Chúng tôi ủy quyền cho BIDV có thể cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của L/C hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan để phục vụ mục đích đòi tiền. Chúng tôi chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh từ và hoặc liên quan mà không do lỗi của BIDV.
(We authorise BIDV to select a courier service and send the payment claim and documents to the collecting bank/issuing bank/nominated bank for collection on our behalf;We authorize BIDV to supply information related to this transaction as per L/C terms and conditions or upon request by related parties in order to claim payment. We commit to take any related risk which is not incurred from BIDV’s side).
5. 
Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan.  
(We authorize you to debit our account with you for payment of charge(s) and fee(s) relating to this collection).
6. 
Chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; Chúng tôi cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Chúng tôi không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác không do lỗi của BIDV.
(We commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; We commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution’s point of view regarding these transactions) or other reasons not due to BIDV’s fault).
7. 
Chúng tôi hiểu rằng việc kiểm tra chứng từ nói trên là việc kiểm tra bề mặt chứng từ với các điều khoản, điều kiện của thư tín dụng, các điều khoản của UCP600 và tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu rằng trừ trường hợp BIDV xác nhận thư tín dụng, BIDV không đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng phát hành thư tín dụng/ngân hàng nhờ thu trong giao dịch nhờ thu quy định tại đề nghị này.
(We understand that document checking means checking on the face of documents against terms and conditions of L/C, UCP600 and international standard banking practice. And we also understand that unless BIDV confirm L/C, BIDV does not ensure the issuing bank/collecting bank’s payment ability in this transaction).
8. 
Chúng tôi chịu trách nhiệm kê khai thông tin về bất đồng được khắc phục và những thông tin thay đổi/bổ sung. Chúng tôi hiểu rằng trong trường hợp chúng tôi xuất trình lại chứng từ thay thế/bổ sung cho bộ chứng từ đã được kiểm tra trước đó, BIDV sẽ chỉ thực hiện kiểm tra các thông tin theo kê khai của chúng tôi.
(We are responsible for listing corrected discrepancies and substituted/supplemented information. We understand that in case we represent substituted/supplemented documents, BIDV will only check corrected discrepancies and substituted/supplemented information as we listed).
, 
*
ngày
 (date) 
*
tháng 
(month) 
*
năm
 (year) 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
TẠO HỐI PHIẾU
Create B/E
BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
FIRST
 Bill of Exchange (
SECOND
 being unpaid) 
pay to the order of 
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF 
VIETNAM
, 
The sum of  
Drawn under Letter of Credit No. 
  Date  
Issued by  
To: 
Authorised signature(s)
BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
SECOND
 Bill of Exchange (
FIRST
 being unpaid) 
pay to the order of 
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF 
VIETNAM
, 
The sum of  
Drawn under Letter of Credit No. 
  Date  
Issued by  
To: 
XÓA
Delete
Authorised signature(s)
CẬP NHẬT
Update
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
                                                                                                            Authorised signature(s) 
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
                                                                                                            Authorised signature(s)
BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
FIRST
 Bill of Exchange (
SECOND
 being unpaid) 
pay to 
The sum of  
To: 
                                                   Authorised signature(s) 
BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
SECOND
 Bill of Exchange (
FIRST
 being unpaid) 
pay to 
The sum of  
To: 
                                                   Authorised signature(s) 
XÓA
Delete
CẬP NHẬT 
Update
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
                                                                                                            Authorised signature(s) 
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
                                                                                                            Authorised signature(s)
Đề nghị đánh dấu “X”  vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
Giấy đề nghị sửa đổi Nhờ thu
Instructions For Outward Bill Collection Amendment 
Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện sửa đổi nhờ thu với chi tiết như sau:
(With our own responsibilities, we hereby request  you to amend our instructions for outward bill collection as follows): 
*
Tên và địa chỉ khách hàng:
(Customer name and address)
*
Mã số 
(CIF No.)  
*
Người trả tiền, địa chỉ:
(Drawee/LC applicant name and address)
Ngân hàng nhờ thu và địa chỉ
(Collecting bank name and address):
*
Hóa đơn số: 
(Invoice No.)   
*
Trị giá hóa đơn: 
(Invoice amount) 
*
Trị giá đòi tiền: 
(Claim amount)
*
Số tham chiếu giao dịch nhờ thu của BIDV: 
(BIDV outward bill collection No.)
Trị giá đòi tiền mới (nếu có): 
(New claim amount (if any))
Chứng từ bổ sung: 
(Documents supplemented) 
Chứng từ thay thế: 
(Documents substituted) 
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Thông tin Nhờ thu
(Collection Details)
Thông tin sửa đổi
(Amendment Details)
Ngày: 
(Date)  
  Số tham chiếu: 
(Our Ref) 
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Các chı̉ dẫn nhờ thu, thu phı́ và thanh toán mới 
(New Collection/Collecting commission/Payment instruction) 
, 
*
ngày
 (date) 
*
tháng 
(month) 
*
năm
 (year) 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
(We commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended by any abroad organization or any nation (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution’s point of view regarding these transactions) or other reasons not due to BIDV’s fault).
Hủy nhờ thu 
(Cancel Collection Instructions)  
Sửa đổi khác: (Other amendments) 
Chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Chúng tôi không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác không do lỗi của BIDV.
Ủy quyền và cam kết của chúng tôi 
(Our authorisations and commitments):
1. 
Việc đòi tiền này tuân thủ theo: Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (phiên bản năm 2007) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 600 (trường hợp nhờ thu theo L/C); Quy tắc thống nhất về nhờ thu kèm chứng từ (phiên bản năm 1995) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 522 (trường hợp nhờ thu kèm chứng từ theo phương thức nhờ thu).
(This instructions subject to The Uniform and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication Number 600 (UCP600) if under L/C; The Uniform Rules for collections, 1995 Revision, ICC Publication No.522 (URC522) if under Collections).
2. 
Việc bán hàng liên quan đến bộ chứng từ này hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
(The selling goods/service/performance relating to this document collection is complied with current Vietnam law).
3. 
Việc đòi tiền thuộc lô hàng nói trên chỉ được thực hiện duy nhất tại Quý Ngân hàng.
(The collection for the above shipment is made with you only).
4. 
Ủy quyền cho Ngân hàng được thay mặt chúng tôi gửi thư đòi tiền và bộ chứng từ tới ngân hàng nhờ thu/ngân hàng phát hành/ngân hàng được chỉ định để đòi tiền lô hàng nói trên.
(We authorise BIDV to send the payment claim and documents to the collecting bank/issuing bank/nominated bank for collection on our behalf).
5. 
Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan.
(We authorize you to debit our account with you for payment of charge(s) and fee(s) relating to this collection).
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
6. 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
7. 
(Our other authorisations and commitments subject to Instructions For Outward Bill Collection).
Các nội dung ủy quyền và cam kết khác của chúng tôi thực hiện theo Giấy đề nghị nhờ thu.
Giấy đề nghị xác nhận Thư tín dụng/Thư tín dụng dự phòng
Application For Confirmation of Letter of Credit/Standby Letter of Credit 
Với trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi kính đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện xác nhận thư tín 
dụng/thư tín dụng dự phòng được đề cập dưới đây 
(With our own responsibilities, we hereby request 
you to add your confirmation to the credit/the stanby L/C mentioned below) 
*Tên và địa chỉ đơn vị đề nghị:
(Name and address of Instructing Party
*
Mã số 
(CIF No.)  
Thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng do BIDV thông báo
 (L/C/ SBLC advised by BIDV),  
số tham chiếu
 (ref.): 
Thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng do Ngân hàng khác thông báo
 (L/C/SBLC advised by other bank). 
1. 
Số thư tín dụng/Thư tín dụng dự phòng
 (Letter of credit No/ SBLC No.): 
2. 
Ngày phát hành
 (Date of Issue): 
3. 
Ngày hết hạn
 (Expiry date): 
4. 
Số tiền
 (Amount): 
5. 
Dung sai
 (Tolerance): 
-
%/+
%
6. 
Hàng hóa/dịch vụ - tóm tắt (Goods/servies – in summary):
7. 
Chi tiết khác (other details): theo thư tín dụng gửi kèm (as per the attached credit)
Tài khoản ghi nợ : 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (Contacting person) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Đơn vị đề nghị (Instructing Party)
*
Chi tiết về thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng
(Credit, standby L/C details)
Đề nghị dánh dấu "X" vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)

Thêm trang 
(Add more)
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Giá trị (các) bộ chứng từ đã được thanh toán theo L/C và/hoặc giá trị còn lại của L/C (amount paid under L/C/SBLC and/or outstanding L/C/SBLC amount):
8. 
Mô tả thêm thông tin/yêu cầu:
(Additional information/request)
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Uỷ quyền và cam kết (Our authorisations and commitments): 
1. 
Chúng tôi cam kết việc xuất-nhập khẩu/ việc thanh toán, vay và trả nợ vay nước ngoài thuộc thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng nói trên hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam có liên quan.  
(The exportation under the above credit/SBLC is complied with current Vietnam laws and regulations).
Chúng tôi cam kết chuyển toàn bộ thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng và các sửa đổi (nếu có) cho Quý Ngân hàng.  
(We commit L/C/SBLC and all related amendments (if any) will be presented to your good bank). 
3. 
Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán và/hoặc cam kết thanh toán đầy đủ phí xác nhận và các khoản phí liên quan.
(We authorized you to debit our account with you and/or commit our payment of confirmation commission and other related charge(s)).
4. 
Trên cơ sở Quý Ngân hàng thông báo về việc chúng tôi phải có trách nhiệm theo các cam kết tại thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng đã được Quý Ngân hàng xác nhận, chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán và/hoặc cam kết thanh toán đầy đủ nghĩa vụ theo thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng đã được Quý Ngân hàng xác nhận [áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị là đơn vị phát hành thư tín dụng/thư tín dụng dự phòng].  
(Base on your notification of the payment commitment, we authorized you to debit our account with you and/or commit our payment of confirmationsion under your comfirmed L/C/SBLC [applicable to issuing party of L/C/SBLC as Instructing party]).
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
2. 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Giấy đề nghị chuyển nhượng Thư tín dụng
Application for Transfer of a Documentary Credit 
*
Tên và địa chỉ:
(Name and address of Customer)
*
Mã số 
(CIF No.)  
1. 
*
Số thư tín dụng
 (Letter of credit No.): 
2. 
*
Ngày phát hành
 (Date of Issue): 
3. 
*
Ngày hết hạn
 (Expiry date): 
4. 
*
Số tiền
 (Amount): 
5. 
*
Dung sai 
(Tolerance): 
-
%/+
%
  *
Chúng tôi, người thụ hưởng ký tên dưới đây, xin gửi kèm bản gốc L/C nói trên (cùng các sửa đổi L/C bắt buộc phải có để thực hiện việc chuyển nhượng này, nếu có) và đề nghị Quý Ngân hàng chuyển nhượng L/C theo hình thức sau:
(We, the undersigned beneficiary enclose herewith the original of the above mentioned documentary credit (together with its 
amendments, if any) and request you to make the transfer as follows)
:
Chuyển nhượng có thay thế chứng từ 
(Transfer with substitution)    
Chuyển nhượng không thay thế chứng từ 
(Transfer without substitution)
cho * (những) người thụ hưởng thứ hai sau (to the following 2nd beneficiary (ies):
theo các điều kiện và điều khoản của L/C gốc và các sửa đổi (nếu có) loại trừ các điều được liệt kê sau đây  
(subject to the same terms and conditions of original L/C and its amendments (if any) except for the items as follows): 
Đơn vị đề nghị (Ordering Customer)
Thông tin về thư tín dụng gốc (L/C)
(Information on the original L/C)
Thông tin chuyển nhượng 
(Transfer’s Information)
Đề nghị dánh dấu "X" vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
HÌnh thức chuyển nhượng
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Người thụ hưởng thứ hai 1
Người thụ hưởng thứ hai 2
Tên và địa chỉ đầy đủ
(Name and complete address):
Trị giá chuyển nhượng
(Transferred amount):
Số lượng hàng hoá
(Quantity of goods):

Thêm trang 
(Add more)
*
Về sửa đổi thư tín dụng
(On the amendment) 
Cho phép thông báo sửa đổi trên cơ sở đề nghị của chúng tôi (Allow to advise amendment under our requirement)
*
Về bộ chứng từ của người thụ 
hưởng thứ hai
 (On the 
documents presented by 2nd 
beneficiary): 
 Đơn giá, số tiền không được thể hiện trên bất kỳ chứng từ nào trừ hóa đơn và hối 
phiếu (Unit price and amount must not appear on any documents except invoices and 
draft). 
 Khác (Others) 
*
Về thay thế chứng từ  
(On the substitute of documents)
 Chúng tôi sẽ thay thế hóa đơn/hối phiếu (We will substitute invoice/drafts) 
 Chúng tôi không thay thế hoá đơn/hối phiếu (We will not substitute invoice/drafts) 
*
Đề nghị Ngân hàng thông báo thư tín dụng chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai qua hình thức sau  
(You are requested to advise the transferred documentary credit by the following means) 
 Trực tiếp (Directly) 
HÌnh thức chuyển nhượng
 Qua ngân hàng (Through Advising bank):  
Chỉ thị chuyển nhượng 
(Instructions on the transfer) 
Chỉ dẫn thu phí
(Commission instruction)
Người thụ hưởng thứ hai 1
Người thụ hưởng thứ hai 2
Đơn giá
(Unit price):
Ngày hết hiệu lực
(Expiry date):
Ngày giao hàng muộn nhất
(Latest date of shipment):
Thời hạn xuất trình chứng từ
(Presentation period):
Thay thế tên
(The Substitution of name): 
*Phí của Ngân hàng phát hành và Ngân hàng thông báo trước (nếu có)
(Issuing bank and previous advising bank’s charges) 
 Chúng tôi chịu (For our account) 
 Người thụ hưởng thứ hai chịu (For second beneficiary’s account) 
Phí của Ngân hàng phát hành và Ngân hàng thông báo trước
*Phí chuyển nhượng 
(Transferring charges)
 Chúng tôi chịu (For our account) 
 Người thụ hưởng thứ hai chịu (For second beneficiary’s account) 
Phí chuyển nhượng
*Phí khác của BIDV
(Others BIDV’s charges)
 Chúng tôi chịu (For our account) 
 Người thụ hưởng thứ hai chịu (For second beneficiary’s account) 
Phí khác của BIDV
*Phí của các Ngân hàng khác
(Other banks' charges)
 Chúng tôi chịu (For our account) 
 Người thụ hưởng thứ hai chịu (For second beneficiary’s account) 
Phí của các Ngân hàng khác
Chỉ dẫn phí cụ thể khác
(Other detailed bank charge instructions):
HÌnh thức chuyển nhượng
Mô tả thêm thông tin/yêu cầu:
(Additional information/request)
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VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
    Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán                           Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
                Ký, ghi rõ họ tên (Signatures)                                            Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Tiền chênh lệch chuyển vào tài khoản số: 
 tại Quý ngân hàng
. 
*
(Balance Payment  to be credited to our account No 
 with your Bank) 
Chỉ dẫn khác: 
(Others)
Chỉ dẫn thanh toán
(Payment Instruction)
*
Trường hợp thay thế chứng từ có phát sinh số tiền chênh lệch giữa hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế:
Uỷ quyền và cam kết (Our authorisations and commitments): 
1.   Chúng tôi đảm bảo tuân thủ đúng quy định về chuyển nhượng thư tín dụng và chúng tôi hiểu rằng giao dịch chuyển nhượng thư tín dụng và các giao dịch liên quan tuân thủ theo Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, phiên bản mới nhất của phòng Thương mại Quốc tế 
(This application is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, International Chamber of Commerce, Paris (ICC latest publication) and we understand that this transferring of L/C and related transactions also subject to UCP latest version)
2.   Việc chuyển nhượng, thanh toán theo giao dịch này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chế về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt nam, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và các tập quán thông lệ quốc tế
(The transfering and payment under this transaction hereof complies with Vietnamese law and international Customs and Practices ).
3.   Trường hợp chúng tôi có yêu cầu thay thế hóa đơn/hối phiếu, chúng tôi hiểu rằng ngân hàng sẽ chỉ thực hiện kiểm tra chứng từ thay thế (nếu có). Đồng thời, chúng tôi cam kết rằng trong trường hợp chúng tôi không thay thế hoá đơn/hối phiếu ngay khi được Quý ngân hàng yêu cầu hoặc chứng từ thay thế của chúng tôi gây ra các bất đồng không xuất hiện trên chứng từ của người thụ hưởng thứ hai và chúng tôi không chỉnh sửa ngay khi có thông báo của Quý ngân hàng thì Quý Ngân hàng được uỷ quyền tự động gửi bộ chứng từ gốc do người thụ hưởng thứ hai xuất trình đến Đơn vị phát hành mà không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với chúng tôi 
(In the event that we request to substitute invoices/drafts, we understand that BIDV will only check substituted documents (if any). And we commit that in case we fail to substitute our own invoices/drafts or if our invoices/drafts create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and we fail to correct them on your first demand, you are authorised to present the documents as received from the second beneficiary to the issuing party without any resposibilities to ourselves)
4.   Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi mở tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan tới giao dịch chuyển nhượng thư tín dụng này và các giao dịch liên quan. 
(You are authorised to debit our account with you for any charges relating to the transfer of this documentary credit and all related transactions).
5.   Chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; Chúng tôi đồng ý với việc BIDV có thể cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của L/C hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan để phục vụ mục đích đòi tiền; Chúng tôi cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Chúng tôi không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác không do lỗi của BIDV.
(We commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; ……… We commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution’s point of view regarding these transactions) or other reasons not due to BIDV’s fault).
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (Contacting person) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Đề nghị thanh toán cho người thụ hưởng thứ 2 bằng ngoại tệ (loại ngoại tệ)
Đề nghị thanh toán cho người thụ hưởng thứ 2 bằng VND theo tỷ giá mua của BIDV tại thời điểm thanh toán
Chỉ dẫn khác
Giấy đề nghị thông báo sửa đổi Thư tín dụng đã chuyển nhượng
Application for Advice Amendment  of a Transferred Credit 
*
Tên và địa chỉ:
(Name and address of Customer)
*
Mã số 
(CIF No.)  
1. 
*
Số thư tín dụng
 (Letter of credit No.): 
     * 
Ngày 
(Date): 
2. 
*
Số tham chiếu của BIDV
 (BIDV ref.): 
3. 
*
Sửa đổi L/C lần thứ
 (Amend No.): 
4. 
*
Ngày sửa đổi
 (Date of amendment): 
  *
Chúng tôi, người thụ hưởng thứ nhất trong giao dịch chuyển nhượng L/C nói trên, xin gửi kèm sửa đổi L/C và đề nghị Quý 
Ngân hàng thông báo sửa đổi L/C cho 
*
người thụ hưởng thứ hai: (tên và địa chỉ đầy đủ) 
(We, the first beneficiary, enclose herewith the original amendments, and request you to advise the amendment to the 2nd 
beneficiary (name and complete address))
:
theo các điều kiện và điều khoản của sửa đổi L/C gốc loại trừ các điều được đánh dấu (x) sau đây:  
(subject to the same terms and conditions of amendment except for  the items mark (x) as follows): 
Số tiền 
(Amount): 
Số lượng hàng hoá 
(Quantity of goods): 
Đơn giá 
(Unit price):  
Ngày hết hiệu lực 
(Expiry date): 
Ngày giao hàng muộn nhất 
(Latest date of shipment): 
Đơn vị đề nghị (Ordering Customer)
Thông tin về thư tín dụng gốc (L/C)
(Information on the original L/C)
Thông tin thông báo sửa đổi (Transfer’s Information)
Đề nghị dánh dấu "X" vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Mô tả thêm thông tin/yêu cầu:
(Additional information/request)
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Thời hạn xuất trình chứng từ 
(Presentation period):  
Tỷ lệ bảo hiểm 
(Percentage of insurance cover): 
Thay thế tên 
(The Substitution of name): 
 Chúng tôi chịu (For our account) 
 Người thụ hưởng thứ hai chịu (For second beneficiary’s account) 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (Contacting person) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Uỷ quyền và cam kết (Our authorisations and commitments): 
1. 
Chúng tôi đảm bảo tuân thủ đúng quy định về chuyển nhượng thư tín dụng theo Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, phiên bản mới nhất của phòng Thương mại Quốc tế.
(This application is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, International Chamber of Commerce, Paris (ICC latest publication))
2. 
Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi mở tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan tới giao dịch chuyển nhượng thư tín dụng này.
(You are authorised to debit our account with you for any charges relating to the transfer of this documentary credit)
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
*
Chỉ dẫn thu phí
(Commission instruction)

Thêm trang 
(Add more)
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
3. 
(We continue making our authorisations and commitments as stipulated in Applicantion for Transfer of a Documentary Credit)
Chúng tôi tiếp tục tuân thủ các nội dung ủy quyền và cam kết được quy định tại Giấy đề nghị chuyển nhượng thư tín dụng.
4. 
(Our other authorisations and commitments subject to Application for Transfer of a Documentary Credit)
Các nội dung ủy quyền và cam kết khác của chúng tôi thực hiện theo Giấy đề nghị chuyển nhượng.
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Giấy đề nghị Nhờ thu và/hoặc Hỗ trợ hoàn thiện chứng từ
Outward Bill Collection And Draft Documents Examination Instructions 
*Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện giao dịch với chi tiết như sau (With our own responsibilities, we hereby request you to handle transaction as follows)
*Tên và địa chỉ khách hàng:
(Customer name and address)
*Mã số KH (CIF No.)
*Người trả tiền, địa chỉ: 
(Drawee/LC applicant name and address) 
Ngân hàng nhờ thu và địa chỉ (Collecting bank name and address):
Ngày phát hành: (Date of issue)
*Số Thư tín dụng: (L/C No.)
*Hóa đơn số: (Invoice No.)
*Trị giá đòi tiền: (Claim amount)
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*Chứng từ vận tải số: (Trans. docs. No.)
*Ngày giao hàng: (Shipment date)
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Thông tin các bên nhờ thu (Party Details)
Thông tin giao dịch (Transaction Details)
Đề nghị đánh dấu “X”  vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
Ngày: 
(Date)  
  Số tham chiếu: 
(Our Ref) 
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Đề nghị Ngân hàng hỗ trợ hoàn thiện bản thảo Bộ chứng từ trước khi chúng tôi xuất trình bản gốc
(The Bank is required to check the draft documents before they are presented in originals)
Đòi tiền theo thư tín dụng
(Collection under letter of credit)
Đề nghị ngân hàng (The Bank is required)
 Đòi tiền theo thư tín dụng  (Collection under letter of credit)
 Kiểm tra chứng từ (to check the documents) 
 Không kiểm tra chứng từ (not to check the documents)
Khác (Others)
*Chỉ dẫn nhờ thu (Collecting Instruction)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Giao dịch liên quan đến chuyển khẩu
Giao dịch không liên quan đến chuyển khẩu
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
 Hối phiếu (Draft)
 Vận đơn (Bill of Lading) 
Hóa đơn
 Hóa đơn  
Vận đơn
    (Invoice)
 Chứng nhận xuất xứ  
    (Cert. of Origin)
 Chứng nhận bảo hiểm  
    (Cert. of Insurance)
 Phiếu đóng gói  
    (Packing list) 
 Chứng nhận chất lượng  
    (Cert. of Quality)
 Chứng nhận số lượng  
    (Cert. of Quantity)
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
 Chứng nhận  
    (Beneficiary's Certificate)
       Khác:  (Others)
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Chúng tôi ủy quyền cho Quý ngân hàng thực hiện gửi chứng từ đòi tiền nếu sau 
 làm việc kể từ khi BIDV thông 
báo về tình trạng bộ chứng từ kiểm tra có bất đồng mà chúng tôi không có ý kiến phản hồi  
(We authorise BIDV to send documents for collection if BIDV do not receive any instruction from us after        working
since BIDV notice of documents with discrepancies). 
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*Tiền thanh toán bộ chứng từ chuyển vào tài khoản số:
tại Quý ngân hàng.
*(Payment  to be credited to our account No 
with your good Bank)
Khác: (Others)
Chi dẫn thanh toán (Payment Instruction)
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Ủy quyền và cam kết của chúng tôi (Our authorisations and commitments):
1.    Việc đòi tiền và/hoặc hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ này tuân thủ theo Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (phiên bản năm 2007) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 600. (This instructions are subjected to the Uniform and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication Number 600 (UCP600).
2.    Việc bán hàng liên quan đến bộ chứng từ này hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam. (The selling goods/service/performance relating to this document collection is complied with current Vietnam law).
Chứng từ (bản thảo) gửi kèm
(Documents Attached)
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3.   Chúng tôi đã được phổ biến, hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ của Quý Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (Be informed, aware and accept all terms and conditions, including but not limited to):
3.1. Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin được cung cấp trên đây, kể cả trong trường hợp Bộ chứng từ được tư vấn hoàn thiện bởi Quý Ngân hàng dựa theo các thông tin do Chúng tôi cung cấp có thể làm Bộ chứng từ bất hợp lệ theo L/C liên quan, ảnh hưởng đến việc thanh toán của bộ chứng từ này (We are responsible for the content provided above, including but not limited to the case that documents consulted by you based on the information we provide, may cause the discrepancies of the documents under L/C, affecting the payment of the documents thereto).
3.2. Chúng tôi có trách nhiệm gửi xác nhận về việc đã nhận được Thông báo tình trạng bản thảo Bộ chứng từ để làm cơ sở xác định Quý Ngân hàng đã hoàn tất trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ. Trong trường hợp việc xác nhận trên không được thực hiện, trách nhiệm của Quý Ngân hàng trong cung cấp dịch vụ được chấm dứt khi Bộ chứng từ gốc (đã được hỗ trợ hoàn thiện) được xuất trình qua BIDV để đòi tiền theo L/C hoặc sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn xuất trình Bộ chứng từ đòi tiền theo quy định của L/C mà Bộ chứng từ gốc không được chúng tôi xuất trình để đòi tiền qua BIDV, tùy thời điểm nào đến trước. (We are responsible for confirming that we received The advice of status of draft documents, which is proof of finishing your consulting to check the draft documents. In case we do not confirm, your responsibility will terminate automatically when we present original documents for collection at your counter or after 10 (ten) banking days from the expiry date for presenting documents for collection stipulated in the L/C you have not received our documents for collection, priority to which come first)
3.3. Việc phát hành Bộ chứng từ bản chính, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký phát hành bởi Chúng tôi và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền, số lượng phát hành, chi phí phát hành… thuộc trách nhiệm của Chúng tôi. (The issuance of original documents, including but not limited to the issuing by us and/or other authorized entities, quantity of documents, issuing cost, etc. belong to our liability).
3.4. Sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn xuất trình Bộ chứng từ đòi tiền theo quy định của L/C, Bộ chứng từ gốc (đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ) không được Chúng tôi xuất trình qua Ngân hàng, Ngân hàng được thực hiện tất toán giao dịch và thu phí (nếu có) theo quy định của Ngân hàng và/hoặc thỏa thuận giữa Chúng tôi và Quý Ngân hàng. (After 10 (ten) banking days from the expiry date for presenting documents for collection stipulated in the L/C, if you have not received your documents for collection, you are authorized to close the transaction and collect services charge (if any) from us as per our regulations and/or agreement).
3.5. Chúng tôi chịu trách nhiệm kê khai thông tin về bất đồng được khắc phục và những thông tin thay đổi/bổ sung. Chúng tôi hiểu rằng trong trường hợp chúng tôi xuất trình lại bộ chứng từ bản thảo/bản gốc đã được kiểm tra trước đó, BIDV sẽ chỉ thực hiện kiểm tra các thông tin theo kê khai của chúng tôi. Trường hợp chúng tôi không kê khai, BIDV sẽ hiểu là các chứng từ không được khắc phục hay không thay đổi/bổ sung. (We are responsible for listing corrected discrepancies and substituted/supplemented information. We understand that in case we represent checked draft/original documents, BIDV will only check corrected discrepancies and substituted/supplemented information as we listed. In the event we fail to list as above mentioned, documents will be understood that they are not corrected nor substituted/supplemented)
4.    Việc đòi tiền thuộc lô hàng nói trên chỉ được thực hiện duy nhất tại Quý Ngân hàng (The collection for the above shipment is made with you only).
5.    Ủy quyền cho Ngân hàng được thay mặt chúng tôi lựa chọn đơn vị chuyển phát nhanh và gửi thư đòi tiền và bộ chứng từ tới ngân hàng nhờ thu/ngân hàng phát hành/ngân hàng được chỉ định để đòi tiền lô hàng nói trên; Chúng tôi ủy quyền cho BIDV cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của L/C hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan để phục vụ mục đích đòi tiền. Chúng tôi chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh từ và hoặc liên quan mà không do lỗi của BIDV. (We authorise BIDV to send the payment claim and documents to the collecting bank/issuing bank/nominated bank for collection on our behalf; We authorize BIDV to supply information related to this transaction as per L/C terms and conditions or upon request by related parties in order to claim payment. We commit to take any related risk which is not incurred from BIDV's side).
6.    Chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; Chúng tôi cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Chúng tôi không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến Các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác không do lỗi của BIDV. (Customer commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; We commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution's point of view regarding these transactions) or other reasons not due to BIDV's fault)
7.    Chúng tôi hiểu rằng việc kiểm tra chứng từ nói trên là việc kiểm tra bề mặt chứng từ với các điều khoản, điều kiện của thư tín dụng, các điều khoản của UCP600 và tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu rằng trừ trường hợp BIDV xác nhận thư tín dụng, BIDV không đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng phát hành thư tín dụng/ngân hàng nhờ thu trong giao dịch nhờ thu quy định tại đề nghị này. (We understand that document checking means checking on the face of documents against terms and conditions of L/C, UCP600 and international standard banking practice. And we also understand that unless BIDV confirm L/C, BIDV does not ensure the issuing bank/collecting bank's payment ability in this transaction).
8.    Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của Chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan. (We authorize you to debit our account with you for your payment of charge(s) and fee(s) relating to this collection).
Phần dành cho Ngân hàng
(Trong trường hợp Khách hàng xuất trình bản gốc Bộ chứng từ)
Ngân hàng nhận vào lúc ___ giờ ___ ngày _____/______/_______, cụ thể như sau:
(Received by BIDV at….h……on……/…/…./…… including):
Chứng từ gửi kèm (Documents attached)
Phần dành cho Ngân hàng (khi tiếp nhận bản thảo bộ chứng từ)
Ngân hàng nhận vào lúc ___ giờ ___ ngày _____/______/_______
(Received by BIDV at ___ h___ on _____/______/_______).
Ký và ghi rõ họ tên (Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
TẠO HỐI PHIẾU
Create B/E
Ký và ghi rõ họ tên (Signature and specify name)
, *ngày (date)
*tháng (month)
*năm (year)
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên áp dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between  Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail) 
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
 Hối phiếu (Draft)
 Vận đơn (Bill of Lading) 
Hóa đơn
 Hóa đơn  
Vận đơn
    (Invoice)
 Chứng nhận xuất xứ  
    (Cert. of Origin)
 Chứng nhận bảo hiểm  
    (Cert. of Insurance)
 Phiếu đóng gói  
    (Packing list) 
 Chứng nhận chất lượng  
    (Cert. of Quality)
 Chứng nhận số lượng  
    (Cert. of Quantity)
Bản gốc 
(Original)
Bản sao 
(Copy)
 Chứng nhận  
    (Beneficiary's Certificate)
       Khác:  (Others)
To: 
Issued by
Date
Drawn under Letter of Credit No. 
The sum of 
VIETNAM,
pay to the order of JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF
of this SECOND Bill of Exchange (FIRST being unpaid)
At  
Place:
For: 
Date:
No.
BILL OF EXCHANGE
No.
Date:
For: 
Place:
At  
of this FIRST Bill of Exchange (SECOND being unpaid)
pay to the order of JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF
VIETNAM,
The sum of 
Drawn under Letter of Credit No. 
Date
Issued by
To: 
BILL OF EXCHANGE
Authorised signature(s) 
Authorised signature(s) 
XÓA
Delete
CẬP NHẬT 
Update
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
Authorised signature(s) 
Pay to the order of any 
BANK, BANKER OR TRUST COMPANY 
for Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,
Authorised signature(s)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOÀN THIỆN 
BỘ CHỨNG TỪ QUA EMAIL/FAX 
Căn cứ:  
- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015. 
- Các quy định về nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam. 
Hôm nay, ngày 
 tháng 
 năm 
 tại 
, chúng tôi gồm: 
1. 
(Sau đây gọi là Khách hàng)
- Địa chỉ trụ sở chính:  
- Điện thoại:  
 Fax: 
- Mã số Khách hàng: 
- Tài khoản số:  
 tại Ngân hàng 
- Mã số thuế: 
- Người đại diện: 
- Chức vụ: 
2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
(Sau đây gọi là BIDV)
- Địa chỉ Trụ sở chính: 
- Điện thoại:  
 Fax: 
- Mã số thuế: 
- Người đại diện: 
- Chức vụ: 
              Hai bên cùng thống nhất cung cấp và sử dụng Dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ qua email hoặc fax, cụ thể như sau:  
Điều 1. Phạm vi Thỏa thuận  
1. Thỏa thuận này quy định việc sử dụng Dịch vụ do BIDV cung cấp cho Khách hàng để hỗ trợ hoàn thiện nội 
dung của bản thảo Bộ chứng từ trước khi xuất trình bản gốc đòi tiền theo Thư tín dụng (L/C) thông qua email 
hoặc fax. 
2. Địa chỉ gửi và nhận email của hai Bên như sau: 
a) Hình thức email 
* Khách hàng: 
- Họ và tên: 
 Email: 
- Họ và tên: 
 Email: 
- Họ và tên: 
 Email: 
- Họ và tên: 
 Email: 
* BIDV 
- Họ và tên: 
 Email: 
- Họ và tên: 
 Email: 
b) Hình thức Fax 
* Khách hàng: 
- Họ và tên: 
 Số fax: 
- Họ và tên: 
 Số fax: 
* BIDV 
- Họ và tên: 
 Số fax: 
- Họ và tên: 
 Số fax: 
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện Thỏa thuận 
	1. Khi phát sinh nhu cầu sử dụng Dịch vụ, Khách hàng gửi đề nghị BIDV cung cấp dịch vụ qua email hoặc fax để BIDV xem xét tư vấn, thực hiện. Các yêu cầu sử dung Dịch vụ từ Khách hàng chỉ phát sinh hiệu lực khi được thực hiện bằng số fax cố định, địa chỉ email, số điện thoại theo các thông tin đăng ký tại khoản 2 Điều 1 của Thỏa thuận, trong thời gian làm việc của mỗi Bên. Trường hợp có thay đổi thông tin nêu tại khoản 2 Điều này, một Bên có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản và chỉ định rõ ngày hiệu lực. Văn bản thông báo là một phần không tách rời khỏi Hợp đồng này. 
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Điều 3. Phí Dịch vụ 
1. Phí Dịch vụ: miễn phí.   
         2. Trường hợp Khách hàng không xuất trình Bộ chứng từ gốc (đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ của BIDV) để đòi tiền qua BIDV: BIDV sẽ tất toán giao dịch và thực hiện thu bổ sung phí hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ (sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn xuất trình Bộ chứng từ đòi tiền theo quy định của L/C) với mức phí:
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Điều 4. Trách nhiệm của các bên 
         4.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng
         a) Cam kết đã được Ngân hàng phổ biến, hiểu rõ đầy đủ về nội dung Hợp đồng.
         b) Cam kết rằng bất kỳ Dịch vụ qua fax/email nào đã được thực hiện sẽ được hai Bên coi là có giá trị và không hủy ngang. Khách hàng sẽ không hủy, phủ nhận, thoái thác bất kỳ Dịch vụ nào đã được BIDV thực hiện theo yêu cầu gửi qua fax/email của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng muốn yêu cầu hủy giao dịch của mình, BIDV chỉ sẽ xem xét với điều kiện (i) yêu cầu hủy được gửi bằng văn bản đến BIDV ngay lập tức sau khi Khách hàng yêu cầu thực hiện Dịch vụ, và (ii) BIDV chưa ghi nhận và thực hiện Dịch vụ theo yêu cầu của  Khách hàng, và (iii) hủy Dịch vụ không ảnh hưởng đến lợi ích của BIDV cũng như lợi ích cùa bất kỳ bên thứ ba nào khác.
         c) Cam kết trong mọi trường hợp sẽ đảm bảo cho BIDV không bị tổn hại từ các hành động khiếu kiện xảy ra hoặc những tổn thất, chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến việc BIDV chấp nhận và thực hiện theo các đề nghị sử dụng dịch vụ (kèm các chứng từ) gửi bằng email/fax đã đăng ký. 
         d)  Cam kết việc bán hàng hoàn toàn phù hợp các quy định của pháp luật về xuất - nhập khẩu.
         e) Các công đoạn của việc phát hành Bộ chứng từ bản chính, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký phát hành bởi Khách hàng và/hoặc các cơ quan liên quan theo từng yêu cầu cụ thể trong từng nghiệp vụ, số lượng bản phát hành … thuộc trách nhiệm tiếp tục thực hiện của Khách hàng.
         f) Có trách nhiệm thanh toán bổ sung phí dịch vụ cho BIDV theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thỏa thuận này.
         4.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của BIDV
         a) Phổ biến các nội dung của Hợp đồng cho Khách hàng trước khi cung cấp Dịch vụ.
         b) Thông báo cho Khách hàng kết quả hỗ trợ hoàn thiện nội dung bản thảo Bộ chứng từ.
         c) BIDV chấm dứt trách nhiệm cung cấp Dịch vụ sau khi đã gửi Thông báo kết quả Dịch vụ cho Khách hàng và: (i) Khách hàng xác nhận đã nhận được Dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện Bộ chứng từ theo yêu cầu; hoặc (ii) khi Khách hàng xuất trình Bộ chứng từ gốc qua BIDV để đòi tiền theo L/C; hoặc (iii) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn xuất trình Bộ chứng từ đòi tiền theo quy định của L/C mà Khách hàng vẫn không xuất trình Bộ chứng từ gốc để đòi tiền qua BIDV, tùy thời điểm nào đến trước.
         d) Ngân hàng được miễn trừ trách nhiệm đối với việc thực hiện các giao dịch qua chứng từ fax/email của khách hàng trong các trường hợp sau:
- Xảy ra các tranh chấp trong nội bộ Khách hàng hoặc giữa Khách hàng với Bên thứ 3 có liên quan đến việc Ngân hàng thực hiện các giao dịch qua chứng từ fax/email của khách hàng.
- Khách hàng cung cấp thông tin, chỉ dẫn sai và/hoặc không phù hợp trên chứng từ dẫn tới sự chậm trễ trong việc thực hiện giao dịch bằng chứng từ fax/scan.
- Nội dung trên chứng từ trước khi fax/ scan gửi đến Ngân hàng đã bị sửa chữa, hoặc giả mạo chữ ký, mẫu dấu; số fax, địa chỉ email Khách hàng đăng ký với Ngân hàng bị lợi dụng; hoặc các hành vi gian lận khác.
         e) Được quyền thu bổ sung phí dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thỏa thuận này.
 
Điều 5. Chấm dứt Thỏa thuận 
         1. Thỏa thuận này chấm dứt khi Khách hàng không còn nhu cầu sử dụng Dịch vụ hoặc BIDV dừng cung cấp Dịch vụ cho khách hàng của BIDV. Việc chấm dứt thỏa thuận phải được thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước ít nhất 
 ngày.  
         2. Trước thời điểm chấm dứt đã được thỏa thuận, hai Bên có trách nhiệm thống nhất xác định và hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại của mỗi Bên. 
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         2. Việc hỗ trợ hoàn thiện nội dung bản thảo của Bộ chứng từ dựa theo: điều khoản, điều kiện của thư tín dụng, Quy tắc và Thực hành thống nhất của ICC về Tín dụng Chứng từ (UCP), Tập quán Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế (ISBP), và các thông lệ quốc tế liên quan khác.
         3. Khi hoàn tất Dịch vụ, BIDV gửi Thông báo tình trạng bản thảo Bộ chứng từ cho Khách hàng. Khách hàng xác nhận đã nhận được Dịch vụ do BIDV cung cấp theo yêu cầu.
Điều 6. Điều khoản chung 
         1. Thỏa thuận này được lập và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các điều không quy định trong Thỏa thuận này sẽ được giải thích và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về thanh toán tiền hàng hóa qua ngân hàng. 
         2. Khi một Bên có nhu cầu thay đổi địa chỉ email và/hoặc fax đã đăng ký tại khoản 1 Điều 2 Thỏa thuận này có trách nhiệm thông báo trước     ngày cho Bên còn lại bằng văn bản hoặc qua email/fax đã đăng ký trước đó. Thông báo  
báo này được coi là bộ phận không thể tách rời và có hiệu lực như Thỏa thuận này. 
         3. Sửa đổi, bổ sung: bất kỳ sửa đổi và/hoặc bổ sung liên quan đến Thỏa thuận này phải được các Bên thỏa thuận bằng văn bản (trừ trường hợp qui định tại mục 2 Điều này), do đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký; những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng trong Thỏa thuận và là bộ phận không thể tách rời của Thỏa thuận này. 
         5. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi được chấm dứt theo quy định tại Điều 5 Thỏa thuận này. Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản, bằng tiếng Việt, gồm 02 (hai) trang, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hai Bên đồng ý rằng, đã nghiên cứu kỹ, đọc, hiểu rõ và tự nguyện chấp thuận toàn bộ nội dung các điều khoản và được người có thẩm quyền của mỗi Bên ký, đóng dấu dưới đây. 
ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
ĐẠI DIỆN CỦA BIDV 
(Ký tên, đóng dấu) 
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
         4. Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, nếu có điều khoản nào bị coi là vô hiệu theo phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do thay đổi Luật, thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên tính pháp lý, thực thi và ràng buộc với các Bên. 
Đánh dấu “X” vào thông tin thích hợp (mark “X” where appropriate)
Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng
Application For A Letter Of Credit 
Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị Quý ngân hàng mở một thư tín dụng không 
hủy ngang với nội dung như sau (With all our obligations we hereby request the bank to issue the 
Irrevocable Letter of credit for our account in accordance with the below instructions) 
*
Ngân hàng thông báo – tên, địa chỉ:
(Advising Bank – full name, address)
*
Mã BIC (BIC Code)
Ngân hàng chuyển nhượng (nếu có):
(Transferring Bank if any)
Mã BIC (BIC Code)
Loại L/C: (Form of L/C)
 Transferable     
 Others: 
*
Ngày hết hạn (Date of expiry) 
* 
Nơi hết hạn (Place of expiry)  
*
Tên và địa chỉ khách hàng:
(Name and address of Applicant)
*
Mã số (CIF No.)  
*
Tên và địa chỉ người thụ hưởng:
(Name and address of Beneficiary)
   *
Số tiền: (currency, amount)   
                      Dung sai: (Tolerance)
-
%/+
% 
Dung sai từng mặt hàng, nếu có (Tolerance on each item, if any)
-
%/+
%
*
Chứng từ xuất trình tại:
(Credit available with) 
Chứng từ xuất trình tại
 Bất kỳ ngân hàng nào (Any bank) 
 Ngân hàng xác nhận (Confirming bank) 
 Ngân hàng khác: (Other bank) 
*
Điều khoản thanh toán:
(Payment term) 
Điều khoản thanh toán
 Trả ngay (Sight) 
 ngày sau ngày nhận bộ chứng từ (
 days after sight) 
 ngày sau ngày giao hàng (
 days after shipment date) 
 Khác: (Other) 
Số tiền thanh toán:
(For)
 100% trị giá hóa đơn (100% invoice value) 
% trị giá hóa đơn (
% invoice value) 
 Khác: (Other) 
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Thư tín dụng luôn được phát hành dưới dạng Không hủy ngang (Irrevocable).
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Dung sai chỉ áp dụng cho Tổng trị giá của Thư tín dụng
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Lựa chọn này  áp dụng trong trường hợp số lượng của từng mặt hàng trong Thư tín dụng có dung sai
Thông tin thư tín dụng
(Documentary Credit Details)
Thông tin thanh toán
(Payment Details) 
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 Ngân hàng thông báo (Advising bank) 
Giao hàng từng phần:
(Partial shipment) 
 Cho phép (Allowed) 
 Không cho phép (Not allowed) 
Chuyển tải:
(Transshipment) 
 Cho phép (Allowed) 
 Không cho phép (Not allowed)
Thông tin giao hàng
(Shipment Details) 
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"Trong trường hợp không đủ ký tự, vui lòng điền các nội dung còn thiếu xuống mục Các điều kiện khác"VD: BEN'S ADDRESS: …
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"Trong trường hợp không đủ ký tự, vui lòng điền các nội dung còn thiếu xuống mục Các điều kiện khác"VD: APP'S ADDRESS: …
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Nơi giao hàng:
(Place of Receipt) 
Cảng bốc hàng/ Sân bay đi:
(Port of loading/ Airport of departure) 
Cảng dỡ hàng/ Sân bay đến:
(Port of discharge/ Airport of destination) 
Nơi nhận hàng:
(Place of Destination) 
Ngày giao hàng muộn nhất:
(Latest date of shipment)
Thời hạn giao hàng:
(Shipment period)
..\..\..\..\..\..\..\Desktop\2.png
Chỉ điền 1 trong 2 trường: Ngày giao hàng muộn nhất hoặc Thời hạn giao hàng
..\..\..\..\..\..\..\Desktop\2.png
Chỉ điền 1 trong 2 trường: Ngày giao hàng muộn nhất hoặc Thời hạn giao hàng
*
Mô tả hàng hóa/dịch vụ: 
(Description of goods/services)
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Các trường "Mô tả hàng hóa/dịch vụ", "Chứng từ yêu cầu", "Các điều kiện khác" và "Cam kết khác (nếu có)" đều có tính năng tự động thêm dòng khi nhập liệu (không giới hạn ký tự).
*
Chứng từ yêu cầu:
(
Documents required
)
Các điều kiện khác:
(Additional conditions) 

Documents to be presented within 
 days after 
 shipment date      
 cargo receipt date      
 other: 
 but within the validity of the credit. 

Others 
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Điền các điều kiện khác của Thư tín dụng (nếu có). Đối với các trường nhập liệu bên trên bị thiếu, vui lòng nhập các nội dung thiếu tại ô này. Ví dụ: + App's address: …+ Ben's address: …+ Payment term: …
PHÍ 
(Charges)
Tất cả phí của Ngân hàng phát hành trừ phí hoàn trả và 
phí xử lý là do 
(All issuing bank charge except reimbursing 
and handling charges are for) 
Người chịu phí của ngân hàng
 Người đề nghị chịu (Applicant’s account) 
 Người thụ hưởng chịu (Beneficiary’s account) 
Tất cả các loại phí khác và phí hoàn trả, phí xử lý là do 
(All other banking charges and reimbursing, handling charges 
are for) 
Người chịu phí khác
 Người đề nghị chịu (Applicant’s account) 
 Người thụ hưởng chịu (Beneficiary’s account) 
Khác (Other) 
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Thêm các nội dung về phí nếu không lựa chọn check bên trên.
Đòi tiền điện (nếu có): (TT reimbursement (if any)) 
 Cho phép trong vòng 
 ngày làm việc (Allowed 
 working days) 
Chỉ dẫn xác nhận (nếu có): (Confirmation instruction (if any)) 
 Xác nhận (Confirm) 
 Có thể xác nhận (May add) 
Phí xác nhận do: (Confirmation fees are for) 
 Người thụ hưởng chịu (Beneficiary’s account) 
 Người đề nghị chịu (Applicant’s account) 
Ngân hàng xác nhận: (Confirming Bank)
Mã BIC (BIC Code)
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Điền các điều kiện khác của Thư tín dụng (nếu có). Đối với các trường nhập liệu bên trên bị thiếu, vui lòng nhập các nội dung thiếu tại ô này. Ví dụ: + App's address: …+ Ben's address: …+ Payment term: …
1. 
2. 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
Số fax (Fax Number) 
Trong trường hợp Quý ngân hàng phát hành thư tín dụng phù hợp với đề nghị của chúng tôi, chúng tôi xin cam kết 
1. 
Việc mua hàng hoá theo đơn xin mở thư tín dụng này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam
2. 
Thư tín dụng này tuân thủ theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế ban hành, UCP số xuất bản mới nhất. 
3. 
Trường hợp phí thông báo thư tín dụng, xác nhận thư tín dụng (nếu có) và các phí khác (nếu phát sinh) không được người thụ hưởng thanh toán cho ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận thì chúng tôi sẽ thanh toán thay. 
4. 
Chúng tôi uỷ quyền cho ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại quý ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan 
5. 
Chúng tôi cam kết chuyển tiền đầy đủ, kịp thời theo đúng thông báo của ngân hàng để thanh toán bộ chứng từ đòi tiền và phí ngân hàng theo thư tín dụng này. Trường hợp chúng tôi không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ chuyển tiền thì ngân hàng được phép giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan. Chúng tôi chấp nhận toàn bộ số tiền và lãi suất mà ngân hàng đã giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan. 
6. 
Trường hợp Ngân hàng phải giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan và/hoặc chúng tôi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào tại Giấy đề nghị này, thì chúng tôi đồng ý rằng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được quyền quản lý toàn bộ lô hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc chiếm giữ, vận chuyển, đưa vào lưu kho, cập bờ). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ngân hàng trả thay, nếu chúng tôi không trả được hết nợ, ngân hàng được toàn quyền định đoạt, bán, phát mại kho hàng đó của chúng tôi và/hoặc được định đoạt, bán, phát mại tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (nếu khi mở thư tín dụng doanh nghiệp có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) hoặc thực hiện các biện pháp khác để thu hồi nợ phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cho phép Ngân hàng được trích nợ tài khoản của chúng tôi mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc tổ chức tín dụng khác. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Ngân Hàng bất kỳ chi phí hoặc phí tổn hợp lý nào mà Ngân hàng phải chịu liên quan đến việc xử lý hoặc thực hiện hành động liên quan đến việc phát mại lô hàng và/hoặc tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh khác.
7. 
Chúng tôi cam kết đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của chúng tôi không được thanh toán hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác do lỗi của bên thứ ba. 
8. 
Mọi tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện nghĩa vụ tại Giấy đề nghị này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. 
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên áp dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between  Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail) 
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị Quý ngân hàng sửa đổi thư tín dụng theo dội dung như sau: 
(With all our obligations, we hereby request the bank to issue the Amendment accordance with the below instructions) 
*
Thư tín dụng số: 
(L/C Number)   
*
Phát hành ngày: 
(Dated)
*
Sửa đổi lần thứ: 
(Amendment number)   
Thay đổi thông tin khách hàng:
(Changed Applicant Details)
Thay đổi thông tin Người thụ hưởng:
(Changed Beneficiary information)
Thay đổi ngân hàng thông báo: (Changed Advising bank)
BIC Code    
    Ngày hết hạn mới: 
(New expiry date)
Nơi hết hạn mới: 
(New expiry place)
Số tiền tăng: 
(Amount increased)
Số tiền tăng
Số tiền giảm: 
(Amount decreased)
Trị giá LC mới: 
(New LC amount)
Nơi gửi hàng mới:
(New place of departure) 
Cảng giao hàng mới:
(New port of loading) 
Cảng đến mới:
(Port of discharge) 
Nơi nhận hàng mới:
(New place of destination) 
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Thông tin thư tín dụng 
(Documentary Credit Details) 
Thông tin sửa đổi 
(Amendment Details) 
Đánh dấu “X” vào thông tin thích hợp (mark “X” where appropriate)
Giấy đề nghị Sửa đổi thư tín dụng
Application For A Letter Of Credit Amendment
Mẫu số 08.1/BM.TF
(CIF No.)  
*
Mã số khách hàng 
Dung sai: (Tolerance)     -      %/+      %
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Ten NH theo phuong ngang SN
.\logo BIDV.jpg
Ngày giao hàng muộn nhất mới: (New latest date of shipment)
Thời gian giao hàng mới: (New shipment period)
Giao hàng từng phần: (Partial shipment)

Cho phép (Allowed)

Không cho phép (Not allowed)
Chuyển tải: (Transshipment)

Cho phép (Allowed)

Không cho phép (Not allowed)
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Điền các điều kiện khác của Thư tín dụng (nếu có). Đối với các trường nhập liệu bên trên bị thiếu, vui lòng nhập các nội dung thiếu tại ô này. Ví dụ: + App's address: …+ Ben's address: …+ Payment term: …
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Điền các điều kiện khác của Thư tín dụng (nếu có). Đối với các trường nhập liệu bên trên bị thiếu, vui lòng nhập các nội dung thiếu tại ô này. Ví dụ: + App's address: …+ Ben's address: …+ Payment term: …
Mô tả hàng hóa (Description of Goods and/or Services)
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Điền các nội dung sửa đổi khác của Thư tín dụng (nếu có).
Nội dung xóa bỏ: (Text to be deleted)
Nội dung thêm mới: (Text to be added)
Chứng từ yêu cầu: (Documents Required)
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Điền các nội dung sửa đổi khác của Thư tín dụng (nếu có).
Nội dung xóa bỏ: (Text to be deleted)
Nội dung thêm mới: (Text to be added)
Điều khoản khác: (Additional Conditions)
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Điền các nội dung sửa đổi khác của Thư tín dụng (nếu có).
Nội dung xóa bỏ: (Text to be deleted)
Nội dung thêm mới: (Text to be added)
Sửa đổi khác: (Other amendments)
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Điền các nội dung sửa đổi khác của Thư tín dụng (nếu có).
Các điều khoản khác không thay đổi (Other terms and conditions remain unchanged)
Người hưởng chịu (Beneficiary)
Phí sửa đổi của ngân hàng phát hành L/C do
(Amendment charges of Issuing bank born by)

Chúng tôi chịu (Applicant)

Người hưởng chịu (Beneficiary)
PHÍ 
(Charges)
Người trả tiền chịu phí
Người trả tiền chịu phí
Phí sửa đổi của ngân hàng thông báo L/C do 
(Amendment charges of Issuing bank born by)
Chúng tôi chịu (Applicant)
1. 
2. 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
Số fax (Fax Number) 
Chúng tôi cam kết: 
1. 
Việc mua bán hàng hoá theo thư tín dụng và sửa đổi này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế về quản lý ngoại hối của nhà nước Việt nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. 
2. 
Thư tín dụng và sửa đổi thư tín dụng này tuân thủ theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế ban hành, UCP số xuất bản mới nhất.
3. 
Trường hợp phí thông báo sửa đổi, xác nhận sửa đổi (nếu có) không được người thụ hưởng thanh toán cho ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận thì chúng tôi sẽ thanh toán thay.
4. 
Chúng tôi uỷ quyền cho ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại quý ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan.
5. 
Chúng tôi cam kết chuyển tiền đầy đủ, kịp thời theo đúng thông báo của ngân hàng để thanh toán bộ chứng từ đòi tiền và phí ngân hàng theo thư tín dụng này. Trường hợp chúng tôi không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ chuyển tiền thì ngân hàng được phép giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan. Chúng tôi chấp nhận toàn bộ số tiền và lãi suất mà ngân hàng đã giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan.
6. 
Trường hợp Ngân hàng phải giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan và/hoặc chúng tôi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào tại Giấy đề nghị này, thì chúng tôi đồng ý rằng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được quyền quản lý toàn bộ lô hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc chiếm giữ, vận chuyển, đưa vào lưu kho, cập bờ). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ngân hàng trả thay, nếu chúng tôi không trả được hết nợ, ngân hàng được toàn quyền định đoạt, bán, phát mại kho hàng đó của chúng tôi và/hoặc được định đoạt, bán, phát mại tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (nếu khi mở thư tín dụng doanh nghiệp có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) hoặc thực hiện các biện pháp khác để thu hồi nợ phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cho phép Ngân hàng được trích nợ tài khoản của chúng tôi mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc tổ chức tín dụng khác. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Ngân Hàng bất kỳ chi phí hoặc phí tổn hợp lý nào mà Ngân hàng phải chịu liên quan đến việc xử lý hoặc thực hiện hành động liên quan đến việc phát mại lô hàng và/hoặc tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh khác.
7. 
Mọi tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện nghĩa vụ tại Giấy đề nghị này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
8. 
Các nội dung ủy quyền và cam kết khác của chúng tôi thực hiện theo Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng.
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between  Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail) 
Ngân hàng nhận lúc (Received by BIDV on) _____giờ (hour) _____ phút (minutes) ngày (date) _____ / _____ / ________
Ký và ghi rõ họ tên (Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Đề nghị kiêm Hợp đồng 
Đăng ký thực hiện giao dịch Tài trợ thương mại, Bảo lãnh quốc tế
Application cum Contract to Register for Trade Finance, International Guarantee Transactions 
Số hợp đồng (No.)
: 
*
Tên khách hàng
(Name of Customer):
*
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
(Business registration certificate No):  
*
Địa chỉ 
(Address): 
*
Số CIF (CIF Number):
*
Người đại diện hợp pháp 
(Representative by law):  
*
Chức vụ 
(Position):  
CHÚNG TÔI ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, BẢO LÃNH QUỐC TẾ NHƯ SAU: 
(We register for trade finance and international guarantee transactions as follows:) 
1. Các giao dịch Tài trợ thương mại, gồm 
(Trade finance transactions, including): 
Các giao dịch thanh toán, tài trợ mua hàng theo phương thức L/C như phát hành L/C, phát hành bảo lãnh nhận hàng/ ký hậu vận đơn/phát hành thư ủy quyền nhận hàng;
(Buying goods/service/performance settlement and finance under L/C i.e. Issuance of documentary credit, Issuance of a shipping guarantee / endorsement of a bill of lading /issuance of letter of authorization to receive of shipment;)
Các giao dịch thanh toán, tài trợ bán hàng theo phương thức L/C như Thông báo L/C; Chuyển nhượng L/C; Hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ; Chiết khấu hối phiếu đòi nợ theo hình thức L/C, nhờ thu; Chiết khấu miễn truy đòi dựa trên thỏa thuận Forfaiting với Ngân hàng đại lý; Xác nhận L/C;
(Selling goods/service/performance settlement and finance under L/C i.e. Advice of a documentary credit, Transfer of a documentary credit; Draft documents examination instructions; Discount of draft drawn under L/C, collection; Discount without recourse based on Forfaiting agreement with agent bank; Confirm of L/C;)
Các giao dịch thanh toán, tài trợ mua hàng, bán hàng theo phương thức Nhờ thu
(Buying/selling goods/service/performance Settlement and finance under collection)
2. Các giao dịch Bảo lãnh quốc tế, gồm 
(International letter of guarantee transactions, including): 
 Thông báo bảo lãnh (
Advice of letter of guarantee – L/G); 
 Phát hành bảo lãnh quốc tế 
(Issue of international letter of guarantee); 
 Phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng 
(Issue of L/G based on counter-guarantee).
Thông tin về Khách hàng 
(Information of customer)
Thông tin đăng ký
(Register information)
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Đề nghị kiêm hợp đồng này không thay thế các giấy đề nghị/thỏa thuận/hợp đồng giữa BIDV và Khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ sản phẩm thanh toán cụ thể như Giấy đề nghị phát hành L/C hay Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ qua email/fax…
(This application cum contract will not substitute other application/agreement/contract between BIDV and Customer in supplying settlement and trade finance services such as Application for issuance of documentary credit or Agreement on supply and usage of Draft document examination through email/fax…)
Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận điều kiện và điều khoản thực hiện giao dịch tài trợ thương mại, bảo lãnh quốc 
tế tại BIDV tại mặt sau của văn bản này. 
(Customer acknowledges to have been fully aware, understood and agreed to the entire terms and conditions hereunder)
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
THỰC HIỆN GIAO DỊCH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, BẢO LÃNH QUỐC TẾ TẠI BIDV
(Terms and conditions to register for trade finance and international guarantee transactions at BIDV)
 
Khách hàng xác nhận đã nhận biết đầy đủ, hiểu rõ, đồng ý thực hiện toàn bộ điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Khách hàng khi đề nghị BIDV thực hiện giao dịch Tài trợ thương mại, bảo lãnh quốc tế (Điều khoản, điều kiện) và các quy định sau: 
(Customer acknowledges to have been fully aware, understood and agreed to perform the entire terms and conditions, rights and responsibilities of himself when request BIDV to handle trade finance, international guarantees transactions (Terms, Conditions) and the following provisions:)
1.     Khách hàng có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. 
(Customer has full legal capacity and behavioral capacity in accordance with the law.)
2.    Khách hàng có đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ, hợp pháp theo quy định của từng nghiệp vụ. 
(Customer satisfies all required conditions, have eligible and legal documents required for each transaction)
3.    Cam kết giao dịch không liên quan tới hoạt động rửa tiền và hoặc các hoạt động khác mà pháp luật cấm thực hiện. 
(Commit that transactions are not related to money laundering or other activities that prohibited by the law)
4.    Khách hàng đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Khách hàng không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác do lỗi của bên thứ ba. 
(Customer commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution’s point of view regarding these transactions) or other reasons due to third parties’ fault)
5.    Cam kết việc mua bán hàng hóa của Khách hàng hoàn toàn phù hợp với quy định về xuất nhập khẩu và quy chế về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. 
(Commit that the buying and selling goods/service/performance of Customer are completely in line with the current Vietnamese law, the import and export regulations as well as Foreign Exchange control regulations by Vietnamese State)
6.    Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến giao dịch và ủy quyền cho BIDV ghi nợ tài khoản của Khách hàng tại BIDV để thanh toán các khoản phí liên quan 
(Pay full all the fees related to the transactions and authorize BIDV to debit the customer’s account at BIDV to make payment for related charges)
7.    Cam kết khi đề nghị BIDV thực hiện giao dịch thanh toán, tài trợ mua hàng 
(Commitment when request BIDV to handle buying goods/service/performance settlement or finance)
-     Thư tín dụng và các sửa đổi thư tín dụng tuân thủ theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế ban hành, UCP số xuất bản mới nhất 
(L/C and amendments subject to The Uniform and Practice for Documentary Credits, ICC Publication UCP latest version)
-     Trường hợp phí thông báo thư tín dụng, sửa đổi, xác nhận thư tín dụng, sửa đổi (nếu có) và các phí khác (nếu phát sinh) không được người thụ hưởng thanh toán cho ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận thì Khách hàng sẽ thanh toán thay. 
(If fees for advice of L/C, L/C amendment, confirmation of L/C, amendment of L/C confirmation (if any) and other charges (if incurred) of advising or confirming bank are not covered by the beneficiary, customers will be responsible for the payment instead.)
-     Cam kết chuyển tiền đầy đủ, kịp thời theo đúng thông báo của BIDV để thanh toán bộ chứng từ đòi tiền và phí ngân hàng theo thư tín dụng đề nghị BIDV phát hành. Trường hợp Khách hàng không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ chuyển tiền theo Đề nghị này, BIDV được phép giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan và Khách hàng chấp nhận toàn bộ số tiền và lãi suất mà BIDV đã giải ngân bắt buộc. 
(Commit to remit fully and promptly as notified by BIDV to settle for the documents and chargess according to L/C issued by BIDV. In case of failure to implement promptly, BIDV is entitled to disburse mandatorily for the payment required, Customers must accept the full amount and the interest rate that the Bank has disbursed mandatorily)
-     Trường hợp BIDV phải giải ngân bắt buộc để thanh toán cho các bên liên quan và/hoặc Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào tại Giấy đề nghị này, thì Khách hàng đồng ý rằng BIDV được quyền quản lý toàn bộ lô hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc chiếm giữ, vận chuyển, đưa vào lưu kho, cập bờ). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ngân hàng trả thay, nếu chúng tôi không trả được hết nợ, BIDV được toàn quyền định đoạt, bán, phát mại kho hàng đó của chúng tôi và/hoặc được định đoạt, bán, phát mại tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (nếu khi mở thư tín dụng doanh nghiệp có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) hoặc thực hiện các biện pháp khác để thu hồi nợ phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cho phép BIDV được trích nợ tài khoản của chúng tôi mở tại BIDV hoặc tổ chức tín dụng khác. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại cho BIDV bất kỳ chi phí hoặc phí tổn hợp lý nào mà Ngân hàng phải chịu liên quan đến việc xử lý hoặc thực hiện hành động liên quan đến việc phát mại lô hàng và/hoặc tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh khác. 
(Customers volunteer and agree that BIDV is entitled to manage the entire shipment that BIDV had disbursed. Within 10 days after the bank paid on its behalf, if the debt is not paid off, BIDV is entitled to sell the goods, as well as the mortgaged, pledged or guaranted assets (in case customer uses mortgaged, pledged or guaranted assets as collateral when issuing L/C). The bank is also entitiled to request the court or other solutions to recover the debt.)
-     Cam kết phối hợp với BIDV khi cần/khi được yêu cầu để xác định việc khai báo hải quan điện tử/tờ khai hải quan của lô hàng liên quan sau khi nhận hàng, muộn nhất 30 ngày sau ngày thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 
(Commit to BIDV of the customs declaration of the relevant shipment after receipt of goods, at the latest 30 days after the date of payment or acceptance.)
8.    Cam kết khi đề nghị BIDV thực hiện giao dịch thanh toán, tài trợ bán hàng 
(Commitment when request BIDV to handle selling goods/service/performance settlement or finance)
-     Việc đòi tiền thuộc lô hàng chỉ được thực hiện duy nhất tại BIDV. Khách hàng ủy quyền cho Ngân hàng được thay mặt Khách hàng lựa chọn đơn vị chuyển phát nhanh và gửi thư đòi tiền và Bộ chứng từ tới Ngân hàng nhờ thu/Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định thanh toán để đòi tiền lô hàng nói trên (trừ khi có chỉ dẫn khác) và Khách hàng chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh từ và hoặc liên quan mà không do lỗi của BIDV. 
(The claiming of shipments must be made only at BIDV. The Bank on  behalf of customer to send Covering letter and documents to collecting bank/ issuing bank/ nominated bank to claim for above shipments, and Customer accept all risks that may arise from and/or related to not due to the fault of BIDV.)
-     Trường hợp các giao dịch nhờ thu theo cùng một L/C có thể không được thực hiện duy nhất tại BIDV, BIDV không thể xác định được sự phù hợp về việc giao hàng (số lượng, lịch trình giao hàng…) do đó Khách hàng chấp nhận rủi ro liên quan đến việc hàng hóa được giao đảm bảo tuân theo điều kiện điều khoản của L/C. 
(If multiple collections under a L/C are not presented only at BIDV, the bank cannot confirm the compliance of shipments (amount, schedule, etc.). Thus, customers accept risks related to the fact that goods may not be shipped in accordance with L/C terms and conditions)
-     Chúng tôi hiểu rằng việc kiểm tra chứng từ (trường hợp khách hàng đề nghị kiểm tra chứng từ theo L/C) là việc kiểm tra bề mặt chứng từ với các điều khoản, điều kiện của thư tín dụng, các điều khoản của UCP600 và tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu rằng trừ trường hợp BIDV xác nhận thư tín dụng, BIDV không đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng phát hành thư tín dụng/ngân hàng nhờ thu trong giao dịch nhờ thu quy định tại đề nghị này.
(We understand that document checking (in case customer requests to check documents under L/C) means checking on the face of documents against terms and conditions of L/C, UCP600 and international standard banking practice. And we also understand that unless BIDV confirm L/C, BIDV does not ensure the issuing bank/collecting bank’s payment ability in this transaction).
-     Việc đòi tiền/hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ tuân thủ theo: Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (phiên bản năm 2007) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 600 (trường hợp nhờ thu theo L/C); Quy tắc thống nhất về nhờ thu kèm chứng từ (phiên bản năm 1995) do Phòng Thương mại quốc tế ban hành, số xuất bản 522 (trường hợp nhờ thu kèm chứng từ theo phương thức nhờ thu). 
(This instructions subject to The Uniform and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication Number 600 (UCP600) if under L/C; The Uniform Rules for collections, 1995 Revision, ICC Publication No.522 (URC522) if under Collections)
-     Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ: (i) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, không có tranh chấp, chưa được chuyển nhượng cho bất cứ Bên thứ ba nào khác và chưa thế chấp, cầm cố hoặc dùng làm tài sản bảo đảm dưới hình thức khác nhằm đảm bảo thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, (ii) hiện tại, không có bất kỳ sự tranh chấp, khiếu kiện, tố tụng pháp lý hoặc phân xử trọng tài liên quan đến lô hàng thuộc hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ và Hợp đồng ngoại thương nêu trên. Khách hàng sẽ thông báo ngay trong vòng 02 ngày làm việc cho Ngân hàng khi có tranh chấp hoặc khi nhận biết được có việc khiếu kiện hoặc Lệnh của tòa án liên quan đến lô hàng thuộc hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ mà Ngân hàng đã chiết khấu cho Khách hàng. Khách hàng cam kết sử dụng tiền chiết khấu hợp pháp, đúng mục đích. 
(Bill of exchange and documents: (i)  owned by customer by law without being disputed or transfered to any third party or being mortgaged, pledged, guaranteed assets, (ii) not being   entitle to any dispute, lawsuit, legal proceeding relating to the shipment at this time. Customer notify BIDV immediately not more than 2 working days if any dispute, lawsuit, legal proceeding happened or known by Customer. Customer commit to use the discounted money for the right purposes and which permited by law)
-     Chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu rõ, đầy đủ thông tin liên quan đến việc đề nghị BIDV thực hiện giao dịch và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch; cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện BIDV kể cả trong trường hợp các giao dịch của Chúng tôi không được thanh toán hoặc bị đòi hoàn trả/đòi trả lại tiền hoặc bị tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài, các lý do khác liên quan đến quan điểm, chính sách của mỗi ngân hàng/tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch đó) và các trường hợp khác không do lỗi của BIDV. 
(We commit to have studied and fully understood information regarding requesting BIDV to handle transactions and problems that may arise during the transactions; commit to accept all the risks that may arise, and do not claim or sue BIDV even in case the transactions may not be paid or must be repaid/refund/reimbursed or be confiscated, blocked or suspended (due to embargo, crime, terrorism, money laundering or in connection with the subjects that shall fulfill obligations in an enforced judgment or ruling or foreign agency order or reasons due to bank/financial institution’s point of view regarding these transactions) or other reasons not due to BIDV’s fault).
-      Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng được thay mặt chúng tôi lựa chọn đơn vị chuyển phát nhanh và gửi thư đòi tiền và bộ chứng từ tới ngân hàng nhờ thu/ngân hàng phát hành/ngân hàng được chỉ định để đòi tiền lô hàng nói trên; Chúng tôi ủy quyền cho BIDV cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của L/C hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan để phục vụ mục đích đòi tiền. Chúng tôi chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh từ và hoặc liên quan mà không do lỗi của BIDV. 
(We authorise BIDV to select a courier service and send the payment claim and documents to the collecting bank/issuing bank/nominated bank for collection on our behalf; We authorize BIDV to supply information related to this transaction as per L/C terms and conditions or upon request by related parties in order to claim payment. We commit to take any related risk which is not incurred from BIDV’s side).
-     Mọi tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện nghĩa vụ tại Đề nghị này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 
(Signatures and Stamp)
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 
(For bank)
       BIDV đồng ý với những thông tin khách hàng đăng ký và xác nhận ở trên 
      (BIDV agree with information supplied and confirmed above by Customer) 
 Đại diện Ngân hàng 
(Bank’s representative)
                                                                                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
VỀ TRANG ĐẦU
To first page
Giấy đề nghị Phát hành thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc/ Ký hậu vận đơn/  
Phát hành thư ủy quyền nhận hàng/ Giải tỏa bộ chứng từ
Application for Issuance of a Letter of Indemnity without original Bill(s) Of Lading/ Endorsement of a Bill of Lading/
Issuance of Letter of Authorization to Receive of Shipment/ Release of Documents
*
Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng: 
(With all our obligations we hereby request the bank to:) 
Phát hành thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc (Issue Letter of Indemnity without original Bill(s) of Lading)
Ký hậu vận đơn
 (Issue Advanced Endorsement of B/L) 
Phát hành thư ủy quyền nhận hàng 
(Issue Letter of authorization to receive of Shipment) 
Giải tỏa bộ chứng từ
 (Release of documents) 
theo nội dung như sau: (for our account in accordance with the below instructions:)
*
Tên khách hàng: 
(Customer name)
*
Mã số KH 
(CIF No.)  
*
Tên hãng vận tải: 
(Shipping agent)
*
Thư tín dụng số: 
(LC number)   
*
Trị giá đòi tiền: 
(Claim amount)  
*
Số hoá đơn/Số hợp đồng: 
(Invoice number/Contract number) 
*
Trị giá hóa đơn: 
(Invoice value)   
*
Số vận đơn: 
(Bill of lading number)
*
Tên hàng hóa: 
(Name of merchandise): 
Thư nhận hàng sẽ hết hạn ngày (Expiry date of letter of indemnity without original bill(s) of lading):
Chúng tôi uỷ quyền cho ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại quý ngân hàng:
(We hereby authorize you to debit our account at your bank for full settlement and/or charges) 
Tài khoản số: 
 số tiền: 
 để thanh toán bộ chứng từ đòi tiền. 
Chúng tôi cam kết sẽ nhận nợ vay theo hợp đồng vay vốn đã ký với ngân hàng
(We unconditionally and irrevocably accept a compulsory trade loan under the Loan Agreement No. for full settlement plus 
charges. We agree that you shall have the right to impose any interest rate, default interest rate or any other fees and 
charges that may be applicable to this compulsory trade loan) 
Thông tin các bên
(Party Details)
Thông tin về lô hàng
(Shipment Details)
*
Nguồn vốn thanh toán
(Source of funds)
Đ
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
Khác: 
(Others) 
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms) 
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
Chúng tôi cam kết 
(We hereby guarantee that):
1.    Việc nhận lô hàng nói trên là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với pháp luật Việt Nam có liên quan.
(The receipt of goods hereof complies with Vietnamese law).
2.    Chấp nhận mọi bất đồng (nếu có) và không khiếu nại về bộ chứng từ đòi tiền liên quan đến vận đơn đã ký hậu/thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc đã phát hành/thư ủy quyền nhận hàng đã phát hành và cam kết thanh toán theo trị giá đòi tiền của bộ chứng từ khi về đến ngân hàng. 
(We will accept all discrepancies (if any) of the related documents without any claim and confirm to pay as per instruction on cover letter and set of documents actual received by the bank).
3.    Bộ chứng từ nhờ thu sẽ được gửi về Ngân hàng (trường hợp ký hậu/bảo lãnh theo nhờ thu). 
(Documents on collection will be presented via your bank).
4.    Sau khi nhận được vận đơn gốc, sẽ đổi lại bản gốc thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc từ hãng vận tải và chuyển trả lại ngân hàng. 
(Upon receipt of original B/L, we will exchange original B/L for original letter of indemnity without original bill(s) of lading  and will return original letter of indemnity without original bill(s) of lading to your bank).
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail). 
Ngân hàng nhận lúc
 (Received by BIDV on) _____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name) 
Công ty đã nhận vận đơn ký hậu/Thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc/Ủy quyền nhận hàng/Bộ chứng từ lúc:
_____
giờ
(hour)
 _____ 
phút
(minutes)
ngày
(date)
 _____ / _____ / ________ 
Ký và ghi rõ họ tên 
(Signature and specify name)
VỀ TRANG ĐẦU
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Giấy đề nghị gửi đòi tiền theo bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng
Application For Sending beneficiary’s claim under guarantee/standby L/C
Với trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi kính đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện gửi đòi tiền theo bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng được đề cập dưới đây (With our own responsibilities, we hereby request you to send our claim under Guarantee/Standby L/C mentioned below)
*Tên và địa chỉ đơn vị đề nghị:
(Name and address of Beneficiary)
*
Mã số 
(CIF No.)  
Bảo lãnh/Thư tín dụng dự phòng do BIDV thông báo (Guarantee/ SBLC advised by BIDV),
số tham chiếu của BIDV (BIDV ref.):
Bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng do Ngân hàng khác thông báo (Guarantee/SBLC advised by other bank).
Đơn vị đề nghị (Beneficiary)
*Thông tin giao dịch (Transaction details)
Đề nghị dánh dấu "X" vào ô thích hợp (Please tick to appropriate check box)
Bảo lãnh/Thư tín dụng dự phòng
Ten NH theo phuong ngang SN
.\logo BIDV.jpg
Mẫu số 11.1/BM.TF
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, *Chi nhánh                                       (sau đây gọi là BIDV)
(To: Joint stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam,                         Branch* (hereinafter called BIDV)
1.    Số bảo lãnh/số thư tín dụng dự phòng (Guarantee No/ SBLC No.):
2.    Đơn vị phát hành (Issuing Party):
 
3.    Ngày phát hành (Date of Issue):
4.    Số tiền bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng (Guarantee/SBLC Amount):
5.    Các sửa đổi bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng liên quan (Sequence No. of accepted amendment(s)):
 
 
6.    Trị giá đòi tiền (Claim Amount):
7.    Hình thức đòi tiền (Claim form):
Yêu cầu thanh toán (Claim for payment):
Yêu cầu gia hạn hoặc thanh toán (Extend or Pay request)
Khác (other):
Hình thức đòi tiền
*Chỉ dẫn gửi đòi tiền (Claim sending instructions)
Đề nghị ngân hàng gửi hồ sơ đòi tiền tới đơn vị phát hành (BIDV is required to send our claim document to Issuing party)
Bằng thư (by courier)
Tên và địa chỉ Đơn vị nhận (Name and address of Receiver):
Bằng chuyển tải nội dung thư đòi tiền qua điện Swift
(by relaying our claim letter through Swift message)
Mã Swift của Đơn vị nhận (Receiver’s BIC/Swift code):
Uỷ quyền và cam kết (Our authorisations and commitments): 
1.  Chúng tôi hiểu rõ trường hợp BIDV đồng ý thay mặt chúng tôi gửi hồ sơ đòi tiền theo bảo lãnh, BIDV không có trách nhiệm phải tư vấn hay cam kết hay bất cứ trách nhiệm nào khác liên quan ngoài việc gửi hồ sơ theo đề nghị của chúng tôi.
(We understand that in case BIDV sends our claim documents under Guarantee/Standby L/C on our behalf, BIDV is not responsible for giving advice or having commitment or any responsibility other than sending the claim documents at our request).
2.  Chúng tôi ủy quyền cho Quý Ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng để thanh toán các khoản phí liên quan 
(You are authorised to debit our account with you for any charges relating to this request).  
3.   Chúng tôi có trách nhiệm gửi xác nhận với BIDV về việc đã nhận được thanh toán theo đòi tiền và/hoặc các chỉ dẫn khác liên quan (nếu có). Chúng tôi hiểu rõ BIDV sẽ thực hiện đóng hồ sơ trong trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày BIDV gửi đòi tiền theo đề nghị này mà không có phản hồi của đơn vị nhận. 
(We hereby commit to give confirmation to BIDV on the receipt of payment under our claim and/or other relevant instructions (if any). We understand that BIDV will close the file on this request in the event that there is no response from the receiver within 30 days from the date BIDV sends the claim documents under this request).
, *ngày (date) 
*tháng (month) 
*năm (year)
Ngân hàng nhận lúc (Received by BIDV on) _____giờ (hour) _____ phút (minutes) ngày (date) _____ / _____ / ________
Ký và ghi rõ họ tên (Signature and specify name).
* Giấy đề nghị này được lập bằng song ngữ Việt – Anh. Trong trường hợp cách hiểu không thống nhất giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng (This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between Vietnamese and English version, Vietnamese version shall prevail).
VỀ TRANG ĐẦU
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Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện theo ủy quyền 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (Signatures and Stamp) 
Tài khoản của chúng tôi (Our account No.):
Khi cần, liên hệ Ông/Bà (for further information, please contact Mr/Ms):
Số điện thoại (Telephone Number) 
 Số fax (Fax Number) 
*Chỉ dẫn gửi đòi tiền (Claim sending instructions)
-   Thư đòi tiền (Claim letter):
-   Khác (others):
Đề nghị ngân hàng xác nhận với đơn vị phát hành về tính xác thực chữ ký trên thư đòi tiền của chúng tôi 
(BIDV is requested to confirm the authenticity of signature on our claim to Issuing party)
Khác (Others instructions): 
GIẤY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NHẬN THÔNG BÁO GIAO DỊCH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI VÀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG BẰNG PHƯƠNG THỨC THƯ ĐIỆN TỬ
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh ................................ (sau đây gọi là BIDV)
THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp)
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
1.  Dịch vụ nhận thông báo giao dịch tài trợ thương mại và bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức thư điện tử là dịch vụ BIDV gửi thư điện tử (đính kèm tệp PDF) từ địa chỉ bidv.tf@bidv.com.vn tới địa chỉ thư điện tử mà khách hàng đã đăng ký sau khi giao dịch được phê duyệt trên hệ thống của BIDV.
2.  Tệp PDF được gửi kèm thư điện tử mà BIDV đã gửi là thông báo giao dịch chính thức. BIDV không luân chuyển thông báo giao dịch bản vật lý (bản giấy) tới khách hàng trừ một số trường hợp theo quy định của BIDV hoặc theo lựa chọn dịch vụ ở phần đăng ký dịch vụ dưới đây.
1.  Chúng tôi đã đọc và hiểu rõ các thông tin về dịch vụ và đồng ý đăng ký dịch vụ nhận thông báo giao dịch tài trợ thương mại và bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức thư điện tử theo địa chỉ thư tín dụng nêu trên.
2.  Chúng tôi xác nhận địa chỉ nhận thư điện tử đã đăng ký là chính xác và chịu trách nhiệm về việc đăng ký này.
3.  Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng BIDV có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho chúng tôi.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
 
 
Ghi chú: (*) Khách hàng chỉ đăng ký 01 địa chỉ thư điện tử duy nhất
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
BIDV ................................................ nhận đăng ký của khách hàng vào ........... giờ ........... ngày ........./........./.........
Người thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)
Địa chỉ thư điện tử mới/thay thế
Địa chỉ thư điện tử huỷ đăng ký
    Khi cần thông báo giao dịch bản vật lý (bản giấy) nào chúng tôi sẽ đề nghị để ngân hàng cung cấp.
    Đề nghị ngân hàng cung cấp tất cả các thông báo giao dịch bằng bản vật lý (bản giấy).
    Khác (ghi cụ thể):
Tên khách hàng: ............................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... Điện thoại: ........................................................................................................................................................................ Giấy đăng ký doanh nghiệp số  .................................................................. Ngày cấp:.............../............/........................ Nơi cấp: .............................................................................................................................................................................
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BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
FIRST
 Bill of Exchange (
SECOND
 being unpaid) 
pay to 
The sum of  
To: 
                                                   Authorised signature(s) 
BILL OF EXCHANGE 
No.
Date:
For: 
Place:
At  
 of this 
SECOND
 Bill of Exchange (
FIRST
 being unpaid) 
pay to 
The sum of  
To: 
                                                   Authorised signature(s) 
LƯU
Save
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Send to Email
VỀ MẶC ĐỊNH
Clear
VỀ TRANG MENU
Main Menu
                                                                                                            Authorised signature(s) 
                                                                                                            Authorised signature(s)
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