Đơn vị: .................................................
Điện thoại: ...........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Công Thương
SAIGONBANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Địa chỉ: 2C PHÓ ĐỨC CHÍNH – Q1 – TPHCM
Tel: (08)39143183 , Fax: (08)39143193, SWIFT: SBITVNVX

V/v: Yêu cầu thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu / chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ
xuất khẩu.
Chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ giao hàng xuất trình theo L/C  trả ngay  trả
chậm
số ................................................................................................................................. với chi tiết như
sau:
- Trị giá: ............................................................... Hoá đơn số:................................................................
- Loại và số lượng chứng từ:
DRAFT

B/Ls

INV.

PACK
LIST

ORIGIN
CERT

HEALTH
CERT

INSP
CERT

BEN’S
CERT

PHYTO
CERT

FUMI
CERT

COPY
OF FAX

COUR
RECPT

Đề nghị Ngân hàng:
 Thanh toán cho chúng tôi khi Ngân hàng nước ngoài trả tiền.
 Chiết khấu hối phiếu có thời hạn với số tiền không vượt quá ..............................................
* Thời hạn chiết khấu:  60 ngày kể từ ngày chiết khấu hối phiếu đối với L/C trả
ngay.
 Từ ngày chiết khấu đến 10 ngày sau ngày đáo hạn hối
phiếu đối với L/C trả chậm.
* Phí chiết khấu: theo mức phí hiện hành của ngân hàng.
 Khi thanh toán/ chiết khấu, vui lòng ghi có vào tài khoản của chúng tôi
số: ..................................................................... tại ......................................................................
 Trường hợp bộ chứng từ có sai biệt, đề nghị Ngân hàng gởi chứng từ trên cơ sở chấp
nhận.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và không khiếu nại Ngân hàng trong trường hợp
ngân hàng nước ngoài từ chối thanh toán bộ chứng từ nêu trên.
Nếu được chiết khấu, chúng tôi cam kết:
1. Uy quyền cho Ngân hàng được tự động thu hồi số tiền chiết khấu + phí chiết khấu +
chi phí khác nếu có khi Ngân hàng nước ngoài trả tiền.

2. Hoàn trả lại Ngân hàng số tiền chiết khấu + phí chiết khấu + chi phí khác nếu có
trong trường hợp hối phiếu bị từ chối thanh toán hoặc trong trường hợp hết thời hạn
chiết khấu mà Ngân hàng nước ngoài chưa thanh toán.
3. Trường hợp hối phiếu bị từ chối thanh toán hoặc hết thời hạn chiết khấu mà Ngân hàng
nước ngoài chưa thanh toán, Ngân hàng được tự động trích tài khoản tiền gởi của
chúng tôi tại Ngân hàng để thu hồi số tiền chiết khấu + phí chiết khấu + lệ phí khác nếu
có. Nếu tài khoản chúng tôi không đủ tiền, đề nghị Ngân hàng chuyển sang nợ quá hạn
và thu lãi theo biểu lãi suất quá hạn của Ngân hàng.
4. Ngoài hối phiếu kèm bộ chứng từ nêu trên , chúng tôi đồng ý dùng toàn bộ tài sản, bất
động sản, tiền tại quỹ, tiền gởi trong các tài khoản thuộc công ty chúng tôi để đảm bảo
cho số nợ chiết khấu và xác nhận rằng Ngân hàng được quyền truy đòi trên toàn bộ
tài sản này để thu nợ.

Ngân hàng ký nhận
Lúc……....giơ………….ngày……………
Kế toán trưởng (nếu có)
(Ký tên)

Ngày…..…tháng……..năm……..
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG:
Ngân hàng chấp thuận chiết khấu:
Số tiền chiết khấu: ................................................. tương đương ...................... % trị giá hối phiếu.
Phí chiết khấu: .................................. % năm.
Ngày chiết khấu:
Người có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

