
APPLICANT/ Khách hàng

 DETAILS OF DRAFTS/ 

Nội dung hối phiếu

LETTER OF CREDIT/ 

Thư tín dụng

(2)

DETAILS OF SHIPMENT/ 
Nội dung giao hàng

(3)

PKG. LIST/ 
Phiếu đóng gói 
hàng hóa

ORIGIN CERTIFCATE/ 
Chứng nhận xuất xứ

OTHER DOCS/ 
Chứng từ khác 

REMARKS/
Ghi chú

OTHER INSTRUCTIONS/Chỉ 
thị khác

CHARGES/ Phí

NOTE TO APPLICANT/Lưu ý đối 
với khách hàng

NEGOTIATION EFFECTIVE 
DATE/Ngày  chiết khấu có hiệu 
lực :  

REF NO./Số giao dịch:
NEGOTIATED INTEREST/
Lãi suất chiết khấu :

APPROVED/
Người duyệt

CHECKED/
Người kiểm soát

MADE/ Người làm 
giao dịch

RECEIVED/ Người 
nhận

(1)

TENOR OF NEGOTIATION / 
Thời hạn chiết khấu

MERCHANDISE/Hàng hóa

DRAWEE/Người trả tiền

NO./Số

(For Sight Bills/Đối với hối phiếu trả ngay)
o 14 calendar days from the Bank's acceptance date/ 14 ngày theo lịch kể từ ngày Ngân hàng chấp 
nhận chiết khấu bộ chứng từ 

DUE ON/Ngày thanh toán

CURRENCY OF 
NEGOTIATION /  

Đồng tiền chiết 
khấu

NEGOTIATED PRICE/ Giá chiết khấu

CONTRACT REF. NO/Hợp đồng số

DRAWER/Người đòi tiền

TENOR OF MATURITY/Thời hạn

EXPIRY DATE/Ngày hết hạn LATEST DATE OF PRESENTATION/Ngày xuất trình chứng từ muộn nhất

Quantity/Số lượng

BUYER/Người mua

NOMINATED BANK/Ngân hàng xuất trình

ISSUED BY/Ngân hàng phát hành DATE/Ngày

B/L (AWB) NO./Vận đơn số

FOR CUSTOMER / Phần dành cho Khách hàngFOR BANK USE ONLY / Phần dành cho Ngân hàng

 Authorised signature (s)/ 
Chứ ký ủy quyền

DISPOSAL OF 
NEGOTIATED 

PROCEEDS/Sử dụng tiền chiết 
khấu thu được 

CREDIT OUR ACCOUNT NO./ Đề nghị ghi có tài khoản số của
chúng tôi

 Authorised signature (s)/ 
Chứ ký ủy quyền

Accepted by Mizuho Bank, Ltd. - Hanoi 
Branch 
/ Chấp nhận bởi Ngân hàng Mizuho  Bank, Ltd. - 
Chi nhánh Thành phố Hà Nội

APPLICATION FOR NEGOTIATION OF BILLS
Đơn đề nghị chiết khấu hối phiếu

TO/Kính gửi: MIZUHO BANK, LTD. HANOI BRANCH/Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. Chi nhánh TP. Hà Nội

DISCREPANCY/Sai biệt     ( )  L/G HOLD EXTEND/Chiết khấu bằng thư bảo lãnh

DEBIT OUR ACCOUNT NO./ Đề nghị ghi nợ TK của chúng tôi số. 

SHIPPING DOCS 
ENCLOSED/ Chứng từ hàng 

hóa gửi kèm 
(4)

Upon the Bank's acceptance to negotiate the drafts as specified above, the Applicant shall immediately deliver the drafts and the documents attached thereto (if any) to the Bank and carry out the necessary procedures to transfer the 
drafts to the Bank in accordance with the applicable laws of Vietnam/Sau khi Ngân hàng chấp thuận chiết khấu các hối phiếu được nêu trên đây, Khách hàng sẽ chuyển giao ngay các hối phiếu và các chứng từ đi kèm (nếu có) cho 
Ngân hàng và tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng các hối phiếu cho Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

…………………………………………
…..

This Application  shall be effective upon its signature by the Bank and subject to the terms and conditions of the Agreement on Bank Transactions and the Agreement on Negotiation of Bills executed separatedly between the Bank 
and the Applicant, of which this Application is as an integral part. This Application may be executed by the Bank and the Applicant on separate counterparts but all of those executed counterparts together shall constitute one and 
the same document/Đơn đề nghị này có hiệu lực kể từ ngày được ký bởi Ngân hàng và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Các Giao dịch Ngân hàng và Thỏa thuận Chiết khấu Hối phiếu được ký kết riêng biệt 
giữa Ngân hàng và Khách hàng mà Đơn đề nghị này là một bộ phận không tách rời của các Thỏa thuận đó. Đơn đề nghị này có thể được Ngân hàng và Khách hàng ký trên các phối bản khác nhau nhưng tất cả các phối bản đã ký sẽ 
chỉ tạo thành một tài liệu duy nhất.

1. The presented Drafts (1) and enclosed Shipping documents (4) must not be damaged, erased or repaired./ Hối phiếu (1) và các chứng từ hàng hóa gửi kèm (4) phải còn nguyên vẹn, không được 
tẩy xóa hoặc sửa chữa.
2. Boxes (1), (2), (3) and (4) are to be filled in in accordance with each type of negotiations (e.g: Negotitation of Clean Bills or Documentary Bills (with or without L/C)/ Các thông tin tại mục (1), 
(2), (3) và (4) sẽ được điền tương ứng tùy loại hình chiết khấu(ví dụ: chiết khấu hối phiếu trơn hoặc hối phiếu kèm chứng từ (đi kèm L/C hoặc không kèm L/C)).

According to the agreement on negotiation of bills, we request you to negotiate the 
above-mentioned bills.
/Căn cứ vào thỏa thuận chiết khấu hối phiếu, chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng 
chiết khấu hối phiếu nêu trên.

…………………………………………

…………………………………………

PURPOSE OF USE/Mục đích sử dụng

VESSEL/Tên tàu B/L (AWB) DATE/Vận đơn ngày

INSURANCE 
POLICY/CERT/Hợp đồng/Giấy 
chứng nhận bảo hiểm

(For Usance Bills/Đối với hối phiếu trả chậm)
o FROM the Bank's acceptance date/ Từ ngày Ngân hàng chấp nhận chiết khấu bộ chứng từ 
TO the maturity date of the Bills/Đến ngày đáo hạn của hối phiếu

( ) CABLE NEGOTIATION/Thương lượng sai biệt bằng điện

o Others/Thỏa thuận khác:

AMOUNT/Số tiềnREF. NO/Số tham chiếu DATE/Ngày

AWB/ Vận đơn đường 
hàng không

TO/ĐếnFROM/Từ

COMM. INVOICE/Hóa đơn B/L/ Vận đơn đường biển

RECEIVED ON /Ngày nhận: 


