
Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Bank Ltd.- Chi nhánh Thành phố Hà Nội (“Ngân hàng”)
To: Mizuho Bank Ltd.- Hanoi Branch (the “Bank”)
Địa chỉ:
Address: 4th Floor, 63LTT Building, 63 Ly Thai To street, Hoan Kiem district, Hanoi

Thưa Quý Ngân Hàng/Dear Sir(s) 

theo mẫu đính kèm/ as per the attached form

1.Bên Nhận Bảo lãnh:

Beneficiary:

Địa chỉ:

 Address:

2. Bên Được Bảo lãnh: 

Applicant:

Địa chỉ đăng ký:

Registered
Address:

3.  Loại tiền và Số tiền bảo lãnh /Currency and guaranteed Amount: 

4.  Ngày hiệu lực /Effective date:

5.  Ngày hết hạn /Expiry date:

6. Mục đích/ purpose :

7. Chỉ thị giao bảo lãnh gốc/Instruction for the original Letter of Guarantee delivery
□

□ Khác/Others:

tại Ngân Hàng cho mọi Chi phí /with your Bank for all your Bank Charges

09. Chỉ thị đặc biệt (nếu có)
Special instructions: (if any)

10. Khi cần liên hệ với/Contact person: Mr/Mrs            Tel:

ĐƠN YÊU CẦU CẤP THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG KHÔNG HỦY NGANG
Application for Irrevocable Standby Letter of Credit

Đơn Yêu Cầu này và bất cứ Thư Tín Dụng Dự Phòng nào được phát hành theo đây và bất kỳ Đơn Yêu Cầu Điều Chỉnh Thư Tín Dụng Dự Phòng Không Hủy Ngang
hay Đơn Yêu Cầu Chấm Dứt Thư Tín Dụng Dự Phòng nào liên quan đến Thư Tín Dụng Dự Phòng đó sẽ tuân thủ Quy Tắc và Thực Hành Thống Nhất Tín Dụng
Chứng Từ của Phòng Thương Mại Quốc Tế, Ấn phẩm số 600 (“UCP600”) hoặc bất kì sửa đổi nào tại thời điểm tiếp nhận đơn yêu cầu trừ khi tôi/chúng tôi đưa ra chỉ
thị đặc biệt đối với Ngân Hàng rằng đơn yêu cầu cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng này tuân thủ ISP 98 mà Ngân Hàng có thể có quyền chấp thuận hoặc từ chối chỉ thị đó.
Trong trường hợp Ngân Hàng từ chối, Thư Tín Dụng Dự Phòng sẽ tuân thủ UCP 600 hoặc bất kì sửa đổi nào tại thời điểm tiếp nhận đơn yêu cầu. 

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân Hàng phát hành một Thư Tín Dụng Dự Phòng không hủy ngang cho nghĩa vụ được bảo lãnh với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

I/We hereby request you to issue an irrevocable Standby Letter of Credit for the guaranteed obligation under the following terms and conditions with details of which
are as follows: 

Tầng 4, Tòa nhà 63LTT, 63 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

                     qua quầy/over the counter                     gửi thư/by post mail

08. Đề nghị ghi Nợ tài khoản số/ Please debit Account  No:

11.Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/Conditions for fulfilling the guarantee obligation : Số tiền bảo lãnh được thanh toán ngay khi Ngân hàng nhận được yêu
cẩu đòi tiền bằng văn bản của Bên Nhận bảo lãnh phù hợp với yêu cầu về Hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ Bảo lãnh/Guarantee amount is payable against the
Beneficiary's written claim complying with dossier requesting the fulfillment of guarantee obligation.

Đề nghị ngân hàng giao thư bảo lãnh gốc cho chúng tôi/ Deliver the original Letter of Guarantee to us



Từ/The Applicant

(Chữ ký ủy quyền và dấu)
(authorized signature and seal)
Người ký/By: 
Chức vụ/Title:

               *  Ngày/Date :  
*  Số hiệu/Reference :
*  Phí cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng/Fee for providing standby letter of credit:

Thư Tín Dụng Dự Phòng số/Standby Letter of Credit No. : 

This Application for Irrevocable Standby Letter of Credit is made into two (02) original copies containing both Vietnamese and English languages, of equal validity.
Each party keeps one (01) original copy.  In the event of any inconsistency of the English and Vietnamese languages, the Vietnamese language shall prevail.

This Application and any Standby Letter of Credit issued thereof and any Application for Amendment of Irrevocable Standby Letter of Credit or Application for
Termination of Standby Letter of Credit relating to any such Standby Letter of Credit shall be subject to the provisions of the Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits, International Chamber of Commerce, Publication NO. 600 (“UCP600”) or any revision thereof applicable at the time of application unless
we specially instruct you above that it shall be subject to ISP 98 in which event, you shall have the discretion to accept or reject such instructions. In the event that
you reject such intentions, the Standby Letter of Credit shall be subject to UCP 600 or any revisions thereof applicable at the time of this Application. 

Đơn Yêu Cầu này (bao gồm cả phần các Điều Khoản và Điều Kiện điều chỉnh Đơn yêu cầu cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng đính kèm theo đây (“Các Điều Khoản và
Điều Kiện”) có hiệu lực kể từ ngày được ký bởi Ngân Hàng và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp Bảo lãnh được ký giữa Ngân Hàng và Bên
Được Bảo Lãnh ngày [.................................... ] như là một bộ phận không tách rời của Thỏa thuận đó. Đơn yêu cầu cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng không hủy ngang có
thể được Bên Được Bảo Lãnh và Ngân 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. Thời hạn hiệu lực
của Thỏa thuận Cấp bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu phải bằng thời hạn có hiệu lực của cam kết bảo lãnh

This Application (including the Terms and Conditions governing Application for Irrevocable Standby Letter of Credit as attached hereto (the “Terms and
Conditions”)) shall be effective upon its signature by the Bank and subject to the terms and conditions of the Agreement on Guarantee of Payment executed between
the Bank and the Applicant on [ .......................................] as an integral part of that Agreement. This Application for Irrevocable Standby Letter of Credit 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. Term of
the Agreement on Guarantee of Payment shall be agreed upon by the parties but no less than the term of the guarantee commitment.

* Chúng tôi đồng ý cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng cho Bên Được Bảo lãnh nêu tên ở trên theo các điều khoản của Đơn yêu cầu cấp Thư Tín Dụng dự phòng này và
Thỏa thuận cấp Bảo lãnh ký giữa Ngân Hàng và Bên Được Bảo lãnh.
We agree to provide the Standby Letter of Credit to the above-mentioned Applicant in accordance with this Application for Standby Letter of Credit of the Applicant
and the Agreement on Guarantee of Payment signed between the Bank and the Applicant. 

Phần dành riêng cho ngân hàng/For bank use only

Đơn Yêu Cầu Cấp Thư Tín Dụng Dự Phòng này được lập thành hai (02) bản gốc bao gồm cả nội dung bằng tiếng Việt và nội dung bằng tiếng Anh, có giá trị pháp lý
ngang nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản gốc. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, thì ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ được
ưu tiên áp dụng.

Signature verifiedChecked MadeApproved


