
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
Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng: 
I/We hereby request you to:

phát hành bảo lãnh giao nhận hàng/issue guarantee on cargo delivery 
ký hậu bản gốc vận đơn đường biển/endorse original ocean bill of lading 
phát hành Thư ủy quyền nhận hàng/issue Authorization letter for Cargo Receipt
nội dung khác/others : 

cho nghĩa vụ giao nhận hàng với các điều khoản và điều kiện dưới đây/for the cargo delivery obligation in the following terms and conditions: 
          theo mẫu của Ngân hàng / as per bank’s standard form
bằng  ngôn ngữ như sau/in the following language :
        tiếng Việt/Vietnamese only         tiếng Anh/English only
       bản Tiếng Anh và tiếng Việt tách rời (ưu tiên bản tiếng Việt )/ English and Vietnamese in separate version  (Vietnamese prevail )
       bản Tiếng Anh và tiếng Việt tách rời (ưu tiên bản tiếng Anh )/ English and Vietnamese in separate version  (English prevail )
       song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (ưu tiên tiếng Việt )/bilingual English and Vietnamese  (Vietnamese prevail )
       song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (ưu tiên tiếng Anh )/bilingual English and Vietnamese  (English prevail )

     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.Thông tin về hàng hóa nhập khẩu/Information of Import Goods:
* Mô tả hàng hóa/Description of goods : 

* Vận đơn số/B/L No.: * Ngày/Dated :
* Thư tín dụng số/L/C No. :

4. Loại tiền và Số tiền bảo lãnh hoặc số tiền được ủy quyền nhận hàng/Currency and Guaranteed amount or amount subject to authorization for  
cargo receipt:

0 0,00

5. Bảo lãnh có hiệu lực /The Guarantee is effective :
□ vào ngày/on:

hoặc theo sự kiện/or under the circumstances

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

      APPLICATION FOR LETTER OF GUARANTEE/AUTHORIZATION OF CARGO RECEIPT OF  IMPORT GOODS

PHỤ LỤC 5
ANNEX 5

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẢO LÃNH /ỦY QUYỀN NHẬN HÀNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Ghi chú/Note : Nếu thư bảo lãnh phát hành bằng tiếng Anh hoặc song ngữ, đề nghị quý khách hàng khai các nội dung trong đơn yêu cầu này bằng Tiếng
Anh hoặc song ngữ/Please fill all details in the Application in English or bilingual language in case our Letter of Guarantee is issued in English or
bilingual language.



(ngày hiệu lực dự kiến/estimated effective date: )

6.  Bảo lãnh hết hạn hiệu lực/Guarantee expires:
□ vào ngày/on:

(dự kiến hết hạn vào ngày/estimated expiry date on: )

7. Mục đích bảo lãnh/Guarantee purpose :

Khác/Others : 

8. Chỉ thị giao bảo lãnh gốc/Instruction for the original Letter of Guarantee delivery
Đề nghị ngân hàng giao thư bảo lãnh gốc cho chúng tôi/ Deliver the original Letter of Guarantee to us

Khác/Others:

cho mọi phí liên quan đến Bảo lãnh này/for all fees related to this Letter of Guarantee

10. Chỉ thị khác/Other instructions:

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

Bên Được Bảo lãnh/The Applicant

(Chữ ký ủy quyền và dấu)
(authorized signature and seal)

(In case of applying for guarantee on cargo delivery, signature of legal’ representative or his dully authorised person is required)
Người ký/By: 
Chức vụ/Title:

*  Date/Ngày:
*  Số hiệu/Reference :
*  Phí ngân hàng /Bank’s fee: 

Maker Checker Approver

This Application for Letter of Guarantee shall be effective upon its signature by the Bank and subject to the terms and conditions of the Agreement on
Guarantee of Payment as executed between the Bank and the Applicant as an integral part of that Agreement. 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. This Application for Letter of Guarantee 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.

12.Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/Conditions for fulfilling the guarantee obligation : Số tiền bảo lãnh được thanh toán sau 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.

Đơn yêu cầu này đồng thời chịu sự điều chỉnh của (i) các điều khoản và điều kiện của Xác nhận Tín thác và (ii) các Điều khoản và Điều kiện Cam kết Đặc
biệt được đính kèm theo đây.
This Application shall also be subject to (i) the terms and conditions of the Trust Receipt and (ii) the Specific Terms and Conditions of Undertakings
attached hereto.

* Chúng tôi đồng ý cấp bảo lãnh/ủy quyền nhận hàng cho Bên yêu cầu/Bên Được Bảo lãnh được nêu tên ở trên theo các điều khoản của Đơn yêu cầu này
và Thỏa thuận Cấp Bảo lãnh, Thỏa thuận về các giao dịch ngân hàng, Thỏa thuận Giao dịch Thư tín dụng (tùy theo trường hợp áp dụng) ký giữa Ngân hàng
và Bên Yêu cầu/Bên Được Bảo lãnh.
We agree to provide the guarantee to the above-mentioned Applicant in accordance with this Application for Letter of Guarantee of the Applicant and the
Agreement on Guarantee of Payment signed between the Bank and the Applicant.

Đơn yêu cầu cấp bảo lãnh 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.

Đơn yêu cầu cấp bảo lãnh này 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 như là một bộ phận không tách rời của Thỏa thuận đó. 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.Đơn yêu cầu cấp bảo lãnh này 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.

hoặc theo sự kiện được nêu trong thư bảo lãnh/or under
the circumstances mentioned in the Letter of guarantee.

Phần dành riêng cho ngân hàng/For bank use only

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

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

(Lưu ý: trong trường hợp yêu cầu phát hành bảo lãnh giao nhận hàng, đơn yêu cầu này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy
quyền của khách hàng)

This Application for Letter of Guarantee 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.

Phục vụ cho việc nhận hàng theo vận đơn với các chi tiết được mô tả trong mục 3 (Thông tin về hàng hóa nhập khẩu)/For cargo delivery 
as per details in item 3 ( Information of import goods)
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Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Ngân hàng về địa điểm của (Các) Chứng từ và/hoặc Hàng hóa và bất kỳ thay đổi nào về điều kiện, giá thị
trường, chất lượng hoặc số lượng Hàng hóa. Ngân hàng có quyền vào bất kỳ cơ sở nào để kiểm tra hoặc nắm quyền sở hữu đối với Hàng hóa,
để di chuyển hoặc xử lý Hàng hóa dưới hình thức bán hoặc hình thức nào khác để xử lý Hàng hóa như Ngân hàng có thể cho là phù hợp.
We shall keep you informed of the whereabouts of the Document(s) and/or Goods and of any change in the condition, market price, quality
or quantity of the Goods. You are authorized to enter into any premises so as to inspect or secure possession of the Goods, to remove and
dispose of the Goods by sale or otherwise to deal with the Goods as you may consider appropriate.

Chúng tôi sẽ giữ giao dịch này, (Các) Chứng từ, Hàng hóa và toàn bộ tiền bán hàng liên quan khác hoàn toàn tách biệt với bất kỳ giao dịch,
chứng từ, hàng hóa hoặc khoản tiền bán hàng nào khác và sẽ không cho phép Hàng hóa được cầm giữ hoặc được xử lý bởi hoặc thay thế mà
không được sự chấp thuận của Ngân hàng.
We shall keep this transaction, the Document(s), the Goods and all relevant sale proceeds separate from any other transaction, document(s),
goods or proceeds and shall not permit the Goods to be encumbered or to be processed or altered without your prior consent.

Chúng tôi sẽ duy trì bảo hiểm hoàn toàn cho Hàng hóa đối với tất cả các rủi ro có thể bảo hiểm và sẽ giữ các hợp đồng bảo hiểm và bất kỳ
khoản tiền bảo hiểm thu được nào theo ủy thác cho Ngân hàng. Trong trường hợp bị tổn thất hoặc thiệt hại, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn
bản ngay lập tức cho Ngân hàng và sẽ tự bỏ chi phí để thực hiện các biện pháp cần thiết để yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
Chúng tôi sẽ giải trình với Ngân hàng ngay lập tức về bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ công ty bảo hiểm và bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào.
We shall keep the Goods fully insured against all insurable risks and shall hold the policies and any insurance proceeds in trust for you. In
the event of loss or damage, we shall notify you in writing immediately and shall at our own expenses take all necessary action to claim
under the insurance. We shall account to you immediately for any monies received from the insurers and to make good any deficiency.

Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản cước phí, phí lưu kho, bến tàu, quá cảnh và các khoản phí khác, tiền thuê và tất cả các khoản chi phí
khác của hoặc liên quan đến (Các) Chứng từ và/hoặc Hàng hóa.
We shall pay all freights, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs of and in connection with the Document(s)
and/or Goods.

(Các) Chứng từ và Hàng hóa đã được và sẽ tiếp tục được cầm cố với Ngân hàng như một biện pháp bảo đảm liên tục.
The Document(s) and the Goods have been and will continue to be pledged to you as a continuing security.
(Các) Chứng từ được giao cho chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là để nhận Hàng hóa và/hoặc giúp Ngân Hàng bán Hàng hóa cho (các) bên
mua theo giá trị thị thường (không thấp hơn giá trị hóa đơn) theo các điều khoản giao dịch thông thường ngay khi có thể về mặt thương mại.
Nếu được Ngân hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ xin chấp thuận trước của Ngân hàng về giá bán và điều khoản thương mại của giao dịch bán đó và
ngay lập tức chuyển cho Ngân hàng bản sao của các hóa đơn bán hàng liên quan.
The Document(s) are released to us exclusively for the purpose of taking delivery of the Goods and/or selling the Goods from you to buyer(s)
at market value (not less than the invoice value) on normal trade terms as soon as commercially possible. If so required by you, we shall
obtain your prior consent on the sale price and trade terms of such sale and forthwith forward to you copies of the relevant sale invoices.

Chúng tôi sẽ giữ (Các) Chứng từ, Hàng hóa và tiền bán hàng liên quan theo ủy thác cho Ngân hàng, đứng tên Ngân hàng và chỉ theo lệnh của
Ngân hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào, Ngân hàng có thể nắm giữ Hàng hóa và/hoặc (Các) Chứng từ bằng toàn quyền quyết định của Ngân
hàng. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền bán hàng cho Ngân hàng ngay sau khi nhận được mà không có bất kỳ đối trừ hoặc khấu trừ nào.
We shall hold the Document(s), the Goods and the relevant sale proceeds in trust for you, in your name and solely to your order. You may at
any time take possession of the Goods and/or the Document(s) at your sole discretion. We shall pay the sale proceeds to you immediately
upon receipt without any set-off or deduction.

Khoản vay tín thác (“Khoản vay T/T”) được cấp cho chúng tôi liên quan đến tín dụng chứng từ hoặc hối phiếu được nêu trong Xác nhận Tín
thác này sẽ đến hạn hoàn trả theo yêu cầu hoặc vào ngày đến hạn áp dụng, tùy thuộc ngày nào đến sớm hơn. Chúng tôi sẽ ghi chú quyền lợi
của Ngân hàng đối với Hàng hóa trong sổ sách hoặc ghi chép của chúng tôi.
The trust receipt loan (the “T/R Loan”) granted to us in relation to the documentary credit or bill specified herein is repayable on demand or 
on the applicable due date, whichever is earlier. We shall note your interest on the Goods in our books or records.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ngân hàng tiền mặt hoặc tài sản bảo đảm khác có hình thức và giá trị như Ngân hàng có thể yêu cầu vào từng thời
điểm. Để bảo đảm cho việc giải trừ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với Ngân hàng theo Xác nhận Tín thác này, chúng tôi ủy quyền không hủy
ngang trong việc ghi nợ cho (các) tài khoản của chúng tôi với Ngân hàng và Ngân hàng sẽ có quyền cầm giữ đối với tất cả các tài sản thuộc sở
hữu của chúng tôi, với thẩm quyền bán hoặc xử lý các tài sản đó tại bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi. Ngân hàng
có quyền trực tiếp yêu cầu và nhận tiền bán hàng đối với Hàng hóa từ (các) bên mua hoặc bất kỳ người nào và cung cấp biên nhận hợp lệ cho
việc nhận tiền đó mà không cần dẫn chiếu đến chúng tôi.
We shall provide you with cash or other collateral in such form and value as you may require from time to time. To secure the discharge of
our obligations to you under this Trust Receipt, you are irrevocably authorized to debit our account(s) with you and you shall have a lien
over all our properties in your possession, with power to sell or dispose of such properties at any time for satisfaction of our obligations. You
are entitled to demand and receive the sale proceeds of the Goods from buyer(s) or any person(s) directly and give valid receipt for the same
without reference to us.
Sau khi có yêu cầu của Ngân hàng, chúng tôi sẽ ngay lập tức hoàn trả (Các) Chứng từ và/hoặc Hàng hóa cho Ngân hàng và tuân thủ tức thời
và hoàn toàn bất kỳ chỉ thị nào mà Ngân hàng có thể đưa ra liên quan đến cách thức xử lý (Các) Chứng từ và/hoặc Hàng hóa.
We shall upon your request forthwith return the Document(s) and/or Goods to you and comply promptly and fully with any instruction which
you may give as to the manner of dealing with the Document(s) and/or Goods.

Xác nhận Tín thác/Trust Receipt
Chúng tôi tại đây xác nhận đã nhận được từ Ngân hàng (các) vận đơn, (các) chứng từ vận chuyển, (các) phiếu gửi kho, (các) biên lai nhập kho, (các) lệnh 
giao hàng, và/hoặc (các) chứng từ sở hữu khác (“(Các) Chứng từ”) liên quan đến hàng hóa được nêu dưới đây (“Hàng hóa”) và chúng tôi cam kết và đồng ý 
với Ngân hàng như sau:
We hereby acknowledge receipt from you of any bill(s) of lading, shipping document(s), godown warrant(s), warehouse receipt(s), delivery order(s) and/or 
other document(s) of title (the “Document(s)”) relating to the goods specified below (the “Goods”) and undertake and agree with you as follows:



11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

Chúng tôi sẽ giữ Hàng hóa được bảo hiểm hoàn toàn đối với tất cả các rủi ro có thể bảo hiểm và cung cấp bằng chứng về việc bảo hiểm này
tại mọi thời điểm nếu được Ngân hàng yêu cầu thực hiện như vậy. Chúng tôi đồng thời sẽ thông báo kịp thời cho Ngân hàng về địa điểm của
Hàng hóa và bất kỳ thay đổi nào về điều kiện, giá thị trường, chất lượng hoặc số lượng Hàng hóa.
We agree to keep the goods fully insured against all insurable risks at our own expense and will furnish proof of this at any time, if requested
to do so by you. We shall further keep you informed of the whereabouts of the Goods and of any change in the condition, market price,
quality or quantity of the Goods. 

Chúng tôi sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng và (các) đại diện của Ngân hàng theo yêu cầu (trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) đối với tất cả các khoản nợ,
tổn thất, thanh toán, thiệt hại, yêu cầu, yêu cầu thanh toán, chi phí và phí tổn (bao gồm phí pháp lý), thủ tục tố tụng hoặc khiếu kiện mà Ngân
hàng hoặc (các) đại diện của Ngân hàng có thể phải chịu hoặc gánh chịu theo hoặc liên quan đến các hành động đó của Ngân hàng theo yêu
cầu của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này.
We shall indemnify you and your delegate(s) on demand (on a full indemnity basis) against all liabilities, losses, payments, damages,
demands, claims, expenses and costs (including legal fees), proceedings or actions which you or your delegate(s) may suffer or incur under
or in connection with your so doing upon our request under these terms and conditions. 
Chúng tôi tuyên bố và cam đoan rằng, theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, Hàng hóa không bị thế chấp hay cầm cố cho bất kỳ người nào
hoặc dưới hình thức nào khác chịu bất kỳ biện pháp bảo đảm nào cũng như thế chấp hoặc cầm cố đó sẽ không được chúng tôi thực hiện mà
không phải cho Ngân hàng và chúng tôi sẽ giữ Hàng hóa và tiền bán hàng theo ủy thác cho Ngân hàng.
We declare and represent that the Goods are, to the best of our knowledge, not mortgaged or pledged to any person or otherwise subject to
any encumbrance nor will this be done by us other than to you and we shall hold the Goods and sale proceeds in trust for you. 

Ngân hàng tại đây được ủy quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào theo tín dụng chứng từ hoặc nhờ thu
chứng từ liên quan đến Hàng hóa hoặc thanh toán số tiền theo hóa đơn của Hàng hóa mà không cần kiểm tra chứng từ. Chúng tôi đồng ý và
cam kết không hủy ngang bồi hoàn cho Ngân hàng theo yêu cầu liên quan đến giao dịch rút tiền hoặc thanh toán đó cùng với tất cả các khoản
phí, hoa hồng, chi phí và tiền lãi (tất cả theo tỷ giá và với số tiền được Ngân hàng xác định) bất kỳ sự khác biệt nào có thể có trong các chứng
từ đó (tất cả sự khác biệt đó, nếu có, tại đây được từ bỏ) và/hoặc ngay cả khi Hàng hóa, giao dịch rút tiền hoặc thanh toán không được chúng
tôi chấp nhận vì bất kỳ lý do nào.
You are hereby authorized (but not obliged) to honour any drawings made under the documentary credit or documentary collection relating
to the Goods or to pay the invoiced amount of the Goods without examining the documents. We irrevocably agree and undertake to
reimburse you on demand in respect of such drawings or payments together with all charges, commissions, expenses and interest (all at such
rate and in such amount as determined by you) irrespective of any discrepancy(ies) that may appear in such documents (all of which, if any,
are hereby waived) and/or even if the Goods, drawings or payments are unacceptable to us due to whatever reasons. 

Ngân hàng được ủy quyền ký hậu đứng tên của chúng tôi trên bất kỳ vận đơn nào và bất kỳ chứng từ vận chuyển liên quan nào và xử lý vận
đơn hoặc chứng từ vận chuyển theo bất kỳ cách thức nào mà Ngân hàng cho là phù hợp.
You are authorized to endorse in our name any bill of lading and any relevant shipping document, and dispose of them in any manner you
think appropriate. 
Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ngân hàng tiền mặt hoặc các tài sản bảo đảm khác có hình thức và giá trị như Ngân hàng có thể yêu cầu vào từng
thời điểm. Để bảo đảm cho việc giải trừ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với Ngân hàng theo các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi ủy
quyền không hủy ngang để ghi nợ cho bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi với Ngân hàng và Ngân hàng sẽ có biện pháp bảo đảm đối với tất cả
các tài sản thuộc sở hữu của chúng tôi, với thẩm quyền bán hoặc xử lý các tài sản đó tại bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các nghĩa vụ của
chúng tôi.
We shall provide you with cash or other collaterals in such form and value as you may require from time to time. To secure the discharge of
our obligations to you under these terms and conditions, you are irrevocably authorized to debit any of our account(s) with you and you shall
have secured interest over all our properties in your possession, with power to sell or dispose of such properties at any time for satisfaction
of our obligations. 

Điều khoản và Điều kiện Cam kết Đặc biệt/Specific Terms and Conditions of Undertakings

Bất kỳ Hàng hóa nào chưa bán được sẽ được lưu kho đứng tên Ngân hàng và bất kỳ giấy chứng nhận nào đối với Hàng hóa đó sẽ được gửi
cho Ngân hàng.
Any Goods remaining unsold shall be stored in your name and any warrants for the Goods shall be delivered to you.

Chúng tôi sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng và (các) đại diện của Ngân hàng theo yêu cầu (trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) đối với tất cả các khoản nợ,
tổn thất, thiệt hại, yêu cầu, chi phí và phí tổn (bao gồm phí pháp lý), thủ tục tố tụng hoặc khiếu kiện mà Ngân hàng hoặc (các) đại diện của
Ngân hàng có thể phải chịu hoặc gánh chịu theo hoặc liên quan đến việc giao (Các) Chứng từ cho chúng tôi hoặc dưới hình thức khác liên
quan đến Hàng hóa.
We shall indemnify you and your delegate(s) on demand (on a full indemnity basis) against all liabilities, losses, damages, demands,
expenses and costs (including legal fees), proceedings or actions which you or your delegate(s) may suffer or incur under or in connection
with the release of Document(s) to us or otherwise in relation to the Goods.
Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng thông tin được hoàn tất hợp lệ bởi chúng tôi và/hoặc bất kỳ nhân viên nào của Ngân hàng, nếu không có
sai sót rõ ràng, sẽ là bằng chứng quyết định về việc chúng tôi nhận có xác nhận (Các) Chứng từ và đăng ký Khoản vay T/T.
We acknowledge and agree that the information duly completed by us and/or any of your staff shall be, in the absence of manifest error,
conclusive evidence of our acknowledged receipt of the Document(s) and booking of the T/R Loan.

Ngân hàng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ biện pháp nào để duy trì bất kỳ quyền hoặc lợi ích hoặc quyền kiện đòi nào đối với bất kỳ
bên thứ ba nào liên quan đến Hàng hóa, và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp theo yêu cầu của Ngân hàng bằng chi phí của chính
chúng tôi.
You may require us to take any steps in preserving any rights or interests or claim title against any third party in respect of the Goods, and
we shall take all such steps upon your request at our own cost.
Xác nhận Tín thác này tạo thành một phần không thể tách rời của Đơn Yêu cầu Cấp Bảo lãnh Đối với Hàng hóa Nhập khẩu và phụ thuộc vào
các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp Bảo lãnh. Trường hợp có xung đột, Xác nhận Tín thác này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với
nội dung có xung đột.
This Trust Receipt constitutes an integral part of the Application for Letter of Guarantee on Import Goods and subject to the terms and
conditions of the Agreement on Guarantee of Payment. In case of conflict, this Trust Receipt shall prevail to the extent of conflict.
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Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản cước phí, phí lưu kho, bến tàu, quá cảnh và các khoản phí khác, tiền thuê và tất cả các
khoản chi phí khác của hoặc liên quan đến Hàng hóa.
We shall be responsible for all freights, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs of and in connection with the
Goods.  
Chúng tôi cam kết rằng trách nhiệm của chúng tôi theo bản Điều khoản và Điều kiện này không giới hạn hoặc bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình
thức nào bởi giá trị của Hàng hóa.
We undertake that our liability hereunder shall not be limited or in any way affected by the value of the Goods. 

Các Điều khoản và Điều kiện Cam kết Đặc biệt này tạo thành một phần không thể tách rời của Đơn Yêu cầu Cấp Bảo lãnh Đối với Hàng hóa
Nhập khẩu và phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp Bảo lãnh. Trường hợp có xung đột, các điều khoản và điều kiện
này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với nội dung bị xung đột.
These Specific Terms and Conditions of Undertakings constitute an integral part of the Application for Letter of Guarantee on Import Goods
and subject to the terms and conditions of the Agreement on Guarantee of Payment. In case of conflict, these terms and conditions shall
prevail to the extent of conflict.  


