
ĐƠN YÊU CẦU ỦY QUYỀN NHẬN HÀNG 
Application for Authorization of Cargo Receipt 

 
Ngày/Date: 

Kính gửi/To:  Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd., - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (“Ngân hàng”) 
                       Mizuho Bank, Ltd., - Hanoi Branch (the “Bank”) 
Địa chỉ/Address: Tầng 4, Tòa nhà 63LTT, 63 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4th Floor, 63LTT Building, 63 Ly Thai To street, Hoan Kiem district, Hanoi 
 
Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng ủy quyền nhận hàng bằng cách: 
I/We would like to hereby request the Bank to authorize us to receive the cargo by: 

 Kí hậu bản gốc Vận đơn đường biển/Endorse the original Ocean Bill of lading 
 Phát hành Thư ủy quyền nhận hàng/Issue Authorization Letter for Cargo Receipt 

liên quan đến hàng hóa vận chuyển với các thông tin như sau:/in relation to the cargo with the following particulars: 
 

Chi tiết giao hàng/Details of Shipment Số vận đơn/Bill No. 
 

Ngày/Date 

 Nơi giao hàng/From 
 

Nơi nhận hàng/To 

Chi tiết hóa đơn/Details of Invoice Số hóa đơn/ Inv.No. 
 

Ngày/Date 

 Số tiền/Amount 
 

Khối lượng/Quantity 

 Mô tả hàng hóa/Description of Goods  

Thư tín dụng (nếu có)/Letter of Credit 
(if any) 

Số LC/LC No. 
 

Ngày phát hành/Issuing Date 

Số tiền/Amount 
 

Issuing Bank/Ngân hàng phát hành 
 
 
 

Số tiền được ủy quyền nhận hàng/Amount subject to Authorization of Cargo 
Receipt 

 

 
Để đổi lại việc Ngân hàng ủy quyền nhận hàng theo Đơn yêu cầu này, chúng tôi tại đây ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho 
Ngân hàng ghi nợ số tiền tương đương với số tiền được ủy quyền nhận hàng từ tài khoản của chúng tôi mở tại Ngân hàng, (và nếu cần 
thiết, chuyển đổi loại tiền theo tỉ giá do Ngân hàng quyết định)./In consideration of the authorisation given by the Bank hereunder, we 
hereby unconditionally and irrevocably authorize the Bank to debit an amount equivalent to the Amount subject to Authorization of 
Cargo Receipt from our account opened at the Bank, (and to the extent necessary, convert at an exchange rate applied at the Bank's own 
discretion). 
 
Số tài khoản ghi nợ/Debited Account No.: ………………………… 
 
Chúng tôi xin cam kết số tiền được ủy quyền nhận hàng là số tiền cuối cùng và không bị Bên mua và Bên bán thay đổi, và là khoản tiền 
chúng tôi sẽ thanh toán cho bộ chứng từ vận chuyển được xuất trình tại Ngân hàng. Do vậy, chúng tôi chấp nhận vô điều kiện và không 
hủy ngang mọi sai biệt (nếu có) của bộ chứng từ vận chuyển đó./We undertake that the Amount subject to Authorization of Cargo Receipt 
is a fixed and final amount without any further adjustment by the Buyer and the Seller, and shall be considered as our payment for the 
shipping documents presented to the Bank. Therefore, we also express our unconditional and irrevocable acceptance for any discrepancy 
(if any) with respect to the shipping documents.  
 
Chúng tôi sẽ bồi hoàn và giữ cho Ngân hàng không bị thiệt hại bởi bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào phát sinh liên quan đến Đơn yêu cầu 
ủy quyền nhận hàng này và/hoặc việc thanh toán của chúng tôi theo bộ chứng từ vận chuyển (tùy trường hợp áp dụng)./We will indemnify 
and hold the Bank harmless from any request or claim arising from and in connection with this Application for Authorization of Cargo 
Receipt and/or our repayment for the shipping documents (as the case may be). 
 
Thay mặt/On behalf of  

 

 

 

 
Chữ kí ủy quyền và dấu/Authorized signature(s) and seal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Phần dành cho Ngân hàng/For Bank use only 

 Số tham chiếu/Ref. No.: 
Ng.Duyệt/Approved Ng.k.soát/Checked Ng. làm/Made 

   


