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THANH TOÁN QUỐC TẾ 

D E S I G N  B Y:  N G U Y Ễ N  T R Ọ N G  H O À N G  

T E L :  0 9 6 8  1 9 0  5 9 0  

C O M PA N Y:  H LT S  V I E T N A M  C O . , LT D  

 

 

ĐỊNH NGHĨA 

THANH TOÁN QUỐC TẾ: 

  Là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi 
về tiền tệ phát sinh trên sơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh 
tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước 
khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan 
hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan. 

 Thanh toán trong các hoạt động kinh tế: thực hiện trên cơ 
sở hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ ngoại thương cung 
ứng cho nước ngoài theo giá cả thỏa thuận được ghi nhận bằng 
hợp đồng ngoại thương giữa các bên tham gia thương mại quốc 
tế.  

 

HỐI PHIẾU 

Hối phiếu (Bill of exchange, draft): là mệnh lệnh trả tiền vô 
điều kiện dưới dạng văn bản do một người ký phát (gọi là 
người ký phát hối phiếu: drawer) cho một người khác (gọi 
là người thụ tạo: drawee), yêu cầu người này ngay khi nhìn 
thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể nhất định hoặc vào 
một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền 
nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả 
cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu (gọi chung là 
người được trả tiền: payees). 
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CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN  
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF 

CREDIT) – TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (DOCUMENTARY CREDIT)\ 

 PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE) 

 PHƯƠNG THỨC NHỜ THU 

 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BIÊN MẬU (CHỈ DÙNG CHO CƯ 

DÂN BIÊN GIỚI) 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT) – 
TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (DOCUMENTARY CREDIT) 

Tín dụng chứng từ hay tín dụng thư (L/C): 

  Là cam kết của một ngân hàng (NH mở L/C) theo yêu 

cầu của khách hàng (Người xin mở L/C) về việc sẽ trả một số 

tiền nhất định cho một người khác (Người thụ hưởng L/C) hoặc 

chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát trong phạm vi 

số tiền đó với điều kiện người này xuất trình được bộ chứng từ 

phù hợp với quy định của L/C. 
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PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT) – 
TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (DOCUMENTARY CREDIT) 

Bộ chứng từ xuất trình để đòi tiền theo L/C thông thường là 
những chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa, chứng 
minh việc người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo 
hợp đồng đã ký với người mua, là cơ sở để ngân hàng thực 
hiện thanh toán. 

L/C được mở theo các quy định của nhà nhập khẩu, 
trường hợp L/C có sự sai khác với hợp đồng thương mại, 
người xuất khẩu nếu muốn nhận được thanh toán có thể 
ưu tiên thực hiện các yêu cầu theo L/C hoặc gửi yêu cầu 
điều chỉnh L/C tới nhà nhập khẩu. 

 

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT) – 
TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (DOCUMENTARY CREDIT) 

Tín dụng chứng từ là cam kết độc lập của ngân hàng mở 
L/C đối với người thụ hưởng L/C, cam kết thanh toán ngay 
khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ yêu cầu mà 
không phụ thuộc vào ý muốn hay khả năng của người mở 
L/C. 

Ngân hàng mở L/C sẽ buộc người yêu cầu mở L/C (nhà 
nhập khẩu) ký quỹ 100% giá trị của L/C bằng tiền mặt, tài 
sản đảm bảo hoặc hối phiếu được chấp nhận thanh toán, 
hoặc bảo lãnh của ngân hàng khác và thanh toán chi phí 
mở L/C. 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG 

 Số hiệu L/C: Định danh L/C cho lô hàng tương ứng. 

Địa điểm mở L/C: Là nơi ngân hàng phát hành L/C viết cam 

kết trả tiền cho người thụ hưởng. 

Ngày mở L/C: Là ngày ngân hàng mở L/C viết cam kết trả tiền 

cho người thụ hưởng cũng là ngày L/C có hiệu lực.  

 Loại thư tín dụng: Phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và 

các thông lệ về tín dụng thư được quy định tại UCP 600. 
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NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG 

 Những người có liên quan tới tín dụng thư: Người yêu cầu mở L/C, 

ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo L/C, người thụ hưởng L/C 

 Thời hạn hiệu lực: Ngày hết hạn L/C. Người thụ hưởng có nghĩa vụ 

xuất trình bộ chứng từ quy định trong thời hạn của L/C. 

 Thời hạn giao hàng: Là thời hạn quy định nhà xuất khẩu phải giao 

hàng cho nhà nhập khẩu kể từ khi L/C có hiệu lực, phải được ghi 

trong L/C và quy định trong hợp đồng. 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG L/C 

Nguyên tắc xác định thời hạn hiệu lực: 

 Ngày phát hành L/C phải trước ngày giao hàng một thời gian hợp lý, 

không trùng với ngày giao hàng để đảm bảo người xuất khẩu có đủ 

thời gian cần thiết để hoàn thành việc giao hàng  

 

 Ngày hết hiệu lực phải sau ngày giao hàng một thời gian hợp lý để 

người giao hàng có thời gian hoàn tất và chuyển chứng từ đến nơi 

thư tín dụng hết hiệu lực. Thông thường, ngày hết hạn hiệu lực cách 

ngày giao hàng 21 ngày. 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG 

Trị giá của thư tín dụng: Là số tiền ngân hàng phát hành 
L/C cam kết trả cho người thụ hưởng, chỉ chấp nhận trả 
nếu nhà xuất khẩu giao hàng có giá trị khớp với giá trị 
trên L/C. 

Các quy định về bộ chứng từ thanh toán: Các loại chứng 
từ, số lượng mỗi loại, yêu cầu về chứng từ được ký phát 
bởi ai, cho ai.  

Cam kết trả tiền của ngân hàng: Cam kết trả tiền cho 
người thụ hưởng khi hoàn thành việc giao hàng và cung 
cấp đủ bộ chứng từ quy định tại L/C. 

Dẫn chiếu UCP áp dụng. 
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UCP 600 

UCP: The Uniform Custom and Practice for Documentary 

Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng 

từ). 

UCP 600: Bản sửa đổi mới nhất, phiên bản UCP600, đã 

chính thức bắt đầu hiệu lực từ ngày 01/07/2007. 

UCP phiên bản sau phủ định phiên bản trước. Chỉ duy 

nhất phiên bản mới nhất lưu hành mới có hiệu lực. 

PHÂN LOẠI THƯ TÍN DỤNG 

PHÂN THEO LOẠI HÌNH 

Thư tín dụng không hủy ngang (IRREVOCABLE L/C): 
Chỉ được sửa đổi hoặc hủy nếu có sự đồng ý của tất cả các 
bên. Nếu L/C không ghi IRREVOCABLE cũng được mặc 
định là không hủy ngang. 

Thư tín dụng có thể hủy ngang (REVOCABLE L/C): Có 
thể hủy bỏ bất cứ lúc nào thông qua ngân hàng mở L/C và 
do ngân hàng này thông báo tới các bên. Việc hủy ngang 
chỉ có thể thực hiện trước khi người thụ hưởng xuất trình 
bộ chứng từ tại ngân hàng chỉ định thanh toán. 

PHÂN LOẠI THƯ TÍN DỤNG 

PHÂN THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 Thư tín dụng trả ngay (L/C PAYABLE BY DRAFT AT SIGHT): 

Ngân hàng mở L/C cam kết trả ngay khi người thụ hưởng xuất 
trình đủ bộ chứng từ quy định trong L/C. 

 Thư tín dụng trả chậm (L/C AVAILABLE BY DEFFERED 
PAYMENT): Cam kết trả tiền vào một ngày xác định sau khi 
người thụ hưởng xuất trình đủ bộ chứng từ quy định trong L/C. 

 Thư tín dụng chấp nhận (L/C AVAILABLE BY 
ACCEPTANCE): Chấp nhận hối phiếu với điều kiện người thụ 
hưởng xuất trình đủ bộ chứng từ quy định trong L/C 
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PHÂN LOẠI THƯ TÍN DỤNG 

PHÂN LOẠI THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG: 

 Thư tín dụng xác nhận (CONFIRMED L/C): L/C được một ngân 
hàng khác xác nhận trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng phát hành 

 Thư tín dụng trực tiếp (STRAIGHT L/C): Ngân hàng mở L/C thanh 
toán trực tiếp cho người thụ hưởng. 

 Thư tín dụng cho phép chiết khấu (L/C AVAILABLE BY 
NEGOTIATION): Ngân hàng mở L/C ủy quyền cho ngân hàng nhất 
định hoặc cho phép bất cứ ngân hàng nào mua lại bộ chứng từ hoàn 
hảo do người thụ hưởng xuất trình. 

 Thư tín dụng miễn truy đòi (IRREVOCABLE WITHOUT RECOURSE 
L/C): Ngân hàng phát hành L/C không có quyền đòi lại tiền đã trả 
cho người thụ hưởng trong bất kỳ trường hợp nào. 

 

PHÂN LOẠI THƯ TÍN DỤNG 

PHÂN LOẠI THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG: 
 Thư tín dụng chuyển nhượng (TRANSFERABLE L/C): Quy định 

người thụ hưởng thứ nhất có quyền yêu cầu ngân hàng mở L/C 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ giá trị của L/C cho người 
thụ hưởng thứ hai 

 Thư tín dụng giáp lưng (BACK TO BACK L/C): Dùng L/C gốc 
như một tài sản thế chấp để yêu cầu ngân hàng mở một L/C 
tương tự như thế cho người thụ hưởng khác. 

 Thư tín dụng tuần hoàn (REVOLVING L/C): Là loại L/C mà giá 
trị của nó được tái tạo nhiều lần ngay sau khi nghĩa vụ thanh 
toán của lần trước được thực hiện xong. 

 Thư tín dụng đối ứng (RECIPROCAL L/C): Là loại L/C chỉ bắt 
đầu có hiệu lực khi L/C khác đối ứng với nó đã được mở ra. L/C 
đối ứng luôn tồn tại song song hai L/C mà người yêu cầu mở 
L/C này là người thụ hưởng của L/C kia. 

PHÂN LOẠI THƯ TÍN DỤNG 

PHÂN LOẠI THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG: 

 Thư tín dụng điều khoản đỏ (RED CLAUSE L/C): L/C cho phép 

ngân hàng ứng trước một khoản cho người thụ hưởng trước khi xuất 

trình đầy đủ bộ chứng từ nhưng phải xuất trình một số chứng từ 

khác theo quy định như thư bảo lãnh của ngân hàng khác, phiếu 

nhập kho xác nhận hàng hóa đã được tập kết đầy đủ,… 

 Thư tín dụng dự phòng (STANDBY L/C): Ngân hàng mở L/C sẽ 

thanh toán cho người nhập khẩu số tiền mở L/C trong trường hợp 

người xuất khẩu không có khả năng giao hàng làm thiệt hại tới 

quyền lợi của người nhập khẩu. 
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CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THANH TOÁN L/C 

Người yêu cầu mở thư tín dụng (APPLICANT) 

Người hưởng lợi thư tín dụng (BENEFICIARY) 

Ngân hàng mở thư tín dụng (ISSUTING BANK) 

Ngân hàng thông báo thư tín dụng (ADVISING BANK) 

QUY TRÌNH  TIẾN HÀNH NGHIỆP VỤ 

NGƯỜI XIN MỞ L/C 
(NHÀ NHẬP KHẨU) 

NGƯỜI THỤ HƯỞNG L/C 
(NHÀ XUẤT KHẨU) 

NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH 
L/C 

NGÂN HÀNG 
THÔNG BÁO L/C 

2 8 

3 

7 

1 

5 

4 6 

QUY TRÌNH  TIẾN HÀNH NGHIỆP VỤ 

1. Ký kết hợp đồng ngoại thương 

2. Nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở L/C 

3. Ngân hàng phát hành mở L/C cho người xuất khẩu hưởng và gửi đến ngân 

hàng thông báo.  

4. Ngân hàng thông báo thực hiện thông báo L/C cho người thụ hưởng.  

5. Người thụ hưởng thực hiện giao hàng theo quy định 

6. Người thụ hưởng xuất trình chứng từ và nhận tiền chiết khấu 

7. Ngân hàng chiết khẩu gửi chứng từ và nhận tiền hoàn trả từ ngân hàng mở 

L/C. 

8. Ngân hàng mở L/C giao chứng từ và yêu cầu người xin mở L/C thanh toán.  
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RỦI RO TRONG THANH TOÁN LC 

Rủi ro từ phía người xuất khẩu: Không cung cấp được hàng 

hóa dù người nhập khẩu đã mở LC 

Rủi ro từ phía ngân hàng: NH mở L/C thanh toán tiền hàng chỉ 

dựa trên chứng từ, không dựa trên hàng hóa cụ thể. Có thể gặp 

trường hợp chứng từ giả mạo, chứng từ lập khống 

Rủi ro khác: Hãng tàu không tin cậy, tàu già (trên 15 tuổi), 

hàng hư do xếp, chèn lót, bảo quản, dỡ, lây mùi hàng khác… 

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE) 

NGƯỜI YÊU CẦU 
(REMITTER) 

NGƯỜI THỤ HƯỞNG 
(BENEFICIAL) 

NGÂN HÀNG  
CHUYỂN TIỀN 

 (REMITTING BANK)
  

NGÂN HÀNG THANH TOÁN 
(PAYING BANK) 

2 3 

1 

4 

5 

6 

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE) 

1. Người thụ hưởng thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng  
2. Người yêu cầu chuyển tiền lập lệnh chuyển tiền kèm theo 
hồ sơ chuyển tiền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước 
người.  
3. Ngân hàng chuyển tiền kiểm tra hồ sơ và báo nợ tài 
khoản của người yêu cầu chuyển tiền.  
4. Căn cứ vào lệnh thanh toán của khách hàng, ngân hàng 
chuyển tiền phát lệnh thanh toán cho ngân hàng trả tiền ở 
nước người thụ hưởng.  
5. Ngân hàng trả tiền báo nợ tài khoản ngân hàng chuyển 
tiền. 
6. Ngân hàng trả tiền báo có tài khoản của người thụ hưởng.  
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PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU 

Nhờ thu là phương thức thanh toán quốc tế, trong đó người 

xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người 

nhập khẩu thì lập chỉ thị nhờ thu, nhờ ngân hàng thu hộ tiền ở 

nhà nhập khẩu trên cơ sở chứng từ.  

Các ngân hàng tham gia đều hành động với tư cách đại diện ủy 

quyền của nhà xuất khẩu nhằm bảo vệ quyền lợi cho người này 

và thu phí xử lý chứng từ. Các chi phí phát sinh và chi phí nhờ 

thu tính cho người ủy nhiệm. 

CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THANH TOÁN NHỜ THU 

 Người ủy nhiệm (PRINCIPAL): Người ủy quyền xử lý nghiệp vụ nhờ 
thu cho ngân hàng, thường là người hưởng lợi hay nhà xuất khẩu.  

 Ngân hàng chuyển chứng từ (REMITING BANK): Ngân hàng được 
người ủy nhiệm ủy quyền xử lý nhờ thu, thường đồng nhất với ngân 
hàng phục vụ nhà xuất khẩu.  

 Ngân hàng xuất trình (PRESENTING BANK): Là ngân hàng ở nước 
người nhập khẩu, thực hiện chuyển giao chứng từ nhờ thu cho người 
nhập khẩu theo đúng chỉ thị nhờ thu.  

 Ngân hàng thu hộ (COLLECTING BANK): Là bất kỳ ngân hàng nào 
có liên quan tới nghiệp vụ nhờ thu nhưng không phải là ngân hàng 
chuyển chứng từ.  

 Người trả tiền (DRAWEE): Là người được xuất trình chứng từ theo 
đúng chỉ thị nhờ thu, thường đồng nhất với nhà nhập khẩu.  

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TRƠN 
(NHỜ THU KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ) 

NGƯỜI XUẤT KHẨU 
(NGƯỜI ỦY NHIỆM) 

NGƯỜI NHẬP KHẨU 
(NGƯỜI TRẢ TIỀN) 

NGÂN HÀNG 
CHUYỂN CHỨNG TỪ

  

NGÂN HÀNG  
XUẤT TRÌNH 

2 4 5 

1 

3 

6 

7 
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PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TRƠN 
(NHỜ THU KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ) 

 1. Căn cứ vào hợp đồng thương mại đã ký, người xuất khẩu 

giao hàng và chuyển thẳng bộ chứng từ thương mại cho người 

nhập khẩu để nhận hàng.  

 2. Người xuất khẩu lập hối phiếu và chỉ thị nhờ thu ủy thác 

cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu. 

 3. Căn cứ vào yêu cầu của người ủy nhiệm, ngân hàng nhận ủy 

thác chuyển hối phiếu và chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng đại lý 

của mình ở nước người nhập khẩu để nhờ thu hộ tiền.  

4. Ngân hàng xuất trình thông báo cho người nhập khẩu 

để yêu cầu người nhập khẩu trả tiền.  

5. Nếu đồng ý thì người nhập khẩu trả tiền  

6. Ngân hàng xuất trình chuyển tiền thu được cho ngân 

hàng chuyển chứng từ 

7. Ngân hàng chuyển chứng từ thanh toán kết quả nhờ thu 

cho người xuất khẩu 

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TRƠN 
(NHỜ THU KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ) 

NGƯỜI XUẤT KHẨU 
(NGƯỜI ỦY NHIỆM) 

NGƯỜI NHẬP KHẨU 
(NGƯỜI TRẢ TIỀN) 

NGÂN HÀNG 
CHUYỂN CHỨNG TỪ

  

NGÂN HÀNG  
XUẤT TRÌNH 

2 4 5 

1 

3 

6 

7 

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ 
QUY TRÌNH THANH TOÁN NHỜ THU THEO ĐIỀU KIỆN D/A 
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 1. Căn cứ vào hợp đồng thương mại đã ký, người xuất khẩu 

tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu nhưng không giao bộ 

chứng từ hàng hóa.  

 2. Người xuất khẩu ký phát và gửi hối phiếu có kỳ hạn kèm 

theo chỉ thị nhờ thu và bộ chứng từ hàng hóa đến ngân hàng 

nhận ủy thác để nhờ thu hộ tiền ở người nhập khẩu.  

 3. Ngân hàng nhận ủy thác chuyển chị thị nhờ thu và bộ chứng 

từ sang ngân hàng đại lý để thông báo cho người nhập khẩu.  

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ 
QUY TRÌNH THANH TOÁN NHỜ THU THEO ĐIỀU KIỆN D/A 

 4. Căn cứ vào chỉ thị nhờ thu đã nhận được, ngân hàng xuất 

trình lập thông báo gửi nhà nhập khẩu. 

 5. Nếu nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán, ngân hàng xuất 

trình giao bộ chứng từ hàng hóa cho nhà nhập khẩu.  

 6. Ngân hàng xuất trình thông báo nội dung chấp nhận thanh 

toán cho ngân hàng chuyển chứng từ. 

 7. Ngân hàng chuyển chứng từ thông báo kết quả gửi chứng từ 

nhờ thu theo điều kiện D/A cho người xuất khẩu. 

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ 
QUY TRÌNH THANH TOÁN NHỜ THU THEO ĐIỀU KIỆN D/A 

NGƯỜI XUẤT KHẨU 
(NGƯỜI ỦY NHIỆM) 

NGƯỜI NHẬP KHẨU 
(NGƯỜI TRẢ TIỀN) 

NGÂN HÀNG 
CHUYỂN CHỨNG TỪ

  

NGÂN HÀNG  
XUẤT TRÌNH 

2 4 5 

1 

3 

6 

7 

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU 
QUY TRÌNH THANH TOÁN NHỜ THU THEO ĐIỀU KIỆN D/P 
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PHƯƠNG THỨC NHỜ THU 
QUY TRÌNH THANH TOÁN NHỜ THU THEO ĐIỀU KIỆN D/P 

 1. Căn cứ vào hợp đồng thương mại đã ký, người xuất khẩu tiến hành giao 
hàng cho người nhập khẩu  

 2. Người xuất khẩu ký phát và gửi chỉ thị nhờ thu kèm bộ chứng từ hàng hóa 
đến ngân hàng nhận ủy thác để nhờ thu hộ tiền ở người nhập khẩu  

 3. Ngân hàng nhận ủy thác chuyển chị thị nhờ thu và bộ chứng từ sang ngân 
hàng đại lý để thông báo cho người nhập khẩu  

 4. Căn cứ vào chỉ thị nhờ thu đã nhận được, ngân hàng xuất trình lập thông 
báo gửi nhà nhập khẩu  

 5. Ngân hàng xuất trình giao bộ chứng từ hàng hóa cho nhà nhập khẩu sau khi 
nhà nhập khẩu đã chuyển đủ tiền để thanh toán nhờ thu.  

 6. Ngân hàng xuất trình thanh toán trị giá nhờ thu chi ngân hàng chuyển 
chứng từ 

 7. Ngân hàng chuyển chứng từ thanh toán cho nhà xuất khẩu kết quả nhờ thu 
sau khi đã trừ phí dịch vụ và các phí liên quan.  







 C005/O 2012 1 

9 -AC 

 C005/O 2012 

I  
C005/O 2012 (29.7 cm x 21 cm) 

 
  

PAYMENT ORDER 

   
 (Seq No):  

Ngày (Date):  

(*)  (Remittance):  SWIFT (SWIFT)  (Bank draft) 
32A  (Value Date):  (*)   (Amount in figures):  

 
(Currency): 

 

 
(*) S (Amount in words):   

50 (Applicant): Mai 
Hoàng 
 

(Source of payment) 

 (Cash)    

 (Debit A/C No.)  

      BIDV  
(Address):  

 
 

 (Tel No.):              0968190590 

 

 ND/HC -   (ID/Passport/Business Registration 
No. required if Applicant  A/C with BIDV is not available):                                                                    

 (Issue Date):                                (Issue Place):                                

(Nationality): 

56 Ngân hàng trung gian T (Intermediary Bank-Name and address): Mã SWIFT  (SWIFT 
code, Clearing Code): 

57 T (Beneficiary Bank-Name and 
address): 

(SWIFT 
code, Clearing Code ):   

59 (*) Ng  (Beneficiary):  
 

(*) t  (A/C No. or IBAN 
No.): 

 (Address):  
 

 (Tel No.):   

(Nationality):  

 
  (Passport No. if A/C No. or IBAN No. is not available): 

 (Issue Date):                       Issue Place):                                

70 (*)  dung-   (Transaction details-Contract No./Invoice No./Others 
(maximun 140 characters)):  
 

71A (*)  do  
(Charges in Vietnam to be borne by) 

 Ng i chuy n ti n ch u (Applicant) 

  (Beneficiary) 

 (*) Ph do: Bên bán ch  
(Charges outside Vietnam to be borne by) 

  (Applicant) 

  (Beneficiary) 

 : (i  , 
BIDV và các  này; (ii) b

 (Upon signing this form, I/We acknowledge that I/We (i) have fully read, understood and 
overseas remittance and  commitments set forth on the back of this form; (ii) shall furnish BIDV 

with the un-presented documents as required for certain remittance purpose by   at the latest). 

   

     
K   

(Chief Accountant  (if any) signature & full name) 

 
 
 

  /  
Ký,    

  (  signature & stamp (if any)) 

 

 (Teller)  (Supervisor)  

Ghi chú (Note): - (Fields with (*) are mandatory). 
- 

(Clearing Code **:  is CHIPS Participant No./Fedwire Routing No. for USD, BSB No. for AUD, Sort Code 
). 



13/04/2018 16:03:08
~(jAN Hf\NCj Ti'YICPDAU TU VA PH/:I TRIEN VIET NAM
Joint Stock Commercial Bnnk tor Invesunenr and Development of Vietnam
Outgoing Message

MTI03

I'vkssage Type: MT I03 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER
BlDVVNVX - JOINT SmCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT or
VIETNAM
MIZMUUSD - HSBC 1l,'\NK US/\, N.I\ -i52 IIi'TI! fWLI\;U[ UNITLU STAlES UI AIVlt::I(IC;\ NI.\\
YOI<_j(,N'r

Ikgini ng ol Message
:20: Sender's Reference

2150031 ~W4 i 37008
23B: Bank Operation Code

CI<.ED
32A: Vallie Dare/Currency/Interbank Seuled Amount

13/04/20 I ~ USD 620,00
SOK: Ordering Customer

12151000210760 I
MAl HOANG IMPOI<T EXPORT SI~lZVICE
COMPANY LIMITED
,ADD: 19,/215 DINH CONG THUONG WARD

I-lUANG MAl DIS'I: HA NOI, VIET NAiVl

:571\ J\','CUlIlll Wiih lnstuut iun

HSSCID.l/\ - 1'1' BANK !-ISSC INDUNLSIA WOI<.LD iRJ-\UL L'LNl'R[ 29-3 I .IAL!\N JEND[RAL SUDII!.\ i. ."
KAVELING JAKAI,{TA INDONESI/\

:5-): lkdeiici(lry Customer:

1050170240115
P l' FOSECO 'l'RADINl; INDUNI::SI/\
ADD JLR/\WAGELAM2/5 KAW/\S.--\N
INDLJSTII.II)ULOGADLJNG,.JAKAIZlA 13930

INDONESIA
:70: Remiuance Information

IRFS/PIVITPI NO,P-VTN-019IS/PTFTI
DD IOAI-' 1<.20 18

71A: Di..'wil Of Charges
::)IIA

Teller


