Yêu cầu Chuyển nhượng Thư Tín Dụng
Application for Transfer of Letter of Credit (L/C)
CHỈ DẪN
INSTRUCTIONS
1. Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo Mẫu biểu.
Please update all data fields.
2. In từ trang thứ 2 của Đơn này ra để người có thẩm quyền ký tên và đóng dấu của
công ty.
Please print from Page 2 of this Form, obtain signatures from authorised signatories
and company stamp.

3. Nộp trực tiếp Đơn này cùng với Thư tín dụng gốc và các tu chỉnh (nếu có) tại quầy
giao dịch của chúng tôi.
Return to the Bank duly signed Form, original Letter of Credit and the amendments
(if any) to our counters or Service Center.

4. Trong trường hợp Quý Công ty muốn chuyển nhượng toàn bộ hay một phần trị giá
Thư tín dụng (LC) cho bên thứ ba đối với LC phát hành bởi Ngân hàng Standard
Chartered hoặc ngân hàng khác, Quý Công ty cần xuất trình Yêu cầu Chuyển nhượng
Thư tín dụng theo mẫu này cùng với LC gốc, các sửa đổi LC (nếu có) và các chứng
từ liên quan cho Ngân hàng.
If you wish to transfer full or part of the LC amount to a third party on a LC issued by
Standard Chartered Bank or other bank, please submit this application form together
with original LC, all LC amendment(s) (if any) and related supporting documents to us.
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Standard Chartered Bank
Yêu cầu Chuyển nhượng Thư Tín Dụng (LC)
Application for Transfer of Letter of Credit (LC)
Đề nghị Quý Ngân hàng chuyển nhượng Thư tín dụng (LC) nêu dưới đây theo các điều kiện và
điều khoản sau đây:
Please transfer the Letter of Credit (LC) as per the terms and conditions below:

Thông báo bằng:
Advise by:

SWIFT

Chuyển phát nhanh
Courier

Số tham chiếu:
Ref No.:

Bưu điện
Mail

Thư tín dụng chuyển nhượng/ Transferable LC:
Số tham chiếu:
Ref:

Phần dành cho Ngân hàng
For Bank Use

Ngày:
Date:

Sẽ thông báo qua hệ thống chi nhánh/ đại lý của Ngân hàng
Standard Chartered
To be advised through any affiliate / correspondent of
Standard Chartered Bank

Ngân hàng phát hành:
Issuing Bank:
Đồng tiền và Số tiền:
Currency and Amount:
Bên Thụ hưởng thứ nhất (Bên chuyển nhượng)/
1st Beneficiary (Transferor)
Tên và Địa chỉ/ Name and Address:

Bên Thụ hưởng thứ hai (Bên được chuyển nhượng)/
2nd Beneficiary (Transferee)
Tên và Địa chỉ/ Name and Address:

Điện thoại/
Tel:
Người liên hệ/
Contact Person:

Điện thoại/
Tel:
Người liên hệ/
Contact Person:
Là Người liên quan1?

Tham chiếu/
Ref:

Is the Transferee a Related Party1?

Có/ Yes

Không/ No

Nội dung Chuyển nhượng/ Details of Transfer
Chuyển nhượng toàn bộ/
Full Transfer

Chuyển nhượng một phần/
Partial Transfer

Đồng tiền & Số tiền/
Currency & Amount:
Tu chỉnh cần có sự chấp thuận của Bên Thụ hưởng thứ nhất
trước khi thông báo/ Amendments to be approved by 1 st
Beneficiary before advising (nếu không chọn, không cần chấp
thuận/ if not ticked, no approval required)
Thay thế Chứng từ/ Documents to be substituted (nếu không
chọn, không yêu cầu thay thế/ if not ticked, no substitution
required)

Ngày hết hạn mới/ New Expiry Date(dd/mm/yy):
(LC sẽ có hiệu lực tại ngân hàng chuyển nhượng tại quốc gia
Bên thụ hưởng thứ nhất/ LC available with transferring bank in
country of 1st Beneficiary)
Giao hàng không muộn hơn/
Shipment not later than (dd/mm/yy):
Xuất trình chứng từ trong/
Present documents within

ngày sau giao hàng/
days after shipment

Điều chỉnh số tiền bảo hiểm đến/
% (tối thiểu 110%)/
Amend insurance amount to
(min 110%)
giá trị hóa đơn (khi cần thiết)/ of invoice value (where applicable)

Mô tả Hàng hóa & Đơn giá Chuyển nhượng/ Goods Description & Unit Price for Transfer

1

Người Có Liên Quan nghĩa là tổ chức/ cá nhân mà trực tiếp, hay gián tiếp thông qua một hay nhiều trung gian, Nắm Quyền Kiểm Soát, Bị Kiểm Soát bởi, hoặc chịu
chung sự kiểm soát với, Khách Hàng, và bao gồm các tổ chức/ cá nhân liên đới tới người có liên quan. Tổ chức/ cá nhân liên đới tới người có liên quan bao gồm
(nhưng không giới hạn ở) (a) họ hàng của người có liên quan là cá nhân, (b) giám đốc hay cổ đông của người có liên quan là tổ chức, và người thân của họ, (c) các
tổ chức Bị Kiểm Soát bởi những người liên đới tới người có liên quan, (d) các bên được ủy thác của bên ủy thác mà theo thỏa thuận ủy thác người có liên quan hay
những người liên đới của người có liên quan là bên thụ hưởng, và (e) đối tác của người có liên quan. "Kiểm Soát" là khi một tổ chức/ cá nhân (dù trực tiếp hay gián
tiếp và thông qua việc sở hữu cổ phần, nắm quyền biểu quyết hay thông qua thỏa thuận hợp đồng hay cách khác) có quyền bổ nhiệm và/ hoặc bãi nhiệm đa số các
thành viên của ban điều hành của tổ chức khác, hoặc kiểm soát theo cách khác hoặc có quyền kiểm soát hoạt động và các chính sách của tổ chức kia đồng thời tổ
chức kia cũng bị nắm giữ để "Kiểm Soát" bởi tổ chức/ cá nhân ban đầu.
1

Related Party refers to a person that directly, or indirectly through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common control with, the
Applicant, and includes persons connected with the related party. Persons connected with the related party include (but shall not be limited to) (a) relatives of a related
party who is an individual, (b) directors and shareholders of a related party which is a body corporate, and their relatives, (c) bodies corporate Controlled by persons
connected with a related party, (d) trustees of a trust under which a related party or persons connected with the related party are beneficiaries, and (e) partners of a
related party. "Control" means where one persons (either directly or indirectly and whether by share capital, voting power, contracts or otherwise) has the power to
control the affairs and policies of that other person and that other person is taken to be “Controlled” by the first person.
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Yêu cầu Chuyển nhượng Thư Tín dụng (LC)
Application for Transfer of Letter of Credit (LC)
Chỉ thị cho Ngân hàng Chuyển nhượng/ Instructions to Transferring Bank
Thông báo qua Ngân hàng/ Advise through Bank:

Ghi nợ phí vào tài khoản chúng tôi số/ Debit your charges from our account number:

Toàn bộ phí do/
All charges are on

bên Thụ hưởng thứ hai chịu/ 2 nd Beneficiary’s account
chúng tôi chịu/ our account

Chỉ thị khác (yêu cầu ghi rõ):
Others (please specify):

Trong Đơn Yêu cầu này, "Ngân hàng" nghĩa là Ngân hàng TNHH
Một thành viên Standard Chartered Việt Nam và/ hoặc chi nhánh
trực thuộc, mà Bên Thụ hưởng đã ký kết một Thỏa Thuận cho
các tiện ích hoặc dịch vụ ngân hàng đề cập đến trong Đơn Yêu
cầu này, như có thể được sửa đổi vào từng thời điểm.
In this Application Form, the “Bank” means Standard Chartered
Bank (Vietnam) Limited and/or its branch, with whom the
Beneficiary has entered into an Agreement for banking facilities
or services referred to in this Application Form, as may be
amended from time to time.
Khách hàng đồng ý và chấp thuận các điều khoản và điều kiện
trong (a) các Điều khoản Tiêu chuẩn, Các Điều khoản Thương
mại Chung và các Điều Khoản Bổ sung về Dịch vụ Thương mại
tương ứng, (b) Các Điều Khoản Thương Mại Chính Toàn Cầu
hoặc (c) các điều khoản được thỏa thuận giữa các bên, và có
thể được sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm.
The Beneficiary agrees to be bound by (a) the Standard Terms,
General Trade Terms and the relevant Trade Service
Supplements, (b) the Global Master Trade Terms or (c) such
other terms as agreed between parties, as the same may be
updated or amended from time to time.
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Ngày/ Date:

Chữ ký và Con dấu Bên Thụ hưởng
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Standard Chartered
Điều khoản Bổ sung về Dịch vụ Thương mại / Trade Service Supplement
Chuyển nhượng Thư Tín dụng/ Transfer of LC
Điều khoản Bổ sung về Dịch vụ Thương mại này nhằm bổ sung
cho các Điều khoản Thương mại Chung1 và được áp dụng cho dịch
vụ chuyển nhượng Thư tín dụng mà Chúng tôi (ngân hàng chuyển
nhượng) thực hiện theo chỉ thị của Quý Công ty (Bên thụ hưởng thứ
nhất) hoặc thay mặt cho Quý Công ty.2
This Trade Service Supplement supplements the General Trade
Terms1 and applies to an LC We (the "transferring bank") transfer on
Your (the "first beneficiary") Instruction or otherwise on Your behalf.2
1.

2.

3.

4.

Ấn phẩm UCP điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng Thư tín dụng
sẽ áp dụng đối với việc chuyển nhượng Thư tín dụng với điều
kiện khi có sự không thống nhất giữa các điều khoản của UCP và
Thỏa thuận, các điều khoản của Thỏa thuận sẽ được áp dụng.
The relevant version of the UCP which governs the transferable
LC will apply in relation to the transfer of the LC provided that if
there is any inconsistency between that UCP and the Agreement,
the latter will prevail.
Quý Công ty sẽ cung cấp cho Chúng tôi bản gốc Thư tín dụng
chuyển nhượng và các bản tu chỉnh mà Quý Công ty nhận được.
Quý Công ty sẽ không thông báo cho ngân hàng phát hành, Bên
yêu cầu phát hành Thư tín dụng hoặc Bên được chuyển nhượng
("Bên thụ hưởng thứ hai") về việc chấp thuận bất cứ tu chỉnh nào
đối với Thư tín dụng chuyển nhượng trước khi có sự chấp thuận
của Chúng tôi bằng văn bản. Khi tất cả quyền theo Thư tín dụng
được chuyển nhượng, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bên thụ hưởng
thứ hai bất cứ tu chỉnh nào ngay cả khi Chúng tôi không có sự
chấp thuận của Quý Công ty.
You will deliver to Us the original transferable LC and any
amendments that You receive. You will not inform the issuing
bank, applicant or the transferee (the "second beneficiary") of
Your acceptance of any amendment to the original transferable LC
before obtaining Our approval in writing. Where all rights under the
LC are transferred, We will advise the second beneficiary of any
amendments even if We do not have Your approval.
Quý Công ty từ bỏ quyền của Quý Công ty trong Thư tín dụng
chuyển nhượng cho Bên thụ hưởng thứ hai trong phạm vi những
quyền này được chuyển cho Bên thụ hưởng thứ hai.
You waive in favour of the relevant second beneficiary Your rights in
the transferable LC to the extent that it is to be transferred to the
second beneficiary.

5.

Đối với Thư tín dụng chuyển nhượng được xác nhận bởi Chúng
tôi, Chúng tôi sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng thứ hai số tiền
theo bộ chứng từ được xuất trình theo Thư tín dụng chuyển
nhượng phù hợp với kỳ hạn của Thư tín dụng khi việc xuất trình
phù hợp. Khi Quý Công ty thay thế và xuất trình bộ chứng từ phù
hợp theo Thư tín dụng chuyển nhượng, Chúng tôi sẽ thanh toán
cho Quý Công ty số tiền chênh lệch theo Thư tín dụng chuyển
nhượng phù hợp với kỳ hạn của Thư tín dụng.
For a transferable LC confirmed by Us, We will pay the second
beneficiary the amount of their presentation under the transferred
LC in accordance with the tenor of the LC upon presentation of
complying documents. Upon Your substitution and presentation of
complying documents under the transferable LC, We will pay You
the remaining amount under the transferable LC in accordance
with the tenor of the LC.

6.

Tất cả chi phí và phí tổn sẽ do Quý Công ty thanh toán trước khi
chuyển nhượng, nhưng bất kỳ chi phí và phí tổn xác nhận nào sẽ
được Quý Công ty thanh toán tại thời điểm xác nhận. Chúng tôi có
thể trừ bất cứ số tiền nào phải trả cho Chúng tôi từ khoản tiền mà
Chúng tôi nhận được từ ngân hàng phát hành trước khi thanh
toán cho Bên thụ hưởng thứ nhất và các Bên được chuyển
nhượng.
All Our fees and charges are payable by You prior to the transfer,
but any confirmation fees or charges will be payable by You upon
Our confirmation. We may also deduct any amount owed to Us
from any payment We receive from the issuing bank before the
distribution of proceeds to the first beneficiary and transferees.

7.

Nếu Quý Công ty không xuất trình chứng từ hoặc chỉnh sửa các
sai sót trên chứng từ mà Quý Công ty xuất trình cho Chúng tôi
trong thời gian cho phép và theo đúng yêu cầu được thông báo
bởi Chúng tôi theo Thư tín dụng chuyển nhượng, Chúng tôi có thể
chuyển bộ chứng từ của Bên thụ hưởng thứ hai trực tiếp cho
ngân hàng xác nhận hoặc ngân hàng phát hành.
If You do not deliver documents or correct any discrepancies in
the documents You deliver to Us within the time limits and in the
manner Notified by Us to You under the transferable LC, We may
present the second beneficiary's documents directly to the
confirming bank or the issuing bank.

8.

Khi Quý Công ty đã chuyển tất cả quyền của mình theo Thư tín
dụng chuyển nhượng cho Bên thụ hưởng thứ hai, Quý Công ty
đồng ý không yêu cầu thay thế chứng từ, và sẽ cho phép Bên thụ
hưởng thứ hai xuất trình chứng từ trực tiếp đến ngân hàng phát
hành Thư tín dụng chuyển nhượng.
Where You have transferred all Your rights in the transferable
LC to a second beneficiary, You agree not to require substitution
of documents, and will permit the second beneficiary to present
documents directly to the issuing bank of the transferable LC.

Đối với Thư tín dụng chuyển nhượng không được xác nhận,
Chúng tôi sẽ chỉ có trách nhiệm thanh toán cho Quý Công ty và
Bên thụ hưởng thứ hai nếu Chúng tôi nhận được thanh toán
tương ứng từ ngân hàng phát hành khoản tiền không hoàn lại.
Chúng tôi sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng thứ hai số tiền được
xuất trình theo Thư tín dụng đã chuyển nhượng và thanh toán cho
Quý Công ty số tiền còn lại theo Thư tín dụng chuyển nhượng.
For an unconfirmed transferable LC, We will only be obliged to
pay You and the second beneficiary if We receive the
corresponding payment from the issuing bank in non-returnable
funds. We will pay the second beneficiary the amount of the
presentation under the transferred LC, and You the remaining
amount under the transferable LC.

1

Các Điều khoản Bổ sung về Dịch vụ Thương mại này sẽ không áp dụng nếu
Khách hàng đã ký kết Thư Cấp Tín Dụng cùng với Các Điều Khoản Tín Dụng
Chính Toàn Cầu (Hạn mức Không cam kết) và Các Điều Khoản Thương Mại Chính
Toàn Cầu hay Các Điều Kiện và Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng ("Tập
văn kiện - Booklet"). Vui lòng tham chiếu tới Các Điều Khoản Thương Mại Chính
Toàn Cầu hoặc Tập văn kiện - Booklet để biết cụ thể các điều khoản về dịch vụ
này.

2

1

2

This Trade Service Supplement shall not apply if You have signed the Banking
Facility Letter with the Global Master Terms (Uncommitted) and the Global Master
Trade Terms or the General Banking Terms and Conditions ("CB Booklet"). Please
refer to the Global Master Trade Terms or the CB Booklet for the terms applicable
to this service.
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Nếu Khách hàng chưa được cung cấp văn kiện Các Điều khoản Chung về
Thương mại hoặc Các Điều Khoản Tín dụng Chính Toàn Cầu (Hạn mức Không
cam kết) và Các Điều Khoản Thương Mại Chính Toàn Cầu hay Booklet, thì Các
Điều khoản Bổ sung về Dịch vụ Thương mại này, Thỏa thuận về Chuyển giao Thư
Tín dụng (LC) sẽ điều chỉnh mà không cần tham chiếu tới Các Điều khoản Chung
về Thương mại và cụm từ "bổ sung cho các Điều khoản Thương mại Chung và"
nêu tại đoạn văn đầu tiên được coi như bị xóa bỏ.
If You have not been provided the General Trade Terms, or the Global Master
Credit Terms (Uncommitted) and the Global Master Trade Terms or the CB
Booklet, this Trade Service Supplement, Transfer of Letter of Credit (LC) shall
apply without reference to the General Trade Terms and the words, "supplements
the General Trade Terms and" in the first paragraph shall be deemed to have been
deleted.
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