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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI TRỢ NHẬP KHẨU  
 

1. Xét việc Ngân Hàng cấp cho chúng tôi khoản tài trợ như yêu cầu, chúng tôi theo đây đồng ý với tất cả các điều khoản và 

điều kiện được quy định dưới đây cũng như các điều khoản và điều kiện được quy định trong các điều khoản và điều kiện 

ngân hàng chung của Ngân Hàng cũng như bất kỳ hợp đồng cấp tín dụng nào hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được ký kết bởi 

và giữa Ngân Hàng và chúng tôi tuỳ từng thời điểm (“Tài Liệu Ngân Hàng”). Các thuật ngữ viết hoa được nêu trong hợp 

đồng cấp tín dụng có nghĩa tương tự như trong các Điều Khoản và Điều Kiện này, trừ khi được quy định khác trong Điều 

Khoản và Điều Kiện này. 

2. Bất kể hình thức tài trợ nào được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho chúng tôi và không ảnh hưởng đến các quy định 

được nêu dưới đây và trong bất kỳ Tài Liệu Ngân Hàng nào, chúng tôi bảo đảm và/hoặc đồng ý rằng: 

(a) Có tồn tại một giao dịch mua/bán hàng hóa (“Hàng Hoá”) thực và là căn cứ của Thông Báo Giải Ngân (“Thông Báo Giải 

Ngân” có nghĩa là thông báo giải ngân và (các) tài liệu đính kèm được nộp cho Ngân Hàng). Khái niệm “Hàng Hoá” được 

hiểu như bối cảnh yêu cầu, bao gồm chứng từ có liên quan chứng nhận quyền sở hữu. Hàng Hóa được mua theo các 

hóa đơn giá trị gia tăng đã nộp cho Ngân Hàng đã được chúng tôi nhận đầy đủ. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính hợp lệ của thông tin vận chuyển và giao nhận Hàng Hóa từ (những) người bán theo những hóa đơn do chúng 

tôi cung cấp cho Ngân Hàng.  
(b) Chúng tôi sẽ, theo yêu cầu Ngân Hàng, cung cấp các tài liệu khác chứng minh giao dịch. 

(c)    Chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận bất kỳ hình thức hoặc loại hình tài trợ/cho vay từ bất kỳ bên nào khác ngoài Ngân 

Hàng đối với Hàng Hóa hoặc bất kỳ thư tín dụng nào là đối tượng của Thông Báo Giải Ngân (“Thư Tín Dụng”). 

(d) Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Ngân Hàng toàn bộ khoản vay hoặc khoản tài trợ được cấp cho chúng tôi vào ngày đáo hạn 

cũng như tất cả các khoản nợ gốc, lãi, chi phí và phí đến hạn cho Ngân Hàng. 

(e) Vào ngày đáo hạn của khoản tài trợ cho chúng tôi, Ngân Hàng được quyền khấu trừ tài khoản của chúng tôi với số tiền 

được giải ngân theo Thư Tín Dụng hoặc Hối Phiếu Nhờ Thu hoặc các phương thức khác được quy định tại Thông Báo 

Giải Ngân, cùng với tất cả các khoản lệ phí, phí, các loại chi phí, các khoản bồi hoàn và phí tổn mà chúng tôi phải thanh 

toán cho Ngân Hàng.   

(f)    Cho đến khi tất cả các khoản tiền phải trả được chúng tôi thanh toán đầy đủ cho Ngân Hàng, Ngân Hàng vẫn có toàn 

quyền đối với Hàng Hóa và/hoặc số tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa. 

(g)    Cho đến ngày xác lập Thông Báo Giải Ngân, chúng tôi không có bất kỳ khoản nợ xấu và/hoặc khoản vay được cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ nào tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, không có Sự Kiện Chấm Dứt tiềm ẩn hoặc bất kỳ Sự Kiện Chấm 

Dứt nào, và không có bất kỳ sự kiện nào kèm theo việc đưa ra thông báo, quyết định hoặc việc kết hợp các sự kiện 

nêu trên hoặc kết hợp với một thời hạn trôi qua, hoặc kết hợp của các trường hợp trên hoặc cả hai sự kiện tạo thành 

Sự Kiện Chấm Dứt đã và đang xảy ra, và rằng các cam đoan và bảo đảm được nêu trong Tài Liệu Ngân Hàng là đúng 

và chính xác kể từ ngày xác lập Thông Báo Giải Ngân như thể được thực hiện vào ngày xác lập Thông Báo Giải Ngân, 

và rằng mọi điều kiện tiên quyết quy định trong Tài Liệu Ngân Hàng đã được đáp ứng và tất cả các cam kết đã được 

tuân thủ. 

 

3. Chúng tôi đồng ý bồi hoàn đầy đủ cho Ngân Hàng DBS Bank Ltd. - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và các ngân hàng 

khác thuộc DBS Group Holdings Ltd (sau đây gọi tắt là “DBS”) và/hoặc các đại lý của DBS khi có yêu cầu đối với bất kỳ hành 

động hoặc khiếu nại, yêu cầu, chi phí, khoản thanh toán, phí tổn, trách nhiệm, thiệt hại, các khoản bồi hoàn và thanh toán 

bất kỳ khoản nào hiện có hoặc sau đây phát sinh mà DBS hoặc bất kỳ đại lý, đại diện, quản lý hoặc nhân viên nào của DBS 

có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì được thực hiện hoặc không được thực hiện liên quan đến hoặc phát sinh 

từ việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này. 

 

Tài Trợ Sau Khi Giao Hàng (Biên Nhận Ủy Thác và/hoặc Biên Nhận Không Ủy Thác) theo Thư Tín Dụng/Thu Hộ Kèm Chứng 

Từ của DBS 

4. Chúng tôi thừa nhận rằng DBS đã chuyển giao cho chúng tôi và chúng tôi đã đồng ý các điều khoản và điều kiện về Hàng 

Hóa hiện hữu được hoặc đã được chúng tôi thế chấp cho DBS để được tài trợ hoặc sẽ được tài trợ theo Hối Phiếu Nhờ Thu 

được tham chiếu đến trong Thông Báo Giải Ngân hoặc theo các Điều khoản và Điều kiện này cho việc phát hành Thư Tín 

Dụng như được tham chiếu ở trên. Chúng tôi cũng đồng ý lưu kho và giữ Hàng Hóa theo ủy thác của DBS, với thẩm quyền 

bán (tùy thuộc vào thẩm quyền đó có thể bị thu hồi sau này) giống như đại lý của DBS và chuyển vào tài khoản của DBS 

số tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa theo mức giá thị trường đầy đủ nhưng không có thẩm quyền để thực hiện bất kỳ 

giao dịch nào khác đối với Hàng Hóa hoặc bất kỳ phần nào của Hàng Hoá hoặc số tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa 

hoặc bất kỳ phần nào theo đó bằng phương thức bán hàng có điều kiện, cầm cố, thế chấp, hoặc bằng cách khác. 
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5. Để tránh nhầm lẫn, khi các tài liệu được chuyển đến cho chúng tôi không đủ tạo thành một bộ vận đơn đầy đủ, chúng tôi 

xác nhận rằng các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này và tất cả các quyền của Ngân Hàng được hưởng 

theo đây sẽ vẫn được áp dụng. 

 

6. Chúng tôi đồng ý nhận giao hàng và lưu kho Hàng Hóa thay cho Ngân Hàng bằng chi phí của chúng tôi và, khi Ngân Hàng 

yêu cầu, giao cho Ngân Hàng tất cả các biên nhận lưu kho, chứng nhận hoặc chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho DBS khi lưu chuyển hàng hóa ra vào kho. Ngoài ra, chúng tôi 

cũng đồng ý tuân thủ bất kỳ hướng dẫn nào của Ngân Hàng về phương tiện hoặc cách thức vận chuyển, lưu kho và lưu trữ 

Hàng Hóa. 

 

7. Chúng tôi đồng ý rằng khi các chứng từ đã phát hành cho chúng tôi theo các điều khoản này, chúng tôi được coi là đã tiếp 

nhận các chứng từ cũng như từ bỏ tất cả các quyền được từ chối việc tiếp nhận các chứng từ này dưới mọi lí do, bao gồm 

cả các chứng từ xuất trình không đầy đủ hoặc không tuân thủ các yêu cầu của Thư Tín Dụng hoặc Hối Phiếu Nhờ Thu 

và/hoặc do các chứng từ đó có chứa bất kỳ sự khác biệt nào. 

 

8. Chúng tôi cũng cam kết Hàng Hóa được bảo hiểm đầy đủ khỏi rủi ro hỏa hoạn, trộm, mất cắp, rủi ro hàng hải và/hoặc các 

rủi ro hoặc các tình huống khác nếu có khi được Ngân Hàng yêu cầu tùy từng thời điểm và sẽ duy trì các hợp đồng bảo 

hiểm thay mặt cho DBS cũng như thanh toán ngay lập tức khoản tiền được bảo hiểm cho DBS trong trường hợp có tổn 

thất. Các chi phí lưu kho và lưu trữ, phí bảo hiểm và bất kỳ chi phí nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Hàng Hóa đều 

do chúng tôi chi trả. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện tất cả các biện pháp để khắc phục bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào 

mà DBS phải gánh chịu đối với Hàng Hóa, nếu DBS yêu cầu, bao gồm việc tiến hành các thủ tục tố tụng nhân danh chính 

chúng tôi hoặc nhân danh DBS và chúng tôi. 

 

9. Trường hợp Hàng Hóa hoặc bất kỳ phần nào của Hàng Hóa được bán, chúng tôi đồng ý giữ và thực hiện việc giữ khoản 

tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa ngay khi nhận được sự ủy thác từ DBS và bàn giao hoặc theo cách khác chuyển khoản 

tiền thu được từ việc bán hàng hóa vào tài khoản được chỉ định bởi DBS ngay lập tức sau đó, để khấu trừ trong việc thanh 

toán khoản nợ của chúng tôi với DBS cho dù có hoặc không phát sinh từ hoặc liên quan đến Hối Phiếu Nhờ Thu hoặc Thư 

Tín Dụng được tham chiếu ở trên hoặc Hàng Hóa.  

 

10. Chúng tôi xác nhận rằng Hàng Hóa và bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ Hàng Hóa (mà Ngân Hàng có quyền thụ 

hưởng đối với những hàng hóa hay sản phẩm đó như các quyền mà Ngân Hàng được hưởng trong các điều khoản và điều 

kiện liên quan đến Hàng Hóa) sẽ không phải là đối tượng của bất kỳ biện pháp bảo đảm, bị lưu giữ hay hay hạn chế đối 

với tài sản nào khác. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng chúng tôi không có khoản nợ đối với Bên Mua Hàng Hóa và Bên Mua 

Hàng Hóa đó không có bất kỳ quyền bù trừ nghĩa vụ thực tế hoặc có thể phát sinh nào đối với chúng tôi mà điều này có 

thể dẫn đến việc giảm khoản tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa. 

 

11. DBS có thể bất cứ lúc nào toàn quyền chấm dứt ủy thác, yêu cầu hoặc tiếp tục sở hữu Hàng Hóa và/hoặc yêu cầu thanh 

toán hoặc chuyển nhượng hợp pháp khoản tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa. Trong trường hợp chúng tôi không tuân 

thủ các điều khoản của đơn đề nghị phát hành Thư Tín Dụng, Hối Phiếu Nhờ Thu hoặc Biên Nhận Ủy Thác này, bất kỳ việc 

không thanh toán hoặc chậm trả nào theo Thư Tín Dụng, Hối Phiếu Nhờ Thu hoặc bất kỳ khoản nào trong số đó hoặc 

khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa cho DBS, tất cả các nghĩa vụ, chấp phiếu, nợ và trách nhiệm của chúng tôi theo 

đây (có hoặc không có thông báo) sẽ đáo hạn và phải thanh toán. 

 

Tài Trợ/ Cho Vay Cước Phí 

12. Chúng tôi đảm bảo rằng khoản vay được cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để thanh toán cước phí vận chuyển phát 

sinh hoặc sẽ phát sinh cho việc vận chuyển Hàng Hóa mà chúng tôi đã mua, cho dù việc vận chuyển đó có theo Vận Đơn 

hoặc Hợp Đồng Thuê Tàu Chuyến hay không. 

 

13. Chúng tôi gửi kèm theo Thông Báo Giải Ngân các bản sao giấy đăng ký đặt chỗ/ hợp đồng thuê tàu/ Hợp Đồng Thuê Tàu 

Chuyến/ vận đơn là chứng từ chứng minh cho hợp đồng vận chuyển mà chúng tôi đã ký kết cũng như khoản cước phí phải 

trả. 

 

Tài Trợ Sau Khi Giao Hàng/ Tài Trợ Hóa Đơn Phải Trả 

14. Chúng tôi đồng ý và/hoặc bảo đảm rằng Hàng Hóa liên quan sẽ được thế chấp cho Ngân Hàng và bất kỳ tài liệu về quyền 

sở hữu nào mà Ngân Hàng có được, sẽ không bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc giảm số lượng theo bất kỳ cách nào nếu chúng 
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tôi chưa thanh toán đầy đủ tất cả khoản tiền còn nợ đối với khoản vay, lãi, chi phí và phí cho Ngân Hàng. Ngân Hàng sẽ có 

quyền bán tất cả hoặc một phần của Hàng Hóa theo các điều khoản mà Ngân Hàng có thể đưa ra mà không cần tham 

khảo với chúng tôi nếu chúng tôi không hoàn trả theo yêu cầu bất kỳ khoản tạm ứng, khoản cho vay và/hoặc tài trợ nào 

đưa ra bởi Ngân Hàng hoặc bất kỳ khoản lãi, phí hoặc chi phí nào đến hạn phải trả cho Ngân Hàng, bất kỳ vi phạm thanh 

toán khi đến kỳ đáo hạn đối với bất kỳ Hối Phiếu Đòi Nợ nào được chúng tôi chấp nhận và trong sự kiện có bất kỳ thủ tục 

phá sản hay giải thể nào được thực hiện đối với chúng tôi. 

 

Luật Điều Chỉnh 

15. Thông Báo Giải Ngân cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên thống 

nhất giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền không chuyên biệt tại Việt Nam. 

 

Lưu ý: Thông Báo Giải Ngân cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện này được ký và lập bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Cả 

hai ngôn ngữ sẽ có giá trị như nhau trong việc xác định mục đích của chúng tôi, tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ sự 

mơ hồ, xung đột hoặc tranh chấp nào, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng 
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IMPORT FINANCING TERMS AND CONDITIONS 
 

1. In consideration of you granting to us financing requested for, we hereby agree to all terms and conditions stipulated 

below as well as the terms and conditions set out in your general banking terms and conditions as well as any facility 

agreement or any other documents entered by and between you and us from time to time (“Bank Documents”). Capitalised 

terms defined in such facility agreement shall have same meaning in this Terms and Conditions, unless otherwise defined 

herein. 

2. Irrespective of the type of financing provided or to be provided to us and without prejudice to the provisions set out below 

and in any Bank Document, we warrant and/or agree that: 

(a) There is a genuine underlying transaction for the sale / purchase of goods (the “Goods”) which are the subject of the 

Drawdown Notice (the “Drawdown Notice” shall mean the drawdown notice and its attached document(s) submitted 

to you). The “Goods”, which expression shall, as the context requires, include the relevant document of title. The Goods 

purchased under the VAT invoices that submitted to you has been fully received by us. We shall be responsible for 

the validity of information on Goods transport and receipt from the seller(s) under such provided invoices.  

(b) We will at your request provide other documents evidencing the transaction. 

(c) We have not obtained and shall not obtain any other form or type of financing/ lending from any party other than you 

for the Goods or any letter of credit which is the subject of the Drawdown Notice (the “Letter of Credit”). 

(d) We will repay you the full amount of loan or financing extended to us on due date as well as all outstanding principal, 

interest, charges and fees due to you. 

(e) On due date of the financing provided to us, you are authorised to deduct our account with you for the amount drawn 

under the Letter of Credit or Collection Bill or otherwise specified in the Drawdown Notice, together with all charges, 

fees, costs, disbursements and expenses payable by us to you. 

(f) Until all amounts owing by us to you have been fully paid, you retain all rights on the Goods and/or proceeds of sale 

of the Goods. 

(g) As of the date of the Drawdown Notice, we have no bad debt and/or restructured loan at any credit institutions, no 

potential Termination Event or Termination Event, and no event with the giving of notice, the passing of time, the 

making of any determination or any combination of the foregoing or both would constitute a Termination Event, has 

occurred, and that the representations and warranties contained in the Bank Documents are true and correct as of 

the date of the Drawdown Notice as if made on this date and that all conditions precedent specified in the Bank 

Documents have been met and all undertakings complied with.  

3. We agree to fully indemnify DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch and other banks under DBS Group Holdings Ltd 

(collectively hereinafter referred to as “DBS”) and/or its agents on demand against all actions or claims commenced against, 

demands, costs, payments, expenses, liabilities, losses, disbursements, payments of whatsoever nature now or hereafter 

incurred or to be incurred by DBS or by any agent, correspondent, officer or employee of or for whom DBS may be 

answerable for anything done or omitted to be done in connection with or arising out of the performance of these Terms 

and Conditions. 

 

Post-shipment Financing (Trust Receipt and/or non-Trust Receipt) under DBS Letter of Credit/ Documentary Collection 

4. We acknowledge that DBS has delivered to us and we have accepted pursuant to terms and conditions hereafter appearing 

Goods which are or have been pledged by us as security in favour of DBS for the financing provided or to be provided 

under the Collection Bill referenced on the face of this Drawdown Notice or pursuant to these Terms and Conditions  for 

the issuance of the Letter of Credit referenced above. We further agree to store and hold the Goods on trust for DBS, with 

authority (subject to any subsequent revocation of such authority) to sell the same as agent and for the account of DBS at 

full market value but without authority to make any other disposition whatsoever of the Goods or any part thereof or the 

proceeds of sale of such Goods as part thereof either by way of conditional sale, pledge, charge or otherwise. 

 

5. For the avoidance of doubt, where documents released to us consist of less than the full set of bills of lading, we confirm 

that the terms and conditions stated herein, and all your right conferred herein shall nevertheless apply. 

 

6. We agree to obtain delivery of and to warehouse the Goods on your behalf but at our expense, and to hand to you upon 

your demand all warehouseman receipt, attornment or such document evidencing title or right of possession. We shall 

keep DBS informed at all times of any movement of goods from the place of storage. We further agree to comply with any 

of your instructions as to the means or manner of transporting, warehousing and storage of the Goods. 
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7. We agree that as documents are released to us hereunder, we are deemed to have accepted the documents as well as 

waived all our rights to reject the documents on any ground, including the ground that the documents presented are 

incomplete or do not comply with the requirements of the Letter of Credit or of the Collection Bill and/or that they 

otherwise contain any discrepancies. 

 

8. We also undertake to keep the Goods fully insured against fire, theft, pilferage, marine risks and/or such other risks or 

contingencies if any as the Bank may from time to time require and to hold the policies on behalf of DBS and to pay the 

sum insured in case of loss to DBS immediately. Such warehousing and storage charges, insurance premium and any 

other expenses incurred on or in relation to the Goods should be borne entirely by us. We also undertake to take all steps 

towards the recovery of any losses or damages suffered by DBS in respect of the Goods, including if required by DBS, 

commencing proceedings in our own name or in the joint names of DBS and us. 

 

9. Where the Goods or any part thereof are sold, we agree to hold and do so hold the proceeds of sale as soon as received 

on trust for DBS and to hand over to or otherwise place the proceeds of sale in a designated account with DBS immediately 

thereafter, to be applied in payment against such of our indebtedness to DBS whether or not arising out of or in connection 

with the Collection Bill or Letter of Credit referenced above or the Goods.  

 

10. We confirm that the Goods and any products manufactured therefrom (over which you are entitled to the rights as are 

vested in you therein in relation to the Goods) would not be subject to any other security, lien or encumbrance. We further 

warrant that we are not indebted to the Buyer of the Goods and the Buyer of such Goods does not have any actual or 

contingent right of set-off against us which may lead to a reduction of the proceeds of sale payable on the Goods. 

 

11. DBS may at any time at its sole discretion, terminate this trust, demand or resume possession of the Goods and/or demand 

payment or a legal assignment of the proceeds of sale of the Goods. In the event of any failure on our part to observe the 

terms of the application for issuance of the Letter of Credit, the Collection Bill or this Trust Receipt, any failure to make or 

lateness in payment of the amount under the Letter of Credit, the Collection Bill or any part thereof or the proceeds of 

sale to DBS, all of our obligations, acceptances, indebtedness and liabilities whatsoever shall thereupon (with or without 

notice) mature and become due and payable. 

 

Freight Loan Financing 

12. We warrant that the loan to be extended to us shall be used only for payment of freight incurred or to be incurred for 

carriage of the Goods purchased by us, whether such carriage be under Bill of Lading or Charter party. 

 

13. We enclose together with the Drawdown Notice copies of the booking note / fixture note / Charter party / bill of lading as 

supporting evidence of the contract of the carriage which we have entered into as well as the amount of freight payable. 

 

Post-shipment Financing/ Payable Invoice Financing 

14. We agree and/or warrant that you shall have a pledge over the relative Goods and any documents of title thereto 

purchased by you, which shall not be damaged, destroyed or diminished in quantity in any way, pending full payment of 

all our outstanding loan, interest, charges and fees to you. You shall have a right to sell all or part of the Goods on such 

terms as you may determine without reference to us on our failure to repay on demand any advance, loan and/or financing 

made by you or any interest, fees or charges due to you, any default of payment at maturity of any Bills of Exchange 

accepted by us and in the event of any insolvency or winding up proceedings commenced against us. 

 

Governing law 

15. The Drawdown Notice and Terms and Conditions are governed by Vietnamese law and parties agree to the non-exclusive 

jurisdiction of the courts of Vietnam. 

 

Note: The Drawdown Notice and Terms and Conditions are made and signed in English and Vietnamese. Both languages 

shall have equal value and weight in determining our intentions but, in the event of any ambiguity or conflict or dispute 

thereof, the English version shall prevail. 
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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ 

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TRƯỚC KHI GIAO HÀNG VÀ SAU KHI GIAO HÀNG 
 

Xét việc Ngân hàng cấp cho chúng tôi khoản tài trợ như yêu cầu, chúng tôi theo đây đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện 

được quy định dưới đây và các điều khoản và điều kiện ngân hàng chung cũng như được nêu trong bất kỳ hợp đồng cấp tín 

dụng hoặc bất kỳ các tài liệu ký kết giữa Ngân hàng và chúng tôi tùy từng thời điểm (các “Tài Liệu Ngân Hàng”). Các thuật ngữ 

viết hoa định nghĩa trong Tài Liệu Ngân Hàng có cùng ý nghĩa trong các Điều khoản và Điều kiện, trừ trường hợp được định 

nghĩa khác đi theo các Điều khoản và Điều kiện này.  

 

1. Không kể đến hình thức tài trợ được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho chúng tôi và không ảnh hưởng đến những điều 

khoản được nêu dưới đây và trong Tài Liệu Ngân Hàng, chúng tôi bảo đảm và/hoặc đồng ý rằng: 

(a) Có tồn tại một giao dịch mua/bán hàng hóa (“Hàng Hoá”) thực và là căn cứ của Thông Báo Giải Ngân (“Thông Báo Giải 

Ngân” có nghĩa là thông báo giải ngân và (các) tài liệu đính kèm được nộp cho Ngân Hàng). Khái niệm “Hàng Hoá” được 

hiểu như bối cảnh yêu cầu, bao gồm chứng từ có liên quan chứng nhận quyền sở hữu. 

(b) Chúng tôi sẽ cung cấp các chứng từ khác chứng minh giao dịch khi Ngân hàng yêu cầu. 

(c) Chúng tôi chưa nhận được và sẽ không nhận bất kỳ hình thức tài trợ/ cho vay nào từ bất kỳ bên nào khác ngoài Ngân 

hàng cho Hàng hóa hoặc bất kỳ thư tín dụng nào được phát hành cho chúng tôi đối với Hàng hóa đó (gọi là “Thư Tín 

Dụng”) 

(d) Chúng tôi sẽ hoàn trả Ngân hàng toàn bộ khoản tiền vay hoặc khoản tài trợ được cấp cho chúng tôi vào ngày đáo hạn 

cùng với toàn bộ tiền lãi, chi phí và phí chưa thanh toán và còn nợ Ngân hàng. 

(e) Khi khoản vay đáo hạn, Ngân hàng được phép trừ tiền tài khoản của chúng tôi tại Ngân hàng và chúng tôi cam kết bồi 

hoàn hoặc hoàn trả cho Ngân hàng tất cả những khoản tiền còn nợ bao gồm cả nợ gốc, lãi, chi phí và phí. 

(f) Tại thời điểm của Thông Báo Giải Ngân, chúng tôi không có bất kỳ khoản nợ xấu và/hoặc khoản vay được cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ nào tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, không có bất kỳ Sự kiện Chấm dứt Tiềm ẩn hoặc Sự kiện Chấm dứt 

nào, và cũng không có bất kỳ sự kiện nào khi kết hợp với việc thông báo, quyết định hoặc kết hợp với một thời hạn 

trôi qua, hoặc kết hợp của các trường hợp trên hoặc cả hai sẽ tạo thành một Sự kiện Chấm dứt, đã và đang xảy ra, và 

rằng các cam đoan và bảo đảm trong các Tài Liệu Ngân Hàng là đúng sự thật và chính xác tại ngày của Thông Báo Giải 

Ngân như thể được đưa ra vào ngày này, và tất cả các điều kiện tiên quyết được quy định trong các Tài Liệu Ngân 

Hàng đã được đáp ứng và tất cả các cam kết đều được tuân thủ. 

 

2. Chúng tôi đồng ý bồi hoàn đầy đủ cho Ngân Hàng DBS Bank Ltd. - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và các ngân hàng 

khác thuộc DBS Group Holdings Ltd (sau đây gọi tắt là “DBS”) và/hoặc các đại lý của DBS khi có yêu cầu đối với bất kỳ hành 

động hoặc khiếu nại, yêu cầu, chi phí, khoản thanh toán, phí tổn, trách nhiệm, thiệt hại, các khoản bồi hoàn và thanh toán 

bất kỳ khoản nào hiện có hoặc sau đây phát sinh mà DBS hoặc bất kỳ đại lý, đại diện, quản lý hoặc nhân viên nào của DBS 

có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì được thực hiện hoặc bị bỏ qua thực hiện liên quan đến hoặc phát sinh từ 

việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này. 

 

3. Trong trường hợp Ngân hàng cung cấp cho chúng tôi Tài Trợ/Khoản Vay Ứng Trước: 

(a) Chúng tôi đồng ý ký gửi cho Ngân hàng Thư Tín Dụng được phát hành cho chúng tôi và, theo quyết định của Ngân 

hàng, chỉ định Ngân hàng làm ngân hàng chiết khấu hoặc ngân hàng nhờ thu của Thư Tín Dụng. 

(b) Chúng tôi cam kết chuyển giao cho Ngân hàng các chứng từ gửi hàng và các chứng từ khác cần được xuất trình theo 

Thư Tín Dụng / Hợp Đồng Bán Hàng. 

(c) Chúng tôi bảo đảm rằng khoản vay hoặc khoản tài trợ được cấp cho chúng tôi theo văn bản này sẽ chỉ được sử dụng 

để mua Hàng Hóa để thực hiện hợp đồng mua hàng có thật với người yêu cầu phát hành Thư Tín Dụng. 

(d) Chúng tôi đồng ý hoàn trả ngay lập tức khoản vay hoặc khoản tài trợ được cấp cho chúng tôi trong trường hợp chúng 

tôi không có khả năng giao một phần hoặc toàn bộ Hàng Hóa. 

 

4. Thông Báo Giải Ngân và các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam và các bên đồng ý 

tuân theo thẩm quyền xét xử duy nhất của Tòa án Việt Nam.  

 

Chú ý: Thông Báo Giải Ngân và các Điều Khoản và Điều Kiện này được lập và ký bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Cả hai ngôn ngữ 

đều có giá trị tương đương trong việc xác định ý định của chúng tôi, nhưng trong trường hợp có sự đa nghĩa hoặc xung đột 

hoặc tranh chấp liên quan đến vấn đề này, phần tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
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EXPORT PRE-SHIPMENT & OPEN ACCOUNT POST-SHIPMENT FINANCING 

TERMS AND CONDITIONS 
 

In consideration of you granting to us the financing requested for, we hereby agree to all terms and conditions stipulated 

below as well as the terms and conditions set out in your general banking terms and conditions as well as any facility agreement 

or any other documents entered by and between you and us from time to time (“Bank Documents”). Capitalised terms defined 

in such facility agreement shall have same meaning in this Terms and Conditions, unless otherwise defined herein.  

 

1. Irrespective of the type of financing provided or to be provided to us and without prejudice to the provisions set out below 

and in any Bank Document, we warrant and/or agree that: 

(a) There is a genuine underlying transaction for the sale / purchase of the goods (the “Goods’) which are the subject of 

the Drawdown Notice (the “Drawdown Notice” shall mean the drawdown notice and its attached document(s) 

submitted to you). The “Goods”, which expression shall, as the context requires, include the relevant document of 

title. 

(b) We will at your request provide other documents evidencing the transaction. 

(c) We have not obtained and shall not obtain any other form of type of financing/ lending from any party other than you 

for the Goods or any letter of credit issued in our favour in respect of the Goods (the “Letter of Credit”). 

(d) We will repay you the full amount of loan or financing extended to us on due date as well as all outstanding interest, 

charges and fees due to you. 

(e) On maturity of the loan, you are authorised to deduct our account with you and we undertake to indemnify or repay 

you of all outstanding amounts including principal, interest, charges and fees. 

(f) As of the date of the Drawdown Notice, we have no bad debt and/or restructured loan at any credit institutions, no 

potential Termination Event or Termination Event, and no event with the giving of notice, the passing of time, the 

making of any determination or any combination of the foregoing or both would constitute a Termination Event, has 

occurred, and that the representations and warranties contained in the Bank Documents are true and correct as of 

the date of the Drawdown Notice as if made on this date and that all conditions precedent specified in the Bank 

Documents have been met and all undertakings complied with.  

 

2. We agree to fully indemnify DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch and other banks under DBS Group Holdings Ltd 

(collectively hereinafter referred to as “DBS”) and/or its agents on demand against all actions or claims commenced against, 

demands, costs, payments, expenses, liabilities, losses, disbursements, payments of whatsoever nature now or hereafter 

incurred or to be incurred by DBS or by any agent, correspondent, officer or employee of or for whom DBS may be 

answerable for anything done or omitted to be done in connection with or arising out of the performance of these Terms 

and Conditions. 

 

3. In the event that you provide us with Pre-Shipment Finance, 

(a) We agree to deposit the Letter of Credit issued in our favour with you and to nominate you, either as negotiating bank 

or collecting bank of the Letter of Credit, at your option. 

(b) We undertake to deliver to you shipping and other documents to be presented under the Letter of Credit / Sales 

Contract. 

(c) We warrant that the loan extended to us herewith would be used solely to purchase the Goods in performance of a 

genuine contract of sale with the applicant of the Letter of Credit. 

(d) We agree to repay the loan extended to us immediately in the event that we do not or are unable to ship part or all 

of the Goods. 

 

4. The Drawdown Notice and Terms and Conditions are governed by Vietnamese law and parties agree to the non-exclusive 

jurisdiction of the courts of Vietnam. 

 

Note: The Drawdown Notice and Terms and Conditions are made and signed in English and Vietnamese. Both languages 

shall have equal value and weight in determining our intentions but, in the event of any ambiguity or conflict or dispute 

thereof, the English version shall prevail.   

 

 


