ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VỀ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH NHẬN HÀNG/ỦY QUYỀN NHẬN HÀNG/KÝ HẬU VẬN ĐƠN/KÝ
CARGO RECEIPT

(Ban hành kèm theo Văn bản có số hiệu 3037/2017/QĐ-TPB.OP
- Ngày hiệu lực 15/01/2018)

I.


Trường hợp phát hành Bảo lãnh nhận hàng:
Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng theo L/C do TPBank phát hành theo yêu cầu của Khách Hàng
(“Lô hàng”)và chưa nhận được bản chính vận đơn của Lô hàng. Khách Hàng cam kết và xác nhận rằng Lô hàng
chưa bị cầm cố, thế chấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào.

Khách Hàng chấp nhận mọi sai biệt (nếu có) của bộ chứng từ của Lô hàng được bảo lãnh xuất trình theo L/C do
TPBank phát hành theo yêu cầu của Khách Hàng (“L/C”)và đồng ý thanh toán vô điều kiện toàn bộ trị giá bộ
chứng từ được gửi tới TPBank mà không từ chối, khiếu nại nếu bộ chứng từ có sai biệt.

Khách Hàng cam kết ngay khi nhận được vận đơn gốc được kí hậu đầy đủ và bộ chứng từ giao hàng có liên
quan, Khách Hàng sẽ gửi cho hãng vận tải và thu hồi lại bản chính bảo lãnh nhận hàng và chuyển lại cho
TPBank trong vòng [15] ngày theo dương lịch kể từ ngày nhận được bản vận đơn gốc để hủy bỏ hoặc để thực
hiện những bước tiếp theo nhằm kết thúc hoàn toàn mọi trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Khách Hàng cam kết chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho TPBank, một cách vô điều kiện và không huỷ
ngang, mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu và mọi chi phí (gồm cả chi phí pháp lý) mà TPBank phải chịu,
dù gián tiếp hay trực tiếp phát sinh do việc phát hành bảo lãnh nhận hàng.

Khách Hàng đồng ý và ủy quyền để TPBank ghi nợ Tài khoản thanh toán và/hoặc bất cứ tài khoản nào khác của
Khách Hàng tại TPBank để thanh toán toàn bộ trị giá bộ chứng từ nêu tại Yêu cầu, các tổn thất phát sinh cho
TPBank và các chi phí có liên quan, bao gồm phí bảo lãnh nhận hàng và các chi phí phát sinh khác.
II. Trường hợp phát hành Ủy quyền nhận hàng:

Khách Hàng chấp nhận mọi sai biệt (nếu có) của bộ chứng từ xuất trình theo L/C và đồng ý thanh toán vô điều
kiện toàn bộ trị giá bộ chứng từ được gửi tới TPBank mà không từ chối, khiếu nại nếu bộ chứng từ có sai biệt.

Khách Hàng cam kết chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho TPBank, một cách vô điều kiện và không huỷ
ngang, mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu và mọi chi phí (gồm cả chi phí pháp lý) mà TPBank phải chịu,
dù gián tiếp hay trực tiếp phát sinh do việc phát hành Uỷ quyền nhận hàng theo yêu cầu của Khách Hàng.

Khách Hàng đồng ý và ủy quyền để TPBank ghi nợ Tài khoản tiền gửi thanh toán và/hoặc bất cứ tài khoản nào
khác của Khách Hàng tại TPBank để thanh toán toàn bộ trị giá bộ chứng từ được xuất trình theo L/C , các tổn
thất phát sinh cho TPBank và các chi phí có liên quan, bao gồm cả chi phí phát hành Uỷ quyền nhận hàng và các
chi phí phát sinh khác.
III. Trường hợp Ký hậu vận đơn/ Ký Cargo receipt:

Khách Hàng chấp nhận mọi sai biệt (nếu có) của bộ chứng từ xuất trình theo L/C và đồng ý thanh toán vô điều
kiện toàn bộ trị giá bộ chứng từ được gửi tới TPBank mà không từ chối, khiếu nại nếu bộ chứng từ có sai biệt.

Khách Hàng cam kết chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho TPBank, một cách vô điều kiện và không huỷ
ngang, mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu và mọi chi phí (gồm cả chi phí pháp lý) mà TPBank phải chịu,
dù gián tiếp hay trực tiếp phát sinh do việc ký hậu vận đơn/ký Cargo receipt.

Khách Hàng đồng ý và ủy quyền để TPBank ghi nợ Tài khoản thanh toán và/hoặc bất cứ tài khoản nào khác của
Khách Hàng tại TPBank để thanh toán toàn bộ trị giá bộ chứng từ xuất trình theo L/C, các tổn thất phát sinh
cho TPBank và các chi phí có liên quan, bao gồm cả chi phí ký hậu vân đơn/ký Cargo receipt và các chi phí phát
sinh khác.
IV. Cam kết chung:

Ngoài những điều khoản điều kiện nêu trên, việc phát hành bảo lãnh nhận hàng/ủy quyền nhận hàng/ký hậu
vận đơn/Ký Cargo Receipt cũng sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung của TPBank (nếu
có), và được đăng tải trên trang web của TPBank hoặc tại tất cả các Đơn vị kinh doanh của TPBank.

TPBank có toàn quyền sửa đổi bất kỳ các điều khoản, điều kiện nào nêu trên tại từng thời điểm mà TPBank cho
là phù hợp. Những sửa đổi đó sẽ ràng buộc Khách Hàng sau khi TPBank thông báo cho Khách Hàng bằng cách
thức mà TPBank cho là phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công bố tại trụ sở TPBank hoặc bất kỳ
Đơn vị kinh doanh nào của TPBank, hoặc trên trang web của TPBank hoặc theo cách thức khác do TPBank
quyết định). Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực (được quy định tại thông
báo của TPBank) sẽ được xem là sự chấp thuận hoàn toàn của Khách Hàng đối với các sửa đổi đó.
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