YÊU CẦU THU HỘ SÉC
REQUEST FOR CHEQUE COLLECTION
Kính gửi: Ngân Hàng Bank of India - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh (“BOI”)
To: Bank Of India - Ho Chi Minh City Branch (“BOI”)
For Bank use only:

Ngày/ Date: ………/……..../...............

CIF/Ref no:

Tên/ Name:............................................................................................................CIF (nếu có/ if any): ......................
Địa chỉ/ Address:..........................................................................................................................................................
Số điện thoại/ Phone No.: ............................................................................................................................................
CMND/ Hộ chiếu/ ID/Passport no:………………......Ngày/Date:…../……/……..Nơi cấp/ Place: ..........................
Chúng tôi đã đề nghị quý Ngân hàng thực hiện thu hộ Séc với nội dung sau:/ We have requested the Bank to
execute the Cheque collection with the following details: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quyển số/ Book no.:……………………..Séc/ Séc du lịch số/ Cheque/ Traveler’s cheque no.: ................................
Ngân hàng của người thanh toán/ Payor’s bank:.........................................................................................................
Ngày ký phát/ Date of drawing: ..................................................................................................................................
Loại tiền – Số tiền/ Currency – Amount: ………………-...........................................................................................
Khi nhận được khoản tiền thu hộ séc, vui lòng thanh toán giá trị thuần trên cơ sở truy đòi như sau:/ When
receiving proceeds, please make a payment of the net amount on recourse basic as follows:
 Nhận tiền mặt tại quầy/ By cash at the Bank counter
 Chuyển tiền vào tài khoản số/ By transferring to the account no.: ..........................................................................
Tại Ngân hàng/ at Bank: ...........................................................................................................................................
Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng/ I/We am committed to:
1. Sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro từ việc thu hộ (bao gồm nhưng không giới hạn việc mất mát Séc trong quá trình vận
chuyển bởi các nguyên nhân khách quan, trì hoãn thanh toán, hoàn trả không thanh toán từ ngân hàng nước Ngoài)
Bearing all expenses and risks from collection (including and not limited to loss of cheque in transit due to objective
reasons, delay in payment, return unpaid by foreign banks);
2. Không huỷ ngang yêu cầu nhờ thu sau khi đã gửi các chứng từ cần thiết cho việc thu hộ Séc;
Not canceling the collection after the procedures of sending the items for collection have been made;
3. Cho phép BOI ghi nợ tài khoản để hoàn trả Số tiền Séc đã thanh toán và các khoản phí (nếu có) cho BOI nếu bị truy
đòi của Ngân hàng nước ngoài;
Allowing BOI to debit my account to refund the amount of cheque and charges (if any) to BOI in case of recourse
by the foreign bank;
4. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của URC ban hành bởi ICC.
Complying with the terms and conditions of URC issued by ICC.
Ngày/ date ……/……./…….
Chữ ký và con dấu Bên yêu cầu
Applicant’s Signature(s) and Stamp

For bank use only
Received by

Approved by

Ngày/ Date …../……/………

Ngày/ Date …../……/………

