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THƯ TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU NẠI/BẢO ĐẢM BỒI HOÀN  
ĐỐI VỚI CHỈ THỊ ĐẶT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN QUA FAX 

 

 

 

Kính gửi:  Giám Đốc  
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (Ngân hàng) 

 

Ngày ___________________ 

 

Tên khách hàng: _____________________ 

Mã số khách hàng: ___________________ 

 

Xét việc Ngân hàng đồng ý chấp nhận các chỉ thị liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn của tôi/chúng 

tôi gởi đến bằng fax tùy từng thời điểm (“Chỉ Thị”) mà không yêu cầu xác nhận bằng văn bản có 

chữ ký thực phù hợp với ủy nhiệm tài khoản và các tiện ích do Ngân hàng cung cấp cho chúng 

tôi trước khi thực hiện các Chỉ Thị, áp dụng đối với (xin vui lòng đánh dấu vào một trong hai lựa 

chọn dưới đây): 

 

□   Tất cả các tài khoản mở theo mã số khách hàng nêu trên; hoặc  

 

□   Chỉ các tài khoản dưới đây: 

 i.  ***_******_*** 

 ii.  ***_******_*** 

 iii. ***_******_*** 

 

tôi/chúng tôi xác nhận rằng: 

 

1. Ngân hàng theo đây được ủy quyền, nhưng không có nghĩa vụ, căn cứ vào và thực hiện các 

Chỉ Thị mà Ngân hàng hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng đã được tôi/chúng tôi gởi đến và 

Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm khi thực hiện các Chỉ Thị. 
 

2. Ngân hàng được quyền xem rằng các Chỉ Thị đã được ủy quyền hợp lệ bởi tôi/chúng tôi và 

sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xác minh người hay những người đưa ra các Chỉ 
Thị đúng là tên tôi/chúng tôi; và mọi giao dịch được thực hiện theo các Chỉ Thị sẽ ràng buộc 

tôi/chúng tôi cho dù có được tôi/chúng tôi cho phép, nhận biết hoặc đồng ý hay không. 

 

3. Trừ khi có thông báo khác bằng văn bản của chúng tôi tùy từng thời điểm, chúng tôi xác 

nhận rằng sẽ không có hạn mức giao dịch trên số tiền đối với Chỉ Thị được đưa ra theo thư 

này.  

 

4. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng nếu phải có các chứng từ liên quan kèm theo Chỉ Thị, Ngân hàng 

sẽ không thực hiện Chỉ Thị trừ khi và cho đến khi Ngân hàng nhận được bản gốc hoặc bản 

sao có xác nhận của các chứng từ liên quan này từ tôi/chúng tôi.  

 

5. Nếu tôi/chúng tôi gởi các Chỉ Thị bằng fax, tôi/chúng tôi cam kết sẽ không nộp bản gốc của 

Chỉ Thị này để tránh việc Ngân hàng thực hiện thanh toán trùng lắp.  Trong mọi trường hợp, 

Ngân hàng sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thanh toán trùng lắp nào gây ra do 

tôi/chúng tôi nộp bản gốc của Chị Thị đã được gởi cho Ngân hàng bằng fax.  
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6. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì tổn thất nào 

mà tôi/chúng tôi có thể chịu nếu Ngân hàng đã thực hiện dựa theo Chỉ Thị mà trên đó các 

chữ ký là giả mạo hoặc không có thẩm quyền. 

 

7. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Ngân hàng đã giải thích rõ với tôi/chúng tôi và tôi/chúng tôi 

hoàn toàn nhận thức được các rủi ro về sự bỏ sót, lỗi, sai sót, gian lận và/hoặc sự can thiệp 

trái thẩm quyền của bên thứ ba do Ngân hàng hành động theo các Chỉ Thị.    
 

8. Thư từ bỏ quyền khiếu nại/Bảo đảm bồi hoàn này áp dụng cho tất cả các chữ ký được ủy 

quyền của chúng tôi mà những chữ ký này đã được đăng ký với Ngân hàng và phù hợp với 

các chỉ thị về ký hiện hành của chúng tôi. 

 

9. Tôi/chúng tôi cam kết sẽ bồi hoàn và miễn trừ trách nhiệm cho Ngân hàng tại mọi thời điểm 

đối với mọi hành động, khiếu kiện, khiếu nại, mất mát, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm 

cả chi phí và phí tổn pháp lý) mà Ngân hàng phải gánh chịu dù là phát sinh trực tiếp hay gián 

tiếp có liên quan đến việc Ngân hàng chấp nhận và thực hiện các Chỉ Thị của chúng tôi. 

 

10. Các quy định tại thư này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo chấm 

dứt bằng văn bản đã được ký hợp thức bởi tôi/chúng tôi và đảm bảo một khoảng thời gian 

hợp lý để Ngân hàng xử lý thông báo đó, với điều kiện là sự chấm dứt này sẽ không giải trừ 

tôi/chúng tôi khỏi trách nhiệm bất kì theo thư này liên quan đến việc Ngân hàng thực hiện 

các Chỉ Thị theo thư này trước khi chấm dứt. 

 

11. Thư từ bỏ quyền khiếu nại/Bảo đảm bồi hoàn này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 

Bất kì tranh chấp nào giữa Ngân hàng và tôi/chúng tôi liên quan đến thư này sẽ do tòa án có 

thẩm quyền của Việt Nam xét xử.   

 

Trân trọng, 

 

[Người có thẩm quyền ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

____________________ 

[Tên]: 

[Chức vụ]: 

 

 

 


