Mã số Khách hàng:
Tên Khách hàng:
Gửi:

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Bao gồm Trụ Sở Chính và các Chi Nhánh ("Ngân Hàng")

THÔNG BÁO RÚT KHOẢN VAY
Thưa Quý Ngân Hàng,
V/v: Khoản Vay mới

Ngày: (dd/mm/yyyy)

Chúng tôi xin đề cập đến Thư Đề Nghị Cung Cấp Tiện Ích/ Thỏa Thuận Cung Cấp Tiện Ích Chung hiện hành số
(bắt buộc đối với trường hợp có nhiều Thư Đề Nghị Cung Cấp Tiện Ích/ Thỏa Thuận Cung Cấp Tiện Ích Chung) (như được sửa đổi hoặc
bổ sung tại từng thời điểm, “Thỏa Thuận”)"," được ký kết giữa chúng tôi và Quý Ngân Hàng, chúng tôi bằng thư này xin thông báo với
Quý Ngân Hàng rằng chúng tôi muốn rút một Khoản Vay như được nêu dưới đây:
1. CHI TIẾT CỦA KHOẢN VAY:
a. Mục đích vay:
KHOẢN VAY NGẮN HẠN:
Thanh toán cho các bên thụ hưởng theo quy định tại chỉ thị thanh toán tương ứng đề cập ở mục 1(g).
Mục đích khác - vui lòng ghi rõ bên dưới:
KHOẢN VAY TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI:
Khoản Vay Thanh toán Trả Trước.

Khoản Vay Tài Trợ Mua Nguyên Vật Liệu Trong Nước/Nhập Khẩu.

Khoản Vay Tài Trợ Làm Hàng Bán Trong Nước/ Xuất Khẩu.

Khoản Vay Tài Trợ Sau Bán Hàng/ Xuất Khẩu.

Khoản Vay Tài Trợ Thanh Toán Các Chi Phí Tiện Ích và Dịch Vụ.
b. Loại tiền và Số tiền:
Bằng số: VND
Bằng chữ: Đồng

c. Ngày Rút Khoản Vay: (dd/mm/yyyy)
d. Thời hạn vay (số ngày) hoặc Ngày Đáo hạn:
e. Tỷ Suất Áp Dụng (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận): chúng tôi đồng ý không
hủy ngang rằng Tỷ Suất áp dụng đối với Khoản Vay theo Thông Báo Rút Khoản Vay này sẽ là (vui lòng đánh dấu thích hợp):
Cố định trong suốt thời hạn khoản vay cho đến ngày đáo hạn quy định tại Thỏa Thuận.
Thay đổi sau mỗi kỳ tương ứng với thời hạn được lựa chọn sau đây:
cho KHOẢN VAY NGẮN HẠN:
1 tuần.

2 tuần.

1 tháng.

3 tháng.

cho KHOẢN VAY TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI:
1 tuần.

1 tháng.

f. Lãi suất cụ thể (vui lòng điền nếu đã thỏa thuận trước với Ngân Hàng):
g. Khoản vay phải được ghi có vào tài khoản của chúng tôi số
tại Ngân Hàng
trước khi được chuyển khoản cho (các) bên thụ hưởng với chi tiết thanh toán được đề cập trong lệnh chuyển tiền có liên quan đã được nộp
thông qua các kênh tương ứng:
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HSBCnet: nộp lệnh chuyển tiền qua kênh chuyển tiền điện tử HSBCnet. Vui lòng chú thích tại ô “Instruction to Bank”
như sau: Dòng thứ nhất: Chọn /INS/ và ghi "LOAN LINE" đối với Khoản vay Ngắn hạn hoặc "TRADE LOAN" đối với
Khoản vay Tài trợ Thương mại. Dòng thứ hai: Chọn /INT/ và ghi "HOLD/".
Lệnh chuyển tiền giấy: trừ khi được Ngân Hàng chấp thuận khác, nộp bản in đã điền thông tin đầy đủ của Lệnh Chuyển
Tiền có mã vạch theo mẫu của Ngân Hàng.
h. Vui lòng đánh dấu (và điền số tiền nếu phù hợp) dưới đây nếu toàn bộ hoặc một phần của Khoản Vay sẽ được dùng để thanh toán theo
Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn tại thời điểm giải ngân:
Toàn bộ Khoản Vay.

Một phần của Khoản Vay trị giá

Khoản Vay sẽ được chuyển sang loại tiền tệ thỏa thuận và ghi có vào tài khoản của chúng tôi
tại Ngân Hàng trước khi thanh toán cho (các) bên thụ hưởng vào ngày (dd/mm/yyyy)
theo Giao dịch Giao ngay/Kỳ hạn giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng. Trong trường hợp không có thông tin tài khoản được chỉ định, tùy
theo quyết định của mình, Ngân Hàng sẽ chuyển khoản tiền nói trên trực tiếp cho (các) bên thụ hưởng.
i. Ngày hoàn trả khoản vay gốc: là ngày cuối cùng của thời hạn vay. Lãi vay sẽ được thanh toán:
Trên cơ sở hàng tháng.

Vào ngày đáo hạn.

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Thông Báo Rút Khoản Vay này và Thỏa Thuận liên quan đến việc thanh toán lãi suất, Thông Báo
Rút Khoản Vay này được ưu tiên áp dụng.
j. Khoản vay gốc, lãi vay và phí (nếu có, bao gồm phí chuyển tiền) sẽ được trừ vào:
Tài khoản đã dùng để giải ngân tương ứng.
Tài khoản của chúng tôi tại Ngân Hàng:
cho khoản vay gốc, số:
cho lãi vay và phí, số:
k. Nếu tổng số tiền thanh toán cho (các) bên thụ hưởng (kể cả các khoản thanh toán thuế nếu có) vượt quá số tiền của Khoản Vay, chúng
tôi theo đây yêu cầu Ngân Hàng hoàn tất lệnh thanh toán bằng cách tự động ghi nợ phần chênh lệch vào:
Tài khoản của chúng tôi nêu tại mục 1(g).

Tài khoản của chúng tôi tại Ngân Hàng số:

Nếu tổng số tiền thanh toán này ít hơn số tiền của Khoản Vay, chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ chỉ giải ngân một Khoản Vay bằng với
tổng số tiền sẽ thanh toán cho (các) bên thụ hưởng (kể cả các khoản thanh toán thuế nếu có) mà không cần thông báo cho chúng tôi.
l. Trong trường hợp Khoản Vay Thanh Toán Các Chi Phí Tiện Ích và Dịch Vụ, chúng tôi cam kết rằng khoản tài trợ của Ngân Hàng theo
thông báo này có liên quan đến các chi phí cấu thành nên giá bán sản phẩm;
m. Thông tin khác (nếu có):

2. Chúng tôi theo đây xác nhận và đồng ý rằng:
a. Mục đích thanh toán là phù hợp với mục đích của Khoản Vay đã đề cập trong Thỏa Thuận và Thông Báo Rút Khoản Vay. Trường hợp
Khoản Vay được giải ngân toàn bộ hay một phần vào tài khoản của chúng tôi tại ngân hàng khác, thì chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản
tiền này đến (các) bên thụ hưởng có liên quan trong ngày rút khoản vay hoặc ngày làm việc kế tiếp ngày rút khoản vay, và sẽ nộp chứng từ
chứng minh việc chuyển khoản tiền này cho (các) bên thụ hưởng đáp ứng yêu cầu của Ngân Hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày rút
khoản vay;
b. Những hóa đơn hoặc hợp đồng xuất trình cho Ngân Hàng theo Thông Báo Rút Khoản Vay đã không và sẽ không được xuất trình để rút
khoản vay ở những tổ chức tín dụng khác;
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c. Đối với lựa chọn nộp lệnh chuyển tiền qua HSBCnet mà không có chú thích "LOAN LINE" hoặc "TRADE LOAN", chúng tôi đồng ý
rằng Ngân Hàng có thể xem (các) lệnh thanh toán mà chúng tôi nộp qua HSBCnet vào ngày rút khoản vay nêu tại Thông Báo Rút Khoản
Vay là các lệnh thanh toán cho các khoản sử dụng Khoản Vay, và chúng tôi xác nhận thêm rằng các bên nhận thanh toán tương ứng là các
bên thụ hưởng trực tiếp có quyền nhận các khoản thanh toán đó phù hợp với pháp luật và với mục đích của Khoản Vay đã đề cập trong
Thỏa Thuận và Thông Báo Rút Khoản Vay;
d. Chúng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với lệnh chuyển tiền bằng điện như được quy định và sửa
đổi bởi Ngân Hàng tùy từng thời điểm;
e. Trong trường hợp Khoản Vay bằng ngoại tệ, chúng tôi có đủ ngoại tệ để trả nợ vay tương ứng (bao gồm khoản vay gốc và lãi vay) theo
quy định của pháp luật hiện hành;
f. Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể xem xét chấp thuận thời hạn vay ngắn hơn thời hạn mà chúng tôi yêu cầu trong Thông Báo Rút
Khoản Vay. Ngân Hàng sẽ xác nhận thời hạn vay được chấp thuận dưới hình thức Thông Báo Giải Ngân (hoặc tài liệu tương tự) do Ngân
Hàng phát hành cho chúng tôi ngay sau khi giải ngân khoản vay. Chúng tôi theo đây đồng ý rằng thời hạn vay do Ngân Hàng xác nhận sẽ
ràng buộc chúng tôi.
g. Chúng tôi đồng ý rằng lãi biên của lãi suất (như định nghĩa tại Thỏa Thuận) do Ngân Hàng quyết định và xác nhận dưới hình thức
Thông Báo Giải Ngân (hoặc một tài liệu tương tự) do Ngân Hàng phát hành cho chúng tôi ngay sau khi giải ngân khoản vay. Trong trường
hợp có sự khác biệt giữa Thông Báo Giải Ngân và Thông Báo Rút Khoản Vay này về Lãi Suất Cụ Thể của khoản vay, chúng tôi đồng ý
rằng Thông Báo Giải Ngân sẽ được ưu tiên áp dụng. Chúng tôi cũng đồng ý rằng tiền lãi được tính trên cơ sở hàng ngày kể từ và bao gồm
ngày Ngân Hàng giải ngân, bất kể khoản giải ngân có được giải ngân thành công cho người thụ hưởng hay không. Trong trường hợp tài
khoản của chúng tôi không đủ số dư để thanh toán tiền lãi vào ngày đến hạn theo quy định tại Thỏa Thuận hoặc tại Thông Báo Rút Khoản
Vay này, chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể ghi nợ tự động tài khoản của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào sau đó và thu toàn bộ
tiền lãi phát sinh tính đến thời điểm đó.
h. Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền tách Khoản Vay được đề cập tại Thông Báo Rút Khoản Vay thành nhiều khoản vay cho
mục đích kiểm soát nội bộ, mỗi khoản vay sẽ tương đương với số tiền được giải ngân cho Đơn đặt hàng/Hợp đồng/Hóa đơn bán trong
nước/ xuất khẩu hoặc Tín Dụng Thư tương ứng hoặc tổng số tiền tương ứng trên hóa đơn bán hàng phát hành cho người mua của chúng
tôi (đối với Khoản vay Tài Trợ Sau Bán Hàng/Xuất Khẩu);
i. Tùy theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận, chúng tôi đồng ý rằng trừ khi Ngân Hàng nhận được yêu cầu hủy Thông Báo Rút
Khoản Vay trước khi giải ngân, Khoản Vay sẽ được giải ngân vào (i) Ngày Rút Khoản Vay (nêu tại Thông Báo Rút Khoản Vay), hoặc (ii)
Ngày Ngân Hàng nhận đầy đủ các chứng từ hỗ trợ Khoản Vay và lệnh chuyển tiền, tùy theo ngày nào đến sau; và
j. Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ được xem như đã đồng ý với Thông Báo Rút Khoản Vay và chúng tôi sẽ được xem như đã xác
nhận về việc nhận Khoản Vay khi Khoản Vay này được ghi có vào tài khoản của chúng tôi theo Thông Báo Rút Khoản Vay.
Thay mặt và đại diện cho …

Chữ ký ủy quyền và Con dấu Công ty
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