
 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA NGOẠI TỆ 
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

 
Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi đề nghị mua số ngoại tệ:……………………………………………………………  

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….) 
 
Theo tỷ giá bán của Vietcombank …………..vào ngày ngân hàng duyệt bán để: 
 
□ Thanh toán L/C □ Thanh toán TTR sau □ Thanh toán TTR trước 

□ Ký quỹ □ Trả nợ vay □ Khác: … … … … 
 
Trên cơ sở :  - Hợp đồng ngoại số:………………………………………..Ngày: …../……/  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
          - Hợp đồng vay số: ………………………………………..  Ngày:…./……/…... 
Đề nghị ngân hàng:  

 Ghi nợ tài khoản tại VCB số :.…………………………..          

Ghi có tài khoản tại VCB số :…………………………… 

Chúng tôi cam đoan sử dụng số ngoại tệ trên đúng mục đích và tuân thủ quy chế quản lý ngoại hối của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Trong trường hợp đến hạn thanh toán cho nước ngoài mà chưa mua được ngoại tệ từ nguồn giao ngay, 
chúng tôi cam kết chủ động lo nguồn ngoại tệ để thanh toán. 
Trong trường hợp chuyển tiền trước khi nhận hàng, chúng tôi cam kết chuyển trả ngân hàng bộ chứng từ 
và tờ khai hải quan đầy đủ, khớp đúng ngay sau khi nhận hàng. 
 
Lưu ý:  Giao dịch chỉ có giá trị khi có chữ ký của đại diện cả Ngân hàng và Doanh nghiệp.  

Mẫu này không áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn ấn định tỷ giá và/hoặc ngày giao dịch. 

Khi cần liên lạc với Ông/Bà……………………………………Điện thoại:………………………     

Hà Nội, ngày       tháng        năm 20… 
KẾ TOÁN TRƯỞNG          GIÁM ĐỐC      

                      (Ký tên)                              (Ký tên và đóng dấu)  
 
 
 
 
 

Phần dành cho Ngân hàng: 
* P. Kế toán - kinh doanh dịch vụ: 
Đã kiểm tra hồ sơ thanh toán L/C số:                                 HĐ số: 
Số tiền:                        Ngày thanh toán chậm nhất: 
Ký xác nhận: 
 
* Ngày Ngân hàng duyệt bán:……./……/201 
Số tiền ghi Có :  TTViên        P.Khách hàng   Giám đốc 
Số tiền ghi Nợ : 
Tỷ giá  : 


