
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…., ngày ..... tháng  ….. năm  ..... 

 

YÊU CẦU GỬI NHỜ THU 

            
 

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam -  Chi nhánh………………………………..  

 
Người (đơn vị) nhờ thu: ............................................................................................................ 
Địa chỉ hiện tại:             .............................................................................................................. 

Điện thoại:                     ..............................................................................................................  
Mang CMT số:             ..............................................................................................................  

Do công an:                   ....................................... cấp ngày: ................................................... 

 
Yêu cầu Vietcombank nhờ thu hộ những tờ séc ghi dưới đây: 

STT Số séc/séc du lịch Ngân hàng phát hành Ngày phát hành Loại tiền Số tiền 

      

Khi thu được tiền, đề nghị Vietcombank thanh toán với điều kiện có truy đòi cho tôi/chúng tôi 

như sau (Đánh dấu x vào ô thích hợp.): 

□ Báo cho tôi/chúng tôi tới địa chỉ……………………………………………………...................... 

□ Chuyển về Ngân hàng…………………………………….....để tôi/chúng tôi tới nhận. 

□ Chuyển vào tài khoản của tôi/chúng tôi số……………………………………………….mở tại 

Ngân hàng……………………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết: 

 Chịu mọi chi phí, rủi ro về việc nhờ thu séc (bao gồm và không giới hạn bởi séc/séc du lịch 
bị thất lạc vì lý do khách quan, chậm trễ trên đường đi hoặc bị từ chối thanh toán); 

 Không yêu cầu hủy bỏ Nhờ thu khi séc đã được xử lý để gửi đi nước ngoài; 

 Khi Vietcombank đã thanh toán cho tôi/chúng tôi nhưng Ngân hàng nước ngoài đòi lại  tiền  
thì  Vietcombank  được  phép  ghi  nợ  tài  khoản  của  tôi/chúng  tôi,  hoặc tôi/chúng tôi có 
trách nhiệm hoàn trả lại Vietcombank số tiền của séc và các khoản phí nước ngoài thu (nếu 
có); 

 Tuân thủ theo các quy định khác của “Quy tắc thống nhất về nhờ thu” (URC522) do Phòng 
thương mại Quốc tế quy định năm 1996 

…….., ngày/date……tháng/month…….năm/year 20…. 
Ký tên 

(Ghi rõ Họ, tên và đóng dấu nếu là đơn vị) 

 

 


