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Date * 
NGÀY 
 Please fill in using BLOCK Letters. / Vui lòng điền vào sử dụng chữ IN HOA
 Please "       " where applicable. 
Vui lòng điền dấu  “      “ nếu tài khoản thu phí trùng với tài khoản chuyển tiền 
 * Indicates mandatory information to be provided. 
NHỮNG THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN 
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A
Applicant's (Remitter) Information / THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN 
Name of Applicant *
TÊN NGƯỜI CHUYỂN 
Debit A/C No. *
TRÍCH NỢ TÀI KHOẢN SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Charges Debit A/C No. *
TÀI KHOẢN THU PHÍ SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Your Reference No.
SỐ THAM CHIẾU
To be filled up, only if it is different from the Debit A/c
 Please "       " if this is the same as Debit account.
Hãy điền dấu “      “ nếu tài khoản này cũng giống như tài khoản trích nợ 
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B
Remittance Amount  / SỐ TIỀN CHUYỂN
Amount to be Remitted *
SỐ TIỀN CHUYỂN
 Currency * 
Amount * 
SỐ TIỀN
In Words  / BẰNG CHỮ
Currency of Remittance *
LOẠI ĐỒNG TIỀN CHUYỂN
 Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN 
FX Contract Details
If deal is booked in advance
FX Contract Details If deal is booked in advance / THÔNG TIN HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI NẾU HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
Deal No. 
HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI SỐ
FX Rate 
TỶ GIÁ NGOẠI HỐI
Dealer's Name 
TÊN GIAO DỊCH VIÊN
Charge Type * / LOẠI PHÍ
Value Date * 
 NGÀY GIÁ TRỊ
.\information.png
SHA - Local charges borne by remitter & overseas by beneficiary
OUR - All local and overseas charges borne by remitter
BEN - All local and overseas charges borne by beneficiary
Please enter Currency of Remittance and amount to be remitted or equivalent currency amount to be converted.
ĐIỀN SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN HOẶC SỐ TIỀN TƯƠNG ỨNG BẰNG ĐỒNG TIỀN KHÁC
C
Recipient's (Beneficiary) Information  / THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Account No. / IBAN *
SỐ TÀI KHOẢN/IBAN
Account Name
Tên tài khoản
Country *
QUỐC GIA
Recipient Country
Recipient's Bank Details / THÔNG TIN NGÂN HÀNG CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Bank Name
TÊN NGÂN HÀNG
Country * / QUỐC GIA
SWIFT / Clearing Code *
SWIFT/MÃ SỐ NGÂN HÀNG
Address / ĐỊA CHỈ
& Address * 
ĐỊA CHỈ
.\information.png
D
Intermediary Bank Information (Optional)  / THÔNG TIN NGÂN HÀNG TRUNG GIAN (NẾU CÓ)
Bank Name
TÊN NGÂN HÀNG
Country * / QUỐC GIA
SWIFT / Clearing Code *
SWIFT/MÃ SỐ NGÂN HÀNG
Address / ĐỊA CHỈ
.\information.png
E
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...) / NỘI DUNG THANH TOÁN (SỐ HÓA ĐƠN, SỐ THAM CHIẾU, V.V..)
F
Purpose of Remittance  * / MỤC ĐÍCH THANH TOÁN
The ‘Purpose of Remittance’ field must be properly completed if the recipient’s bank is located in certain countries: e.g. China (for CNY), India, Jordan, Malaysia, Pakistan and Thailand.
Vui lòng điền rõ và đầy đủ “Mục đích thanh toán” trong trường hợp Ngân hàng của người thụ hưởng mở tại một số nước, cụ thể: Trung Quốc (khi thanh toán bằng Nhân dân tệ), Ấn Độ, Jordan, Malaysia, Pakistan và Thái Lan
G
Applicant's Signature 
CHỮ KÝ NGƯỜI CHUYỂN TIỀN
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. Người chuyển tiền cam đoan và đảm bảo tính xác thực của những thông tin được cung cấp trong lệnh chuyển tiền, cũng như tính hoàn chỉnh của những thông tin này theo hiểu biết tốt nhất của Người chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền được nộp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi có tài khoản của Người chuyển tiền. 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. Người chuyển tiền chịu toàn bộ trách nhiệm và tổn thất nếu lệnh chuyền tiền trùng lặp. 
Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances.Mỗi lệnh chuyển tiền được sử dụng cho một lần chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền này không được sử dụng cho việc chuyển tiền theo định kỳ. ce application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances. 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website 
( https://www.sc.com/vn/en/ ). Người chuyển tiền chấp thuận các điều khoản của Dịch Vụ Chuyển Tiền đi kèm theo lệnh và/hoặc có tại địa chỉ trang web của Ngân hàng.
H
For Internal Use Only / Phần dành cho Ngân Hàng
Payment Reference:
Bank stamp
Checks at the Counter
Signature in
Original *
Passport / ID checked (for delivery in person)
Staff ID
Signature
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable
* Mandatory to check if signature is in Original
Y
N
Y
N
M
Checked
Staff ID
Signature
Signature & Mandate verification
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
S
Phone number
Time & Date
Staff Name
Callback Confirmation
Contacted person
Bank ID
Signature
These Terms supplement the existing terms and conditions governing Applicant's account used for the Remittance Service. To the extent of any inconsistency, these Terms shall prevail.
Các Điều Khoản này bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với tài khoản của Người ra lệnh sử dụng cho Dịch Vụ Chuyển Tiền. Trong trường hợp có sự không thống nhất, các Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 
1. Remittance Service. (a) Bank shall use reasonable care and skill in providing the Remittance Service. (b) Unless a later date is specified in the application, Bank shall seek to execute the remittance on the business day that Bank receives the remittance application, if received prior to the applicable cut-off time at Bank's service location; otherwise, Bank shall seek to execute the remittance on the next business day. The remittance may take longer than one business day to execute. (c) Bank may instruct its affiliate, another bank, a clearing house, a payment, clearing or settlement system or other payment intermediary (each a "payment intermediary") in the execution of the remittance. Each payment intermediary may rely on Applicant’s remittance instructions as if directed to it. (d) Bank may not execute the remittance if Applicant's account has insufficient funds. (e) Upon Applicant’s written request, Bank shall use reasonable efforts to cancel or stop the remittance; however, Bank shall not be responsible if the remittance is executed. (f) Bank may act on incomplete or inconsistent instructions if Bank reasonably believes that it can complete or clarify such information without referring to Applicant. (g) Bank or a payment intermediary may make any required currency conversion. A cancellation or other return of funds may involve a reverse currency conversion, and Applicant shall bear any related loss, charges, costs and expenses of any kind resulting from such currency conversion.
1. Dịch Vụ Chuyển Tiền. (a) Ngân Hàng sẽ có sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý khi cung cấp Dịch Vụ Chuyển Tiền. (b) Trừ khi lệnh chuyển tiền yêu cầu một ngày trễ hơn, Ngân Hàng sẽ thực hiện việc chuyển tiền vào ngày làm việc mà Ngân Hàng nhận được lệnh chuyển tiền, khi lệnh chuyển tiền này được nhận trước hạn chót theo giờ làm viêc tại nơi cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng; nếu không, Ngân Hàng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo. Thời gian chuyển tiền có thể sẽ nhiều hơn một ngày làm việc. (c) Ngân Hàng có thể chỉ thị các đơn vị liên kết của Ngân Hàng, một ngân hàng khác, một sở giao dịch, một hệ thống chi trả, bù trừ thanh toán hoặc bên thanh toán trung gian khác (mỗi bên được gọi là "bên thanh toán trung gian") khi tiến hành việc chuyển tiền. Mỗi bên thanh toán trung gian có thể tin tưởng vào các chỉ thị chuyển tiền của Người ra lệnh như thể các chỉ dẫn này được gửi cho chính bên thanh toán trung gian đó. (d) Ngân Hàng có thể không thực hiện việc chuyển tiền nếu không có đủ tiền trong các tài khoản của Người ra lệnh. (e) Khi Người ra lệnh có văn bản yêu cầu, Ngân Hàng sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để hủy hoặc ngăn chặn việc chuyển tiền; tuy nhiên, Ngân Hàng không chịu trách nhiệm nếu việc chuyển tiền đã được thực hiện. (f) Ngân Hàng có thể tiến hành việc chuyển tiền dựa trên những chỉ thị không hoàn chỉnh hoặc không nhất quán nếu Ngân Hàng, một cách hợp lý, tin rằng Ngân Hàng có thể hoàn chỉnh hoặc xác minh các thông tin đó mà không phải hỏi ý kiến của Người ra lệnh. (g) Ngân Hàng hoặc bên thanh toán trung gian có thể thực hiện bất kỳ việc hoán đổi tiền tệ nào nếu cần thiết. Việc hủy hoặc hoàn trả các khoản tiền có thể đòi hỏi phải đảo ngược việc hoán đổi tiền tệ, và Người ra lệnh sẽ phải chịu mọi thiệt hại, phí, chi phí và phí tổn liên quan dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc hoán đổi tiền tệ đó.
 
2. Remittance Obligations. Applicant agrees and authorises Bank to debit upfront the remittance amount and any amount payable in connection with the Remittance Service from any of Applicant's accounts with Bank. 
2. Nghĩa Vụ Chuyển Tiền. Người ra lệnh đồng ý và ủy quyền cho Ngân Hàng ghi nợ trước số tiền chuyển và bất kỳ khoản phải thanh toán nào liên quan đến Dịch Vụ Chuyển Tiền từ bất kỳ tài khoản nào của người ra lệnh mở tại Ngân Hàng.
 
3. Legal and Regulatory Compliance. Bank, its affiliates and payment intermediaries are subject to the laws, orders, requests and guidelines (each a "regulation") of various governmental, quasi-governmental and self-regulatory authorities (each an "authority") and also to the respective policies and procedures (each a "policy") adopted by Bank, its affiliates and payment intermediaries relating to, without limitation: anti-money laundering; counter-terrorism financing; security, diplomatic, trade, financial, economic and other embargoes and sanctions; court orders; investigations; taxes; transaction review and monitoring; and reporting requirements. In seeking to comply with such regulations and policies, Bank, its affiliates and/or payment intermediaries may (a) suspend, reject or block the remittance; (b) restrain, deduct, impound and/or turn over to an authority, Applicant's funds in respect of the remittance, including from Applicant's accounts; (c) report the remittance, its details and those of Applicant to one or more authorities; and (d) take or forbear from taking any other action.  Applicant shall bear the risk of any delay and losses relating to any and all actions or forbearance from action. Bank, its affiliates and payment intermediaries may not be permitted to disclose information relating to actions taken in respect of regulations or their policies, immediately or at any time.
3. Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định Quản Lý. Ngân Hàng, các đơn vị liên kết và các bên thanh toán trung gian của Ngân Hàng chịu điều chỉnh bởi pháp luật, các lệnh, yêu cầu và hướng dẫn (gọi riêng là "quy định") của nhiều cơ quan chính phủ, cơ quan trực thuộc chính phủ và cơ quan chủ quản (gọi riêng là "cơ quan nhà nước") và cũng chịu điều chỉnh bởi các chính sách và thủ tục tương ứng (gọi riêng là "chính sách") mà Ngân Hàng, các đơn vị liên kết và các bên thanh toán trung gian của Ngân Hàng áp dụng, có liên quan nhưng không chỉ giới hạn ở lĩnh vực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; cấm vận và trừng phạt về an ninh, ngoại giao, thương mại, tài chính, kinh tế và các hình thức cấm vận và trừng phạt khác; yêu cầu của tòa án; điều tra/ thanh tra; thuế; rà soát và giám sát giao dịch; và các yêu cầu về báo cáo. Nhằm tuân thủ các quy định và chính sách này, Ngân Hàng, các đơn vị liên kết và/ hoặc các bên thanh toán trung gian của Ngân Hàng có thể (a) tạm ngừng, từ chối hoặc phong tỏa số tiền chuyển; (b) ngăn chặn, khấu trừ, tịch thu và/ hoặc giao nộp cho cơ quan nhà nước các khoản tiền của Người ra lệnh liên quan đến lệnh chuyển tiền, bao gồm cả những khoản tiền trong tài khoản của Người ra lệnh; (c) trình báo về lệnh chuyển tiền, chi tiết lệnh chuyển tiền và thông tin về Người ra lệnh lên một hoặc nhiều cơ quan nhà nước; và (d) tiến hành hoặc không tiến hành bất kỳ hành động khác. Người ra lệnh phải chịu mọi rủi ro về sự chậm trễ và tổn thất liên quan đến bất kỳ và mọi hành động hoặc không hành động đó. Ngân Hàng, các đơn vị liên kết và bên thanh toán trung gian của Ngân Hàng có thể không được phép, ngay lập tức hoặc vào bất kỳ thời điểm nào, tiết lộ thông tin liên quan đến các hành động được thực hiện liên quan đến các quy định hoặc chính sách của Ngân Hàng, các đơn vị liên kết và bên thanh toán trung gian của Ngân Hàng. 
 
4. Force Majeure. Bank may suspend or terminate the execution of the remittance as a result of any force majeure event, including, without limitation: (a) change in any regulation or in the interpretation or enforcement of any regulation; (b) act, order or request of any authority; (c) restriction or impending restriction on the availability, convertibility, credit or 
transferability of any currency; (d) failure or default of any payment intermediary; (e) malfunction of a computer system; (f) failure or default of a service provider or vendor to Bank; (g) any failure in the transmission of, or miscommunication with respect to, the remittance instruction; or (h) any other event beyond Bank’s reasonable control. Applicant shall bear the risk of any delay and losses relating to a force majeure event.
4. Bất Khả Kháng. Ngân Hàng có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện việc chuyển tiền do bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) thay đổi đối với bất kỳ quy định hoặc cách diễn giải hoặc thi hành của bất kỳ quy định nào; (b) hành động, lệnh hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước nào; (c) hạn chế đang hoặc sắp áp dụng đối với nguồn cung, tính khả hoán, tính thanh khoản hoặc khả năng chuyển nhượng của bất kỳ loại tiền tệ nào; (d) bên thanh toán trung gian bất kỳ không thực hiện hoặc có hành vi vi phạm; (e) sự cố của hệ thống máy tính; (f) nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp không thực hiện hoặc có hành vi vi phạm đối với Ngân Hàng; (g) bất kỳ thất bại trong việc truyền tải lệnh chuyển tiền hoặc nhầm lẫn liên quan đến lệnh chuyển tiền; hoặc (h) bất kỳ sự kiện vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của Ngân Hàng. Người ra lệnh sẽ chịu mọi rủi ro về sự chậm trễ và tổn thất liên quan đến một tình huống bất khả kháng như vậy.
 
5. Information Disclosure. Applicant consents to Bank disclosing to its affiliates, to its and their respective service providers, insurers and professional advisors and to payment intermediaries and authorities, and as required by regulation, the information that Applicant furnished in the application.
5. Tiết Lộ Thông Tin. Người ra lệnh cho phép Ngân Hàng được tiết lộ thông tin mà Người ra lệnh cung cấp trong lệnh chuyển tiền cho các đơn vị liên kết của Ngân Hàng, cho các bên cung cấp dịch vụ, công ty bảo hiểm và chuyên gia tư vấn tương ứng của Ngân Hàng, cho các bên thanh toán trung gian và cơ quan nhà nước, và theo quy định của pháp luật.
 
6. Limitation of Liability; Indemnity. (a) Bank shall not be liable to Applicant for any loss that Applicant may incur or otherwise suffer, however arising or described and whatever the legal basis of the liability in connection with Bank’s provision of the Remittance Service, unless the loss was caused by fraud, gross negligence or wilful misconduct on Bank’s part. Bank shall not be liable for any indirect or consequential loss or loss of profit whether or not they were foreseeable. (b) Bank shall not be responsible for any loss Applicant may suffer or incur in connection with any act or omission of a payment intermediary. (c) Applicant indemnifies Bank and its affiliates on demand against any and all losses that Bank and/or its affiliates may incur or otherwise suffer in connection with the Remittance Service, except to the extent, with respect to Bank or any affiliate, the losses resulted from fraud, gross negligence or wilful misconduct on its part.
6. Giới Hạn Trách Nhiệm - Bồi Hoàn. (a) Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người ra lệnh có thể chịu hoặc phải gánh chịu, bất kể các trách nhiệm đó (liên quan đến Dịch Vụ Chuyển Tiền mà Ngân Hàng cung cấp) thực tế phát sinh hoặc xảy ra và bất kể dựa trên cơ sở pháp lý gì, trừ những thiệt hại gây ra bởi hành vi gian lận, sơ sót hoặc vi phạm có chủ đích của Ngân Hàng. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất về lợi ích mang tính gián tiếp hoặc mang tính hệ quả, cho dù các thiệt hại và tổn thất này có thể được dự liệu trước. (b) Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người ra lệnh có thể gánh chịu hoặc chịu liên quan đến bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót của bên thanh toán trung gian. (c) Người ra lệnh bồi hoàn cho Ngân Hàng và các đơn vị liên kết của Ngân Hàng mọi thiệt hại mà Ngân hàng và/ hoặc các đơn vị liên kết của Ngân Hàng có thể chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ Chuyển Tiền, trừ những thiệt hại gây ra bởi hành vi gian lận, sơ suất hoặc vi phạm có chủ đích của Ngân Hàng hoặc các đơn vị liên kết của Ngân Hàng.
 
7. Fees and Expenses.
(a) If Applicant has selected BEN on the application: Bank shall seek to collect any fees or expenses due or payable by Applicant from the remittance amount. Bank may charge Applicant additional fees or expenses for cancellation requests, returned remittances and other exceptional handling. Bank's remittance and other fees shall be in accordance with its standard tariffs.
(b) If Applicant has selected OUR on the application: Bank may charge Applicant an additional remittance fee to cover fees payable to a payment intermediary. Bank shall seek to instruct all payment intermediaries to avoid deducting any fees or expenses from the remittance amount, but Bank will not be responsible where a payment intermediary has made a deduction.
7. Chi Phí và Phí Tổn.
(a) Nếu Người ra lệnh chọn mục BEN trên lệnh chuyển tiền: Ngân Hàng sẽ thu các khoản chi phí hoặc phí tổn đến hạn hoặc phải thanh toán bởi Người ra lệnh từ số tiền chuyển. Ngân Hàng có thể thu các khoản chi phí hoặc phí tổn bổ sung đối với Người ra lệnh trong trường hợp Người ra lệnh yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, khoản tiền được chuyển bị trả lại hoặc do các tình huống bất thường khác. Phí chuyển tiền và các khoản phí khác của Ngân Hàng sẽ tuân theo các biểu phí tiêu chuẩn của Ngân Hàng.
 
(b) Nếu Người ra lệnh chọn mục OUR trên lệnh chuyển tiền: Ngân Hàng có thể thu một khoản phí chuyển tiền bổ sung từ Người ra lệnh để chi trả các khoản phí phải thanh toán cho bên thanh toán trung gian. Ngân Hàng sẽ đưa ra chỉ thị cho tất cả các bên thanh toán trung gian nhằm tránh việc khấu trừ bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào vào số tiền chuyển, nhưng Ngân hàng không chịu trách nhiệm khi bên thanh toán trung gian thực hiện việc khấu trừ.
 
8. Arrangements with Payment Intermediaries. Bank may enter into fee and information sharing arrangements with a payment intermediary in connection with the Remittance Service.
8. Thỏa thuận với Các Bên Thanh Toán Trung Gian. Ngân Hàng có thể tham gia các thỏa thuận về phí và chia sẻ thông tin với bên thanh toán trung gian liên quan đến Dịch Vụ Chuyển Tiền.
 
9. Interpretation. The terms "authority", "payment intermediary", "policy" and "regulation" have their assigned meanings throughout these Terms. The term "affiliate" means Standard Chartered PLC or any of its subsidiaries, including their head offices and branches.
9. Giải thích. Các thuật ngữ "cơ quan nhà nước", "bên thanh toán trung gian", "chính sách", và "quy định" có ý nghĩa như được xác định bởi các Điều Khoản Của Dịch Vụ Chuyển Tiền này. Thuật ngữ "đơn vị liên kết" nghĩa là Standard Chartered PLC hoặc bất kỳ công ty con của Standard Chartered PLC, bao gồm cả các trụ sở chính và chi nhánh của các công ty con này.
 
10. Governing Law. These Terms shall be governed by the laws of the jurisdiction of Applicant’s account for the remittance. The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the jurisdiction whose governing law applies.
10. Luật Áp Dụng. Các Điều Khoản Của Dịch Vụ Chuyển Tiền này được điều chỉnh bởi pháp luật nơi có tài khoản chuyển tiền của Người ra lệnh. Các bên đồng ý đệ trình các tranh chấp liên quan đến lệnh chuyển tiền hoặc các Điều Khoản Của Lệnh Chuyển Tiền lên tòa án có thẩm quyền tại quốc gia/ vùng lãnh thổ của luật áp dụng.
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