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Giao dịch Thanh toán quốc tế. Trade finance transaction 

 Tiện ích khởi tạo giao dịch TTQT qua ACB Online. Creating Trade finance transactions: 

Phát hành tín dụng thư (L/C) qua ACB Online. The issuance of Letter of Credit (L/C) 

Chuyển tiền thanh toán T/T qua ACB Online. Telegraphic transfer 

 Tiện ích Tiếp nhận thông tin giao dịch thanh toán quốc tế . Swift Messages receiving service: 

Tạo liên kết truy xuất nội dung các bức điện Swift mà không cần mã số truy cập và mật khẩu. Create a link for 

retrieving information of Swift Messages without an access code and a password 

Thời gian đăng ký sử dụng/ Duration of service use:      12 tháng / months     24 tháng/ months       36 tháng/ months 

 

Đăng ký quyền giải ngân online /  

Thông tin về người đại diện được chỉ định sử dụng phương thức xác thực là chữ ký điện tử để thực hiện quyền giải 

ngân online của Khách hàng (Bên được cấp tín dụng) như sau:  

Người được chỉ định thứ nhất  

The first appointed representative person 

Người được chỉ định thứ hai 

The second appointed representative person 

Họ và tên 

Full name 

 Họ và tên 

Full name 
 

22 

Chức vụ 

Position 

 Chức vụ 

Position 

 

 Giao dịch tín dụng được xác nhận bởi tất cả những người được chỉ định trên đây có giá trị pháp lý làm phát sinh 

quyền và nghĩa vụ của Khách hàng. Credit transactions confirmed by all appointed representative persons  above 

generate legal rights and obligations of Customer. 

 Khách hàng bảo đảm những người đại diện được chỉ định trên đây là những người có đủ thẩm quyền để xác lập 

giao dịch cấp tín dụng giữa Khách hàng và ACB bằng chữ ký điện tử.  Customer makes sure that the appointed 

representative persons above are granted full rights to establish credit transactions with digital signature between 

Customes and ACB. 

 Khách hàng thực hiện lệnh giao dịch cấp tín dụng, nhận nợ theo loại chữ ký điện tử được tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành hay còn gọi là chứng thư điện tử (CA) và được ACB chấp nhận (theo 

đăng ký tại mục II). Customer complies credit transactions, gets bank loans with digital signature established by an e-

signature certification authority called Certificate Authority (CA) and accepted by ACB (registered in Section II).
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Bằng việc ký/ xác nhận đồng ý vào văn bản đăng ký/ hợp đồng dịch vụ này, tôi/chúng tôi xác nhận rằng:  

By signing this form, I/we request ACB to provide ACB Online service and hereby commit that: 

1. Tôi/ chúng tôi đã được ACB cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan trong <Phiếu đăng ký kiêm hợp đồng dịch vụ ACB Online> này. 
I/We are provided with full related information in the ACB online service registration form. 

2. Trước khi ký vào văn bản đăng ký/ hợp đồng này, Tôi/ chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ các nội dung của <Phiếu đăng 

ký kiêm hợp đồng dịch vụ ACB Online> và <Điều Khoản, Điều Kiện sử dụng dịch vụ ACB Online> đã được ACB niêm yết tại (các) 

điểm giao dịch và đăng tải trên website ACB và/hoặc website/ màn hình dịch vụ ACB Online. Before signing the application form/the 
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contract, I/We have read, understood and accepted all contents in <The Application form> and <The Terms and Conditions> stuck on transaction 

counter and ACB website and/or ACB Online website/ACB Online service interface. 

3. ACB có thể chủ động sửa đổi, bổ sung <Điều Khoản, Điều Kiện sử dụng dịch vụ ACB Online> này mà không cần thông báo trước cho 

Khách hàng. Các sửa đổi, bổ sung <Điều Khoản, Điều Kiện sử dụng dịch vụ ACB Online> sẽ được thông báo cho Khách hàng trên 

website ACB và/hoặc website/ màn hình dịch vụ ACB Online.  Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều kiện, điều 

khoản nào của <Điều Khoản, Điều Kiện sử dụng dịch vụ ACB Online> này do ACB thông báo cho Khách hàng theo các hình thức nêu 

trên sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của <Phiếu đăng ký kiêm hợp đồng dịch vụ ACB Online> này. Nếu khách hàng không 

đồng ý với các điều khoản này, khách hàng có thể chọn chấm dứt dịch vụ; việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ xem như khách 

hàng đồng ý với các sửa đổi đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản nêu trong bản điều khoản điều kiện này.  ACB reserves the 

right to amend to <The Terms and Conditions > without informing Customers in advance. Amendment to <The Terms and Conditions> will be 

informed to Customers on ACB website and/or  ACB Online website/ACB Online service interface. All notices (if any) about the changes of any term 

and condition in the <The Terms and Conditions> notified by ACB to customers in the way above will be become an integral part of <The Appication 

form>. If Customers don’t agree with the terms and conditions, Customers may terminate service; continuation of using service is regarded as the 

fact that customers agree with the changes of terms and conditions and continuously accord to the terms and conditions. 

 <Phiếu đăng ký kiêm hợp đồng dịch vụ ACB Online> này có hiệu lực từ thời điểm có sự xác nhận sau cùng giữa Tôi/chúng tôi và ACB 

cho đến khi có thỏa thuận mới bằng văn bản thay thế. The Application form is effective since the final confirming date between I/we anh ACB 

until the new agreement to replace..

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN 

Đã nhận đủ …..phiếu in thông tin truy cập (nếu có) 

Confirmed to receive all the prints of username and password (if any) 

Ngày, tháng, năm / Date, month, year:………./……/……… 

(Ký tên và ghi rõ họ tên/ Sign and full name) 

 

 

 

 

 


