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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

      
 

THƯ BẢO LÃNH 
(DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG ACB) 

 
Kính gửi:  NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 
   
   
Căn cứ vào các quy định và điều lệ của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ( sau đây gọi chung là “ACB”) 
về việc phát hành thẻ tín dụng ACB. 
 
Tên Công ty (Người bảo lãnh) ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                         
Điện thoại :…………………………………………………Fax…………………………………………...….                                                                 
Địa chỉ  : …………………………………………………………………………………………………....                                                                                  
Tài khoản TG số: …………………………………………………tại…………………………………...………….                                                                 
Giấy phép thành lập số: ………………………………………… Do: …………..cấp ngày ……………..………...                  
Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………………….cấp ngày tại: ……………………………..…. 
 
Do Ông/Bà  : ………………………………………………………..chức vụ: …………………………...…….                                                                           
Làm đại diện theo biên bản họp Hội đồng (ban) quản trị số ngày hoặc theo quyết định bổ nhiệm số ngày 
…………………………..của……………………………………………………………………………….……… 
 
Chấp nhận bảo lãnh thanh toán thẻ tín dụng ACB- quốc tế/ ACB- nội địa cấp cho: 
 
Ông/Bà (người được bảo lãnh): ………………………………..…………………………………………………..                                                                            
Địa chỉ             :………..  ..……………………………………………...…………………………..                                                                                                                             
CMND/PP số, ngày cấp            : ………………….………………………………………………………………...                                                        
Hạn mức tín dụng bảo lãnh      : ………………………...…………………………………………………………..                                                        
Bằng chữ : ……………………………………………………..……………………………………………………  
 
Chúng tôi cam kết thanh toán cho ACB toàn bộ số dư nợ trên tài khoản thẻ cấp cho người có tên trên đây trong 
trường hợp một hoặc toàn bộ những người này không hoặc không thể thanh toán số dư nợ trên tài khoản thẻ có 
liên quan. Chúng tôi đồng thời xác nhận không khiếu nại, biện bác hoặc yêu cầu ACB trưng ra bất kỳ bằng 
chứng nào khác ngoài văn bản thông báo chính thức về các trường hợp không thanh toán nói trên. 
Trường hợp Công ty không thực hiện trách nhiệm thanh toán thay đúng hạn theo văn bản yêu cầu của ACB, 
ACB được quyền thu hồi nợ từ bất cứ tài sản nào của công ty chúng tôi (số tiền ký quỹ, số dư tài khoản tiền gửi, 
tài sản thế chấp, cầm cố…tại ACB hay bất cứ ngân hàng nào khác) mà không cần sự đồng ý của công ty chúng 
tôi. 
 
Thư bảo lãnh này không hủy ngang, được thực hiện vô điều kiện và có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất 
thủ tục thanh lý tất cả các tài khoản thẻ của người được bảo lãnh trên đây.                                                                                                                                                             
 

   Tp. ………….., ngày … tháng … năm ……. 
CHỦ TỊCH HĐQT                      TỔNG GIÁM ĐỐC  
            (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 

Trung Tâm DVKH 24/7: 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 – 1800 577 775 (miễn phí dành cho khách hàng ưu tiên) 


