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Số/No: ……../BL-HDB…. 

…….., ngày……tháng…..năm 20… 
………, dated: …/…./20… 

 
BẢO LÃNH THANH TOÁN 

PAYMENT GUARANTEE 
 

Kính gửi/To:  ................................................................... 
 
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh  ...........................................................  
Ho Chi Minh City Development Join Stock Commercial Bank – Branch...........................................................  
Địa chỉ/Address: ..........................................................................................................................  
Điện thoại/Tel: ............................................. Fax/Fax: ..................................................................  

Đại diện/Represented by: ................................ Chức vụ/Job title: .....................................................  
(Dưới đây gọi tắt là/ Herein after called “HDBank”) 

Chấp thuận bảo lãnh cho : 
Affirm guarantee for: 

Công ty/Company..........................................................................................................................  

GCNĐKDN số/Certificate of business registration No: ………… do/issued by ……………………cấp 
ngày/ issued dated:…../…../ ...................................................................................................................  
Địa chỉ/Address: ..........................................................................................................................  
Điện thoại/Tel: ............................................. Fax/Fax: ..................................................................  

Đại diện pháp luật/Represented by: .................. Chức vụ/Job title: .....................................................  
 (Dưới đây gọi tắt là/ Herein after called “Bên được bảo lãnh”/“The Guaranteed”) 

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng số ...........................  
được ký ngày.../.../...giữa ……và Công ty..............(Dưới đây gọi tắt là “Bên nhận bảo lãnh”). 
To hereby affirm to guarantee and be reponsible for the payment under the Contract No................dated 
.../.../.... between ............ and ........... 

Giá trị bảo lãnh tối đa: .............................(Bằng chữ: ............................................................. ). 
The maximum amount of guarantee:.........…………………….(In words: ............................................................. ). 

HDBank cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thanh toán cho………………….. (sau đây gọi 
tắt là “Bên nhận bảo lãnh”) số tiền bảo lãnh trong phạm vi số tiền bảo lãnh tối đa nêu trên 
sau khi nhận được văn bản đầu tiên của Bên nhận bảo lãnh yêu cầu HDBank thực hiện nghĩa 
vụ bảo lãnh1:Löu yù: noái lieàn ñoaïn vaên naøy baèng caùch choïn 01 trong 05 yù sau phuø hôïp vôùi ñeà 
nghò phaùt haønh thö baûo laõnh và hợp đồng cấp bảo lãnh, sau ñoù xoùa boû phaàn löu yù naøy vaø caùc 
phaàn khoâng choïn > 

                                            
1 Ghi đúng điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của HDBank theo đề nghị phát hành bảo lãnh và Hợp đồng cấp bảo lãnh. 
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• mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác. 
• trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh mà không cần chứng minh (các) vi 

phạm đó. 
• trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh và kèm theo văn bản có chữ ký, con 

dấu của Bên được bảo lãnh xác nhận (các) vi phạm đó. 
• trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh và kèm theo (các) tài liệu sau: 

-  .............................................................................................................................  
 -  .............................................................................................................................  
 -  .............................................................................................................................  

• trong đó không nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh và kèm theo (các) tài liệu sau: 

 - …………………………………………………………………………………………. 
HDBank hereby undertakesto perform the guarantee obligation, pay to………………….. (Herein after called 
“Beneficiary”) up to the a total amount mentioned above after receiving Beneficiary’s first request: Löu yù: 
noái lieàn ñoaïn vaên naøy baèng caùch choïn 01 trong 05 yù sau phuø hôïp vôùi ñeà nghò phaùt haønh thö 
baûo laõnh và hợp đồng cấp bảo lãnh, sau ñoù xoùa boû phaàn löu yù naøy vaø caùc phaàn khoâng choïn 
> 

• without any other conditions 
• which specifies the breaches of The Guaranteed without giving evidences for such breach (es) 
• which specifies the breaches of The Guaranteed with signature of the legal representative or the duly 

authorized representative and stamped with the company seal of The Guaranteed as the confirmation of 
such breach (es) 

• which specifies the breaches of The Guaranteed and is attached with the following documents: 
 -  .............................................................................................................................  

• which without specifies the breaches of The Guaranteed and is attached with the following documents: 
 - …………………………………………………………………………………….   

Các văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và chứng từ nêu tại Thư bảo lãnh này phải 
gửi kèm theo đồng thời với Bảo lãnh thanh toán (bản gốc) đến HDBank trong thời gian việc 
và trong thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh này. 
Any requests in writing from your company and all documents as mentioned herein must be attached this 
Payment Guarantee (original), submitted to and received by HDBank during working hours within the period of 
validity of this Guarantee. 

Nghĩa vụ bảo lãnh của HDBank sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền HDBank đã thanh toán 
cho Bên nhận bảo lãnh theo Thư bảo lãnh này. 
HDBank’s Guarantee obligations shall be automatically reduced in proportion to amounts paid to your company 
by HDBank in accordance with this Letter of Guarantee. 

Thư bảo lãnh này có hiệu lực trong thời hạn....ngày, kể từ ngày.../.../…đến.... giờ…ngày.../.../....    hoặc 
đến khi bản gốc Thư bảo lãnh này được hoàn trả cho Ngân hàng chúng tôi trong thời hạn này mà 
không kèm theo văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Sau thời hạn nêu trên, Thư bảo lãnh sẽ 
hết hiệu lực dù bản gốc của Thư bảo lãnh này được hay không được hoàn trả cho Ngân hàng chúng tôi. 
This Letter of Guarantee is valid within …days, from …/.../… to ….h…,…./…/... or until the original Letter of 
Guarantee has been returned to HDBank during such period of validity without any requests for executing the 
guarantee obligation. After the above mentioned period, this Guarantee shall be null and void regardless of 
whether or not the origin of this Guarantee has been returned to HDBank 

Bảo lãnh này được thực hiện và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp sẽ 
được Tòa án có thẩm quyền giải quyết. 
This Guarantee is governed by the Laws of Vietnam. Any dispute(s) in respect thereof shall be settled by 
competent tribunals. 
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Việc kiểm tra tính xác thực của Thư bảo lãnh này được thực hiện tại website của HDBank: 
https://hdbank.com.vn, mục Truy vấn thông tin bảo lãnh. 
Please access HDBank’s website at: https://hdbank.com.vn, Query Guarantee information for checking the 
authenticity of the Letter of Guarantee. 

Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản gốc, không có giá trị chuyển nhượng và ngôn 
ngữ được sử dụng trong Thư bảo lãnh này bằng Tiếng Việt và có thể bằng Tiếng Anh (trường 
hợp có sự mâu thuẫn giữa bản Tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ là căn cứ sử dụng 
khi xảy ra tranh chấp liên quan tới Thư bảo lãnh này).  
This Guarantee is in one original version, untransferable and drawn-up in Vietnamese, maybe in English 
(Vietnamese version shall be officially used for any dispute(s) arising relating to this Guarantee). 
 

 

  GIÁM ĐỐC  
                        DIRECTOR 

 

   
             
 
 


