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Số: (1)    ………, ngày …… tháng …… năm 20… 

THƯ BẢO LÃNH …………. (2) 

- Căn cứ Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng bảo lãnh số ……….. ngày …/…/….. (3) 

Kính gửi:  ..................................................... (Bên nhận bảo lãnh) 

- Số ĐKKD: .....................................................................................   

- Địa chỉ: .........................................................................................  

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT - ……………… .................................................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................  

Điện thoại: ..................................................... Fax: .......................................................................  

Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................................................  

Theo văn bản ủy quyền số:  ....................................... ngày: ....................... của: ..........................  

(Dưới đây gọi tắt là “Ngân hàng Bản Việt”) 

Chấp thuận bảo lãnh cho: 

Công ty: .......................................................................................................................................  

ĐKKD số: ………… do ……………………cấp ngày:…../…../ ................................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................  

Điện thoại: ..................................................... Fax: .......................................................................  

Đại diện pháp luật: ..................................... Chức vụ: ...................................................................  

(Dưới đây gọi tắt là “Bên được bảo lãnh”)    

(Áp dụng cho khách hàng tổ chức) 

Ông/Bà: ........................................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số: ………… do ……………………cấp ngày:…../…../ ................................  

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................  

(Dưới đây gọi tắt là “Bên được bảo lãnh”)    

(Áp dụng cho khách hàng cá nhân) 

Để đảm bảo nghĩa vụ ………………….  (4) của Bên được bảo lãnh với Bên nhận bảo 

lãnh theo Hợp đồng ……… (5) số…………………được ký ngày...../…./…giữa Bên được 

bảo lãnh với Bên nhận bảo lãnh. 
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Ngân hàng Bản Việt đồng ý phát hành Thư bảo lãnh này và khẳng định rằng sẽ thay mặt 

Bên được bảo lãnh chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh trong phạm vi số tiền 

được bảo lãnh tối đa là ………………. (Bằng chữ:……………….) khi Ngân hàng Bản Việt 

nhận được đầy đủ các chứng từ sau đây trong thời gian làm việc của Ngân hàng Bản Việt: 

- Văn bản của Bên nhận bảo lãnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trong văn bản phải 

chỉ rõ vi phạm của Bên được bảo lãnh và được ký bởi người đại diện hợp pháp của Bên 

nhận bảo lãnh; 

- Bản gốc Thư bảo lãnh này trong thời gian còn hiệu lực; 

- …………………………………..  (6) 

 Nghĩa vụ bảo lãnh nêu trên của Ngân hàng sẽ được giảm trừ tương ứng với phần giá trị 

nghĩa vụ mà Bên được bảo lãnh đã thực hiện cho Bên nhận bảo lãnh khi Ngân hàng nhận 

được các hồ sơ chứng minh như sau: (7) 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

Thư bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày....../….../……đến….... giờ…ngày….../……./…. 

(8). Sau thời hạn này, 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. 

Bảo lãnh này được thực hiện và điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Nếu phát sinh 

tranh chấp mà không thể giải quyết bằng thoả thuận, thì tranh chấp sẽ được Toà án nhân dân 

có thẩm quyền giải quyết. 

Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản gốc, không có giá trị chuyển nhượng. Ngôn 

ngữ được sử dụng trong Thư bảo lãnh này bằng (9)……... Trường hợp có bản dịch  (10)…….. 

thì bản dịch chỉ có giá trị tham khảo. 

      NGƯỜI ĐẠI DIỆN Ngân hàng Bản Việt 
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